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A nép vezére.

Kinek nevével nyissuk meg hazai

torténelmünk egvik legdicsöbb korsza-

kának templomát? Ki legyen legmél-

tóbb arra, hogy bennünket e szentély

küszöbén át amaz oltárhoz vezethessen,

melyen nemzeti nagyságunk emlékei,

s vértanuink hamvai nyugszanak?

Vessétek le saruitokat ! Térdepelje-

tek le! A tér, mely most szemeitek

elött megnyilik, oly nagy és dicsö, mi-

nönél nagyobbat és dicsöbbet még alig

teremthetett nemzet magának. Imád-

kozva tekintsetek azon végig, kérve a

népeinek nagy tetteiben büszkélkedó

magyarok Istenét : hogy még egyszer

oly nagyokká és oly dicsökké lehes-

sünk !

Tudjátok-e, hogy mi az, midön egy

évszázadokon át földhöz bilincselt nem-

zetnek oly fia születik, ki prófétai ihlett-

ségével, szavainak csodás hatalmával,

bátorságának megtörhetlenségével eröt

lehel a rabizmokba, merészséget a

gyámoltalanul dobogó szivbe, s meg-

döngetve fölötte a népszabadságnak, a

népjogoknak óriási paizsát, »zt kiáltja:

Kelj föl, Lázár! és rázd le magadról

azon sirnak hantját, melybe mint tetsz-

halottat temetének.

Elsö Ferdinánd osztrákházi király óta

alig volt magyar a magyar. Ausztriá-

nak volt alárendeltje, éléstára és szol-

gája. Osztrák érdekekben zsaroltattak

ki kincseink, ontatott vérünk, s még

csak magunkat védelmeznünk sem állt

szabadságunkban. Soha oly agyonnyo-

moritott, soha oly tehetetlen, soha oly

szegény nem volt e nemzet, mint az osz

trák házból származott királyok alatt.

Egyszer megijedt, és magára hozta

ezt a hadat, szovetségest és védöt ke-

resvén abban, de minden mást talált,

csak azt nem; hanem talált egy bojtor-

ján-bokrot, melyet tôbbé nem birt le-

rázni magáról.

Gyakran megrázta magát, gyakran

megfeszité erejét, hogy ismét szabad

és erös nemzetté, hogy saját sorsának

ismét urává lehessen, de a háló szálai,

melyeket szunyókálásában izmai körül

fontak, nem voltak oly könnyen szét-

téphetök, s hozzá mindig megvolt az

óriási nagy hibája a magyar nemzet-

nek : hogy szabadságának kivivásában

soha sem értett egyet.

Embernek kellett tehát születni, k i

az egyetértést megteremtse!

A magyar országgyülések hosszu

századok alatt alig voltak egyebek pa-

naszolkodó gyülekezetnél. Egyik or-

szággyüléstôl a másikig rendesen any-

nyi törvénytelenség követtetett el az

osztrák kormány által, hogy puszta

elsorolásaikhoz is napokra volt szük-

ség, s igy, midön az ország atyái ösz-

szejöttek, azt se tudták jó kelvén : azon

sérelmek jóvátételét sürgessék-e, me-

lyek még a mult országgyülés alatt

fölhozattak, de jóvá nem tétettek, vagy

ismét azon száz és száz ujabb sérelme-

ket panaszolják el, melyek azóta vég-

hez vitettek ? Igy aztán az egyik or
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szàggyülésröl a másikra mindig na-

gyobb és iiagyobb halmaz sérelmi pa-

naszok maradtak hátra, s mert azok

jóvátétele a bécsi kormány által min-

dig csak igértetett, de soha be nem vál-

tatott, oly óriási tômkeleggé nôtték ki

magukat, hogy a karok és rendek már

alig birtak mozogni alattok.

Ember kellett tehát, ki megmondja,

ki lángeszének s tettre kész lelkének

tartalmával a szivekbe csepegtesse :

hogy itt nem panaszolkodni, hanem

tenni kell !

Évek óta beszélgettek már a job-

bágyság fölszabaditásáról, a nép ter-

heinek könnyebbitéséröl, baladtak is

elöre annyit a mennyit, de egyik szó-

nok lejárva a másikat, bol ez, bol az

kerekedett felülre, s minden ily kisebb

gyözelmek eredménye az volt, hogy az

ügy minél csendesebben haladt.

Ember kellett, ki oly magasan ée

határozottan emelkedjék ki a többi

közöl, hogy hangja fölülmuljon minden

hangot, esze tulragyogjon minden észt,

és oly sebes erejével mint fölfogásával

egygyé tömöritsen minden akaratot és

azt elöre vigye.

Kvssuth Lajos volt ez az ember.

Midön 1847-ben követnek megválasz-

tották, csakhamar meg lehetett érezni

ama mozdulatot, melyet e lelkileg ha-

talmas ember az egész ügynek adott.

Az 1847. november 7-dikén meg-

nyilt országgyülés is olyan akart lenni,

mint a többi. Elmondani egy hosszu

sor panaszt, aztán köszönetet mondani

azon semmi jóért, melyet a király el-

követett, s végre hozzáfogni az enge-

dékenységhez. Csakhogy akkor volt

már az országgyülésnek ellenzéke, és

az ellenzéknek Kossuthja !

Az ugynevezett conservativ párt,

vagyis az a párt, mely a kormányért

mindig kész volt megtenni mindent, de

a hazáért semmit, ujra hajlongott és

mosolygott már a trón felé, ujra ki

akarta jelenteni legalázatosabb hüségét

s készségét az osztrák házmellett, még

a mennyország ellen való hadakozásra

is. Szájukat már nyitogatni kezdték a

panaszolkodó anyámasszony-féle öreg

urak, hogy ismét semmire se menjenek.

A trón körül állók már-már elégedet-

ten kezdték dörzsölni kezeiket, azon

gondolattal, hogy ismét ugy lesz mint

volt régen : panaszolkodnak, mi igé-

rünk, de semmit se adunk — punctum.

S mikor már-már el voltak telve a hü-

séges magyarok kedves alázatos vise-

lete által, s országnyomó terveik ke-

resztülvitelét mintegy valósulni látták,

akkor a kézdorzsölô és mosolygó hon-

atyák közöl kiemelkedik egy alak, mint

hajnali biboros napfény, lelkének su

gárai szétvillannak, és elárasztják a

termet világossággal.

Nem ugy uraiml Nem panaszol

kodni, hanem követelni és tenni! —

volt veleje a Kossuth lelketrázó szónok-

latânak, s már elöre elkészitett fölirati

javaslatát a ház asztalára tette.

Most következett aztán a hadd el

hadd. Egymás szemei közé néztek a

kormánypárti emberek, a kormány

tagjainak hajszálai kezdtek égfelé me-

redezni, berzenkedtek a conservativek,

s néhány percz alatt lázban volt az

egész országgyülés.

ÓriásL harcz fejlödött ki. A kor-

mánypártiak lételük fenyegetését látva,

kétségbeesetten harczoltak, a kormá-

nyon ülök megfeszitett erövel mindent

elkövettek, a conservativek nekivörö-

södtek : hanem hatalmuknak vége volt.

A nap fölkelt s a denevérek fekete le-

vegöje eloszlott.

A Kossuth javaslata elfogadtatott.

Hanem ezzel még nem volt nyerve

minden. A mágnások, magasrendü hi
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vatalnokok s föpapok hosszu sora, a

haladás elött mindig készen álló bás-

tyaként ott nyüzsgölödött a fölsöház-

ban, s elhatározta az ellentállást. A

föliratijavaslatot nem fogadta el. Hiába

küzdött a jeles Batthyány Lajos és töb-

ben a jobbak közöl, a sôtétség emberei

által leszavaztatott.

Ujra feljött tehát a holdvilág. Az

éjszakát ohajtók reménye fekete felhö

alakjában ujra mutatkozni kezdett.

A mosoly ott ült ismét nagyuraink

ajkán !

Hanem egyszerre csak nagyot vil-

lámlott.

Mig Pozsonyban azok, kik a nép-,

vagyis aközös szabadságot ohajták, azok

ellen barczoltak, kik csakis a maguk

szabadságát ohajtották, addig Párisban

kiütött a forradalom, és kikiáltatott a

köztársaság, s el lön kergetve a király.

Ez volt a villámlás, mely végig-

czikázta Európát, s a Pozsonyban ülö

conservativek lelkét is. A szék minde-

nik alatt megrázkódott, pedig nem a

föld, hanem a szellemi hatalom áram-

lata, a szabadság indult meg diadal-

utjára.

A franczia forradalom hirére az osz-

trák bankó értéke rögtön leszállt. Ez

érdeklé Magyarországot is, a magyar

nemzet is csak osztrák pénzben része-

sülvén, ha ugyan nem valami nagyon

busásan is.

1848. márczius 3-dikán, sejtve a

közelgö nagy eseményeket, s a köz-

ügyek iránt, melyek a haza sorsa fölött

nehéz felhöként lebegtek, fölébredt

figyelemtöl áthatottan, ugy az ellenzék

nemes, és Kossuth rendkivül lelkesitö

szónoklatai által oda varázsoltatva,

roppant számu közönség tölté meg az

országgyülési karzatokat.

Györmegye követe, Balogh Kornél

volt elsö, ki szót emelt, és pedig a

bankó ügyébeó. Inditványozá, hogy ké-

ressék meg a király, miként a bécsi

bank állását illetöleg világositsa föl a

nemzetet, hogy az pénzviszonyait a sze-

rint íntézhesse.

Balogh Kornél után aztán fölállt

Kossuth Lajos.

Megdobbant a hallgatóság szive. A

nagy szónok komolyan és higgadtan

kezdett beszédje elején helyeslé az

elötte szóló inditványát. Rámutatott

azon hibákra és hiányokra, melyek az

osztrák pénzkezelést az egész biroda-

lomra való nézve türhetetlenné teszik,

megérteté az országgyüléssel mindazon

káros következményeket, melyek ezek-

böl eredhetnek, s íolhasználva az alkal-

mat, erösen hangoztatá : hogy Magyar-

országnak külön pénzügyminiszterium-

ra van szüksége.

Áttért aztán a íolirati javaslatra,

hol mindezek szóba voltak hozva, — és

szava, hangja, mint a légrétegenkint

haladó sas emelkedése, magasbodni

kezdett. Ugy emelkedett utána a közön

ség lelkesedése is.

Most is, ajelen helyzetre alkalmazva

is el lehetne mondani azt, mit Kossuth

akkor mondott.

„Azöta népek nyerték vissza sza-

badságaikat", — mondá, sugárzó hom-

lokát az elnöki szék felé forditva, —

„minek ily közel jôvôjét három hónap

elött alig álmodánk."

És mindigésmindig emelkedettebb

hangja, érveinek elvitázhatlan igazsá-

ga, azon hazaszeretet, mely minden

szavából kiragyogott, fönkelt magasz-

tos elôadâsa, melyet fölfogni kéjt oko-

zott a léleknek : a lelkesedés tetöpont-

jára ragadta a hallgatóságot.

Midön lefestette volna a haza hely-

zetét, azon következményeket, melyek

a franczia forradalom által elôidéztet-

hetnek, midön fényt vetett volna a
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multra, melybeii a nemzeti tespedés

majdnem végveszélybe sodorta az or-

szágot, s ezt emlitve hivatkozott volna

a hasonló jelenre, ujra egy fölirati ja-

vaslatot terjesztett elô, mely igy hang-

zik :

„Folséges stb. Â legujabb idôkben kifej-

lett események mulaezthatlan kôtelességül

teszik : figyelmünket azokra forditani, miket

folséged uralkodóháza iránti hüségünk, az

ösezes birodalom iránti tôrvényee viszonyaink

és hazánk iránti kotelességünk megkiván.

Históriánkra visszatekintve, elóttünk áll

annak emlékezete : hogy háro o század óta

alkotmányos életünket a kor igényeihez ké-

pest nem ceak ki nem fejthettük, de sôt leg-

inkább fontartására kelle minden gondjain-

kat forditanunk !

Ennek oka : hogy folséged birodalmi kor-

mánya nem lévén alkotmányos irányu, ugy

kormányunk onállásával, mint alkotmányos

életünkkel oszhangzásban nem lehetett.

Eddig ezen irány csak alkotmányossá-

gunk kifejlôdését hátráltatta, most ugy lát-

juk, hogy ha tovább is folytattatik, és a

birodalmi kormány az alkotmányossággal

oszhangzásba nem hozatik, folséged trónját

és a pragmatica sanctiónál fogva kedvelt

kapcsokkal hozzánk kötött birodalmat ellát-

hatlan következményekbe bonyolithatja, ha-

zánkra pedig kimondhatlan kárt áraszthat.

Folséged minket reformokra hivott öez-

sze; mi régi óhajtásunkat láttuk ez által tel-

jesedve, és buzgó készséggel fogtunk a man-

kához.

Elhatároztuk, hogy a közös tehervisélés

alapján a nép közterheiben, melyekkel a

megyei közigazgatást eddig egyedül fedezi,

osztozni fogunk, s az ország uj szükségei-

nek pótláeáról is hasonló alapon gondosko-

dandunk.

Elhatároztuk, hogy az urbéri viszonyok-

bóli kibontakozást kármentesitéssel össze-

kötve eszközöljük, s ez által a nép és nemes-

ség közti érdekeket kiegyenlitve, hazánk

boldogságának gyarapitásával folséged trón

ját megszilárditjuk.

A katonai élelmezés és szállásolás ter-

heinek megkônnyebbitése gondjaink fôbbjei

kôzé tartozik.

A királyi városok és szabad kerületek

közigazgatási és politikai rendezését halaszt-

hatlan tárgynak tekintjük, s a népnek is

politikai jogokban illô részositésére az idót

elérkezettnek véljük.

Hogy foldmivelésünk, müiparunk, keres-

kedésünk íolvirágzására sikeres lépések té-

tessenek, hazánk méltán várja.

De alkotmányos életünk is valódi képvi-

seleti irányában igényel fejlôdést, — szel-

lemi érdekeink a szabadság alapján ápolást

követelnek. — Honvédelmi rendszerünk nem

zeti jellemünknek s a honlakosok különbözö

osztályai érdekegységének alapján gyökeres

átalakitást kiván; ez pedig ugy folséged

királyi széke, mint hazánk bátor léte tekin-

tetébol nem halasztható intézkedést tesz

szükségessé.

A magyar közállomány jövedelmeinek

és szükségeiuek számbavételét, és felelôs

kezelés alá tételét tovább nem halaszthat-

juk, mert csak igy teljesithetjük azon alkot

mányos tisztünket, hogy ugy folséged kirá

lyi székének diszérôl, mint hazánk közezük-

ségeinek és minden jogszerü kötelességeinek

fedezésérôl sikerrel intézkedhessünk.

Sokban e kérdések közöl az ôrökös tar-

tományokkali érdektalálkozáe kiegyenlitésé-

nek szüksége forog fon, mire onálló nemzeti

jogaink és érdekeink megóvása mellett ôrö-

mest nyujtunk segédkezet.

De arról is meg vagyunkgyôzödve,hogy

alkotmányos életünk kifejtésére, s nemze-

tünk szellemi és anyagi javára hozando tôr-

vényeink csak az által nyerhetnek életet és

valóságot, ha végrehajtásukkal minden más

befolyástól független nemzoti kormány lesz

megbizva, mely a tôbbség alkotmányos elvé-

nek legyen felelós kifolyása — s ezért col-

legiális kormányrendszerünknek , magyar

felelôs miniszteriummá átalakitását minden

reformjaink alapfoltételének s lényeges biz-

tositékának tekintjük.

Ekként fogtuk fol hivatásunkat.

Ezeket folségeddel egyetértve ez ország-

gyülésen szerencsésen megoldani elhatáro-

zott komoly szándokunk.

Ezt várja tôlünk a haza, ezt várják a nép

milliói, ezt sugallja a hüség és ragaszkodás

ösztöne, melylyel folséged uralkodó-háza

iránt tántorithatlanul viseltetünk ; mert meg

vagyunk gyôzôdve, hogy csakezek által fek
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tethetjük hazánkban a békét, nyugalmat és

bizalmas egyetértést oly szilárd alapra, mi-

szerint azt varal lan eeemény-viharok meg ne

ingassák; s a békének es elégedésnek ily

biztositáeával szerezhetjük csak meg az erôk

azon lelkesült oszhangzását és gyarapodá-

eát, melyre folséged uralkodóháza minden

viszonyok között nyugodtan támaszkod-

hassék.

Ámde folséged velünk együtt érezni togja,

miként ezeknok eszkôzlésére béke kell, és

kellenek zavartalan nyugodt viszonyok.

És ь tekintetben lehetetlen aggodalom-

mal nem tapaeztalnunk a nyugalom bomla-

dozásának azon jeleit, melyek a pragmatica

eanctiónál fogva velünk egyeeült birodalom

némoly részeiben mutatkoznak; s melyeknek

sulyát a legujabb külsó eeemények elórelát-

hatlan fejleményei sokszerüen növelhetik.

Nem akarjuk folséged atyai szivét a

bomladozás ama jeleinek részleges folemle-

getésével szomoritani; nem a peu z viszonyok

tekintetében már is érezhetô hatást fejte-

getni; de a hüség ösztöne s a rajtunk fekvô

felelôsség kényszerit kimondani : hogy mi

valamint a jelentkezô bajok valódi kútfejét,

¿s saját elmaradásunk egyik föokát is a bi-

rodalmi kormányrendszer természetében ta-

láljuk; ugy erösen meg vagyunk gyózódve,

hogy folséged az elkövetkezhotö balesemé-

nyek legbiztosabb óvszerét, hü népeinek

legbarátságosabb egyetértését, a monarchia

különbözö tartományainak legerôsebb for-

rasztékát, s mind ezek által folséges trónjá-

nak s az uralkodó-háznak legrendithetlenebb

támaszát abban találandja fol, ha fejedelmi

székét minden uralkodói viszonyaiban a kor

szükségei által mulhatlanul igényelt alkot-

mányoe institutiókkal kôrnyezendi.

Azonban folséges ur ! az események Isten

kezében vannak. Mi bizunk a gondviselés

oltalmában, de érezzük a kötelességet : gon-

doskodni, hogy folséged hü Magyarországát

a bizonytalan jüvendo készületlenül no lepje

meg. E gondoskodás halaszthatlan kellékei-

hez számitjuk mi a fonemlitett átalakulási

kérdéseknek még ez országgyülésen alkot-

mányos iránybani megoldását, és aggódunk,

hogy a szokásos országgyülési alkudozá-|

sok és kormányszéki tárgyalások collegiális ,

rondszerszülte bosszadalmassága, a folséged

atyai szándokának, s hazánk méltó várako- 1

zásának megfelelô eikert veszélyesen késlel-

tetheti.

És azért a királyi szék iránti tántorithat-

lan hüségünk szilárd bizalmával esedezünk

folségednek : méltóztassék a fonforgó rend-

kivüli körülmények tekintetbe vételével is

legkegyelmeeb királyi akaratának teljhatal-

mu organumai, egyszorsmind a fonálló tôr-

vények szerint hazánk legfôbb kormányszé-

kének, a magyar királyi helytartótanácsnak

tagjai gyanánt, a közigazgatas külön ágainak

megfelelô számban, oly egyéneket az ország-

gyülésro utasitani, kik mint a végrehajtó

hatalomnak a hozandó tôrvények szerinti

alakban gyakorlatára folséged kegyelmes

bizalmával elôlegesen kijelelt alkotmányos

organumok — és kiknek, mint ilyeneknek,

személyes felelôsségük alá lészen a tôrvények

végrehajtása is helyezendô — országgyülési

tárgyalásainkban közvetlen részt vegyenek,

s folséged királyi szándoka iránt az ország

rendeit tájékozva, s a kellô felvilágositásokat

és kimutatásokat a kormány részérôl, külö-

nösen a pénzviszonyok tekintetében is meg-

adva, a fonforgó fontos kérdések megoldását

oly sikerrel elômozditsák, miszerint a ho

zandó üdvös tôrvények mihamarébb folséged

kegyelmes helybenhagyása alá terjeszthos-

senek, s által uk ajelen körülmények bármi

váratlan fordulatának osetére is biztositva

legyen hazánkban a béke, megszilárditva a

bizalmas nyugalom, s ozeknek alapján kifejt-

hetô azon szellemi erô és anyagi tehetség,

melyben folséged tántorithatlan hüségünk

mellett a bizonytalan jövendô minden ese-

ményei között, királyi székének legrendit

hetlenebb támaszát fogja foltalálhatni.

Kik egyébiránt stb."

Képzelni lehet a lelkesedést, mely-

lyel e javaslat az alsóházban fogadta-

tott, hanem a förendek kiheverve a

páriei forradalom hirére fölébredt ije-

delmeiket, ismét a régi nóta dudolásá-

hoz fogtak. István nádor pedig, ki az

országgyülés megnyitáaakor választa-

tott nádorrá, Bécsbe szaladt a javaslat-

tal, hogy mielött a förendi házzal elfo-

gadtatná, megtudja, megengedi-e azt

az atyafiság?

Ekkor azonban nem az tôrtént,
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hogy Párisban ütött ki a forradalom,

hanem egykissé közelebb érkezett Po-

zsonyhoz és a királyi trónhoz, kiütvén

egyenesen Bécsben.

A fölirati javaslat, mely németre

fordittatott, százezer számra árultatott

Bécs utczáin, s azon pont, melyben

Kossuth az örökös tartományok szá-

mára is alkotmányos kormányzatot

inditványozott : hamarabb bevéste ma-

gát a nép szivébe, mint meghallgatta-

tott a magasban lengedezö fülek által.

Ez kellett !

Midön a bécsi forradalom hire Po-

zsonyig hatott, összeült az országgyü-

lés. A nép alig fért a termekbe s a fö-

rendek alig fértek magukba.

Az országgyülésen Kossuth emelt

szót és bejelentette a Metternich-minisz-

terium megbukását.

A közônség termet reszkettetö taps-

viharba tört ki, s mire elcsendesült, a

Kossuth hangja dördült meg.

„Megrázkódott a világ !" — E sza-

vakkal kezdé szónoklatát; s midön

odáig feszitette volna a húrokat, hogy

azok az eseményekhez mért hangot

adták, a következö inditványnyal lé-

pett elö :

„1. Kérem a tekint. rendeket, hogy egy

kebelökbeli küldottség által méltóztassanak

ó ce. kir. fóherczegségét a nádort, ki épen

jelen van az országháznál, tisztelettel és

bizalommal megkérni, hogy minden további

halasztas nélkül folirásunkat tárgyaltatni a

magas befolyásával oda hatni méltóztaasék,

hogy azon foliras ne legyen köztünk továbbá

is a vita tárgya, hanem menjen fol mielôbb

a trónhoz.

2. A sajtószabadság Ausztriában meg

van adva; akarják-e a t. rendek, annak ki-

tenni a hazát, hogy a nem-magyar nyelven

irott nyomtatványok, nem-magyar tôrvény

szerinti felelôsség mellett özönöljenek szét

a hazában, vagy pedig akarnak intézkedni,

hogy nálunk a sajtószabadság, melyre ne-

künk tôrvényes jogunk van, kellü korlátok-

kal körülirva tôrvényes uton hozassék be.

Azt gondolom, ezt tennî a tok. rendek

kötelessége és azért kivánom határozatba

foglaltatni, hogy a küldottség megfontolva

az idô körülményeit, a lehetô leghamarabb

adjon be véleményt.

3. Végül ugy látom, hogy nekünk arról

kell gondoekodni haladék nélkül, miszerint

a belnyugalom az ország jóakaratu polgárai-

nak oltalma és védelme alá legyen helyezve

s annál fogva azon inditványt vagyok bátor

tenni, méltóztaesanak a t. rendek nem vala-

mely nagy teetületet, hanem két-bárom tagot

kiküldeni oly meghagyással, hogy a lehetô

legrövidebb пароk, órák, perczek alatt a

belnyugalom fontartásának honvédelmi esz-

közei iránt a körülmények fontosságához

mért rögtöni javaslatot terjeszszenek a tek.

rendek elé."

Az inditvány elfogadtatott, s a ná-

dorhoz a fölirat tárgyában rögtön kül

dôttség indittatott. A küldôttség szó-

szólója Kossuth volt.

A nádor az események által figyel-

meztetve, s talán a megszeppent bé-

csiektöl is engedékenyebb utasitásokat

kapva megigeré : hogy intézkedni fog.

Intézkedett is. A méltóságu és nagy-

méltóságu gyémántcsillagos , arany-

keresztes és kamrakulcsos conservativ

urak, daczára legmélyebb bubánatuk-

nak, jónak látták a fdliratot elfogadni,

és megnyerni hozzá a fötisztelendö

urak szentséges beleegyezését.

A Kossuth inditványára aztán (min-

dig csak Kossuth) az alsóház egy kül-

dottséget nevezett ki, mely a feliratot

a királynak kézbesitse.

A küldôttség a nádor vezénylete

alatt indult meg, s a következö tagok-

ból állt:

Az alsó tábla részéröl : Zarka János,

királyi személynök. Ghyczy Kálmán,

nádori itélômester. Bernáth Zsigmond,

Ungh. Szemere Bertalan, Borsod. Gr.

Andrássy Manó, Torna. Szentiványi
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Károly, Gömör. Gróf Andrássy Gyula,

Zemplén. Schnee László, Heves. Darvas

Pál, Gömör. Bükk Zsigmond, Borsod.

Bónis Sámuel, Szabolcs. Bohus János,

Arad. Papszász Lajos, Bihar. Biró Imre,

Arad. Babarczy Antal, Csongrád. Ró-

nay János, Csanád. Mann József, Már-

maroe. Killay Menyhért, Szabolcs. Tom-

csányi József, Békés. Asztalos Pál,

Mármaros. Dessewffy Jób, Nógrád.

Tarnóczy Kázmér, Nyitra. Kossuth La-

jos, Pest. Szentkirályi Móricz, Pest.

Báró Révay Simon, Turócz. Olgyay

Titusz, Pozsony. Ruttkay István, Zó-

lyom. Justh József, Turócz. Kubicza

Pál, Trencsén. Rakovszky Móricz, Liptó.

Pázmándy Dénes, Komárom. Gróf Szé-

cheny^ Istv., Mosony. Madarász László,

Somogy. Vidoss József, Vass. Hunkár

Antal, Veszprém. Csúzy Pál, Zalа. Som-

sich Pál, Baranya. Horváth László, Fe-

hér. Szabó Miklós, Vas. Gaál Eduard,

Tolna. Tolnay Károly, Zala megyék kö

vetei. Jozipovics Antal, túrmezói gróf.

Fogthüi János, Hajdu-kerület követei.

Máriássy Gábor, egri. Gróf Forgách

Ágoston, pozsonyi, Daróczy Zsigmond,

pécsi. Mericzay Antal, váczi káptalanok

követei. Házmán Ferencz Buda. Haáder

Pál, Székesfehérvár. Hergesell Ferencz,

Györ. Martini Fridrik, Soprony. PitrofF

János, Nagy-Szombat. Rengey Ferdi-

nánd, Szeged. Komlóssy Lajos, Debre-

czen. Tóth Lörincz, Breznóbánya. Szta-

naczky András, szatmár-németi. Károlyi

István, Pest városok követei.

A förendek táblája részéröl : báró

Vay Miklós, koronaór. Lonovics József,

csanádi püspök. Rajasics József, karlo-

viczi érsek. Herczeg Eszterházy Pál,

sopronyi örökös föispán. Tihanyi Fe

rencz, temesi gróf. Báró Perényi Zsig

mond, ugocsai föispán. Gróf Károlyi

György, békési fóispán. Ifj. Majláth

György, baíanyai föispán. Gr. Batthyány

Lajos. Gróf Cziráky János. Gróf Sza-

páry Antal. Gróf Teleky László. Báró

Wenkheim Béla.

A küldôttség a föliratot márczius

16-án volt átnyujtandó a királynak.

Igy kezdte el Kossuth Lajos !

Az ifjuság vezérei.

Hanem mi volt akkor a magyar

ifjuság I

A haza fiai voltak ók, és nem elkor-

csosodott önzö haszonlesök, kéjt s élvet

hajhászó bábok.

Jelszavuk volt: Elöször a haza!

A haza legyen boldog elöször, aztán a

boldog hazában reánk fog következni

a boldogság!

Mig az ország képviselôi ébren vol

tak, addig a fiatalság sem aludt.

Nem öket kelle lelkesiteni, hanem

ök lelkesitének. •

Nem a fertálymágnáskodásnak, ha

nem a hazafiságnak hósei voltak ök.

Élt Petöfi Sándor, élt Vasváry Pál,

élt Irinyi József. Fiatal ember volt

Jókai, és Bulyovszky Gyula nem járt

Schneider Fáni után.

Nem kellett nekik mondani, hogy :

tegyetek, s hogy mit tegyetek I

Szivükben volt az akarat s ifju lel-

kükben a tetterö.

Tettek is !

Márczius 12-dikén nagy gyülés volt

Pesten, mely elött Irinyi József az or
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szággyülés elé fölterjesztendö követ-

kezö inditványt tette :

,,Egész Európa mozog ! Áz idô félszá-

zaddal elôbbre rugott. Egy gondolat rezgi

át egész Európát : hogy a létezó állapot

tovább nem maradhat. Niпee tobbéidô hosz-

szas tanácskozaara , avagy épen haloga-

tásra.

Az eezmék meg vannak érve; az élet

szüksége követeli azokat. Mi máekor csak

hosszu pillanatok alatt fejlôdhetett ki, most

rovid uton, s haladék nélkül tôrvénybe ik-

tatandó. A fenyegetó végveszély elháritá-

sára a fegyver nem elégséges; e czélra

nálunk az alkotmányosság bôvebb kifejtése

e a pragmatica sanctio által velünk kapeso-

latban lév6 népeknél annak bebozatala az

egyedüli eszköz.

A nemzet nem elégszik meg tôbbé egyea

engedményekkel; nem várhat л fejlôdés ed-

digi lasen menetére. Egész alkotmányunkat

kiváüjuk ezuttal tisztába hozni.

Mit kiván tehát a magyar nemzet?

1. Kiváojuk a sajtó szabadságát, censura

eltorlését.

2. Felelôs miniszteriumot Buda-Pesten.

3. Évenkinti országgyülést Pesten.

4. Tôrvény elôtti egyenlôséget, polgári

ós vallási tekintetben.

5. Nemzeti ôrsereget.

6. Közös teherviselést.

7. Esküdtszék, képviselet egyenlôség

alapján.

8. Urbéri viszonyok megszüntetését.

9. Nemzeti bankot.

10. A katonaság esküdjék meg az alkot-

mányra; magyar katonáinkat nevigyék kül-

földre ; a külfoldieket vigyék el tôlünk.

11. A politikai statusfoglyok szabadon

boesáttassanak.

12. Uniót Erdélylyel.

Végül, legyen béke, szabadság, egyet-

értés."

A gyülés e 12 pootot magáévá tette

s azokat pártolni késznek nyilatkozék.

A nép fölébredett s követelte megtaga-

dott jogait. Az ifjuság szónoka Vasváry

Pál volt, ki inditványozá, hogy a 12

pont rögtön terjesztessék az ország-

gyülés elé.

Utána Klauzál lépett a ezónoki

székre. Vasváry ajánlatát czélszerüt-

lennek nyilvánitá s inditványozá, hogy

e helyett kéressék meg inkább az or-

szágos ellenzék elnöke, gr. Batthyány

Lajos, hogy hivja össze mielöbb orszá-

gos tanácskozmányra az ellenzéket, s a

pontok ott vétessenek föl, s azután

nyujtassanak be az országgyülésnek.

Ez inditvány elfogadtatott.

Az ifjuság sarkalta az országgyü

lést.

Irinyi inditványt, Petöfi verset irt.

Petöfi a költeményt a márczius 15-diki

nagygyülésen olvaeta föl. Jókai és Vas

váry szónokolt. A nép lelkesült, a fia-

talság lelkesitette azt !

Ugy viselte magát, a mint kellett.

Biiszkén tekintünk rájok vissza, s fajó

keblünkböl feltörö sohajjal mondjuk :

Az volt ám a fiatalság !

Amde nézzük : hogy milyen volt a

fiatalság.

M árczius 15-di ke.

Midön 1848. márczius 15-dikén a Nem volt még a világon szebb tava-

sajtószabadságot kikiáltották, ez a mai szi nap 1848. márczius 15-kénél. Ugy

ifjuság akkor még gyermekség volt; hullt a mennyország örömkönye, mint

ám mondjuk el neki : hogy milyen volt az eeö, s az utczákat elboritották virág-

az ifjuság akkor. g*al a lelkesedéstöl nyiló fiatal arezok.
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Még homályos volt a regg, elérzé-

kenyülésében a földhöz tapadni akaró

felhôfâtyolât még nem világitotta át a

hajnali napsugár, nem mosolygott még

az ég anyai arcza, s a szabadság gyerme-

kei, onmagukból, mint egy-egy valósult

tündérálom, kikelve, már csokrokba

fíizék magukat a nagy koszoru egyes

helyein, s mintha szárnyakon lebegtek

volna, indultak meg a gyülekezet he-

lyére.

Ott volt a nép is. Ifjuságában gyö-

nyörködni ott volt az is. Ott volt az is,

hogy a fiatalságban megifjodva lelke-

süljön.

Jókai Mór nyitá meg a szónoklatok

sorát. A fiatal Jókai.

Eleven nagy szemek , gesztenye-

szinü dús flirtökkel körülfolyt lelkes

fiatal arcz, pelyhezö szakállal, s a költöi

folkentség büvereje által ihletett, cso-

dás szépséggel folyó szavak. Akkor

volt csak virágos az ö nyelve.

Fölolvasta a 12 pontot, s igy végzé

sorait : „És ezeket követelni tartozik a

nemzet, bizva ôoerejében s az igaz ügy

Istenében !"

A nép ugy fogadta azt a 1 2 pontot,

mintha tündér Ilona susogott volna

-neki örökké boldogitó szerelmet: —

megbüvölve. Csak olykor-olykor tört

ki eget rázó riadalba, midön a szónok

lélekzetet venni megállt, midön a ke-

bel feszültségét tovább nem türheté.

Azt a lelkes, azt az örömtöl ittas nép

mennydörgését hallotta volna az, ki a

császár fogadtatásán 1853-ban Pesten

volt.

Mikor aztán Jókai elhallgatott, s a

hallgatóság az éljenzáport szóró vihar

után ismét hallgatósággá lett, akkor a

nép imádott költöje : Petöfi Sándor

emelé le kalapját.

Halvány volt, mintha egészen lé-

lekké változott volna. Az Isten bemu-

tatta azon szobor élô képmását, mely

elött mindig le fog borulni a nemze-

dék. Hanem a halvány ajkon egyszerre

csak kitörtek a lángszavak :

Talpra magyar, hi a haza !

ítt az ido, most, vagy soba !

Babok legyünk, vagy szabadok ?

Ez a kérdés, válaszezatok.

Л magyarok Istenére

Eeküszünk,

Esküezünk, hogy rabok tovább

Nem leezünk I

Rabok voltunk mostanáig,

Kárhozottak ósapáink.

Kik ezabadoD éltek, haltak,

Szolgafoldön nem nyughatnak.

A magyarok Istenére

Eeküszünk,

Eeküszünk, hogy rabok tovább

Nem leezünk !

Sehonnai, bitang ember,

Ki most, ha kell, halni nem mor,

Kinek drágább rongy élete,

Mint a haza becsülete.

A magyarok Istenére

Eeküszünk,

Eeküszünk, hogy rabok tovább

Nem leezünk !

Fényesebb a láncznál a kard,

Jobban ékeeiti a kart.

Ée mi mégis lánczot hordtunk,

Ide veled régi kardunk !

A magyarok Istenére

Eeküszünk,

Eeküezünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk !

A magyar név mogint ezép lesz,

Méltó régi nagy hiréhez .

Mit rákentek a századok,

Lemossuk a gyalázatot.

A magyarok Ietenére

Eeküezünk,

Eeküezünk, hogy rabok tovább

Nem leezünk !

Hol sirjaink domborulnak,

Unokáink leborulnak,'



A sztibnd sajtó clsö tcrniékeî.

Es áldó imádság mellett

Mondják el szent noveinket.

A magyarok Istenére

Esküszünk,

Esküezünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk !

A mint a költemény utolsó betüje

elcsengett, a közönség lelkesedése a

netovábbat érte el. A fejek födetlen ek-

ké lönék, a karok fölemelkedtek, ég

felé, esküre feszült minden kézen az

Istent tanúul hivó három ujj, s a költö

végszavait az egész orkánná vált nép-

tenger viszhangozta :

„Esküezünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk I"
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Innen az egyetem udvarába men-

tek, hol az egyetemi ifjuság örömrival-

gas közt csatlakozott hozzájok, s egyik

térröl a másikra hömpölygött az óriási

embertömeg.

Az ég örömkönye pedig folyton

hüllt, mint az esö I

A hullámzat végre a Landerer és

Heckenast nyomdája elött állt meg a

hatvani-utczában , s egy küldüttség

megkérdé a nyomdatulajdonosokat,

hogy a 12 pontot elöleges censura nél-

kül készek-e kinyomatni?

Készek voltak!

A proclamatió rövid idö mulva az

ég zápora közé vegyült.

A proclamation ellenkezés nélkill

magáévá tette a városi tanács is, a hely-

tartótanács pedig megadta a sajtösza-

badságot.

Stancsics Mihály ,;A nép könyve"

és „Józan ész" czimü munkáiért fogva

volt Budán. A fiatalság és a nép el-

ment Budára és kiszabaditotta öt.

Már ekkor*este volt. A sürü sôtét-

séget lobogó fáklyák piros világa osz-

latá el s folyta körül tüz-koszoru gya-

nánt a kocsit, melybe Stancsicsot ülte-

ték, s melyet a fiatalság késôbb maga

huzott.

A fiatalság! Az akkorí fiatalság I

Ezer és ezer ember, néphullám itt, ott

ésmindenütt; az egeket megnyitó lel-

kesedés, orom-mámor, és semmi zavar !

Egy 14 tagból álló bizottmány

ügyelt fel a rendre, és ez elég volt két

város 160,000 lakosának.

Hanem hát : fiatalság volt az akkor !

Másnap kivilágitás. Vasárnap álta-

lános isteni tisztelet, és a harangok

ünnepélyes zugása hirdeté az ifju sza-

badságvágy és lelkesedés szerencsés

diadalát.

A rendfölügyelö bizottmány tagjai

voltak : Rottenbiller Lipót, Kacskovics

Lajos , Staífenberger István , Molnár

György, Klauzál Gábor, Tóth Gáspár,

Gyurkovics Máté, Irinyi József, Petöfi

Sándor, Irányi Dániel, Hengel Alajos,

Egressy Samu, Vasváry Pál.

E bizottmány felszólitotta a polgár-

ságot, hogy magát a rögtön fölállitandó

nemzeti örségbe beirassa, s a polgári

örséget 1500 taggal szaporitotta.

Elhatároztatott , hogy Pozsonyba

az országgyüléshez, Bécsbe a király-

hoz küldüttség menjen, megviendö a

nemzet közóhajtását.

Mindezt alig 48 óra alatt !

Hanem hát: fiatalság volt az akkor!

Örömnap!

Mikor a bécsi Burgban észrevették,

hogy a bécsi nép komolyan hozzálátott

a forradalomhoz, söt még üt is, meg-

adtak neki mindent.

Mikor a magyar országgyülés kül-

döttei a város falai közé érkeztek, a

lakosságot rózsás jókedvében találták,

s ugy fogadtattak, mintha mennyor-

szág küldöttei lettek volna. Kossuth

iránti mély hálájukat s tiszteletüket

alig birták kifejezni. Egyik küldôttség

a másik után érkezett hozzá. A merre

ment, hölgyek és férfiak mindenféle

tisztelgö jelek által igyekeztek hódola-

tukat kifejezni, s este fényes fáklyás-

menet jelent meg szállása elött. Ezren

és ezren azon óhajukat fejezték ki :

vajha a magyar Demosthenes ihletett
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ajkairól ók is hallhatnának egyet azon

szónoklatokból, melyeket viszhangozott

egész Európa !

Kossuth ez alkalommal négy oly

beszédet mondott, mely a lelkes bécsie-

ket elragadtatásuk legmagasabb fokára

tüzelte, s bámulva csodálták benne egy

oly nemzet szellemi bajnokát , mely

nemzetet eddig oly kis eszünek képzel-

tek. S valóban Kossuth volt az, ki nem-

zetünk képessége iránt a világ tisztele-

tét kivivta.

A küldôttség István nádor vezény-

lete alatt másnap jelent meg a császár

elött. A föliratot megható szavak kisé-

retében maga a nádor nyujtotta át,

melyre Ferdinánd király biztatólag

felelt.

Az volt ám a hibája Ferdinánd ki-

rálynak is, hogy nem igen birt mene-

külni a családi befolyás alól, s mig Ö

fehéret végezett, lehet, hogy a család

épen akkor feketét határozott, s külö-

nösen Lajos föherczeg volt az, ki a ma-

gyarok elleni befolyását a legjobban

tudta érvényesiteni.

Olyanok yoltak azonban a körül-

mények, melyekkel nem igen lehetett

tréfálni. A Kossuth óriási népszerüsége

Bécsben, a még alig lecsillapult forra-

dalom, a franczia köztársaság, mind-

ezek oly into" jelek voltak, melyek eléggé

érthetôen megmagyarázták a család-

nak : hogy csinján kell bánni a dolog-

gal. Ezeknek lehet tehát köszönni, hogy

a Lajos föherczeg makacssága ellenében

a család végre is elhatározta magát

arra, mit a király másnap István fö-

herczeghez irt levelében kifejezett.

E levelet jó lesz könyvnélkül beta-

nulni minden magyar embernek, ha

hitét a királyi szó szentségében meg

akarja vetni.

A levél következö sorokból állt :

„Kedvee bcsém, fonséges foherczeg, ná

dor ur ! Azon alázatos folirásból, melyct Ma-

gyarországom rendei nevében a mai napon

kedveltséged által kezemhez vettem, meg-

értvén a hü magyar nemzet kivánságait,

semmit sem késem atyai szivem tiszta sugal-

latából kijelenteni, hogy mindazon kivánsá-

goknak teljeeitésére, melyektol kedvelt Ma-

gyarországom boldogsága és alkotmányos

felvirágzása már most feltételezve vagyon,

szivesen forditandom gondjaimat.

És ez okból tudtul adom kedveltséged-

nek, hogy miután kedveltséged — mint az

orezág rendeinek egyhangu akaratával elvá-

lasztott s általam megerôsitett nádor és ki

rályi helytartóm — a tôrvények értelmében

teljes hatalommal fel van ruházva, ez orszá-

got, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, a

korona egységének és a birodalom kapcso-

latának épségben tartása mellett, az ország

bóli távollétem alatt, a torvény és alko. *

mány osvényén kormányozni, — én a hü

karok és rendeknek egy, a fonálló honi tôr

vények értelmébeñ „fuggetlen felelôs minisz-

terium alkotása iránti kivánatát, elfogadni

hajlandó vagyok"; kedveltségedet egyuttal

felhatalmazván, miszerint e végre kedvelt

séged által elôttem megnevezett férfiakkal,

nekem teljesen alkalmatoe egyéneket jelöl-

jön kî.

Egyuttal pedig oda munkálkodjék, hogy

ezeknek hatásköre iránt czélszerü tôrvényja-

vaslatok, a karok és rendek által is helyesen

kedveltnek tartott ama legszorosb kapocsnak

kello méltánylásával , mely a pragmatica

sanotio által egyesült s atyai gondoskodá-

somra egyformán jogositott ôrökös tartomá-

nyaim között létezik, — az emlitett országos

folirásban érintett egyéb tôrvényjavaslatok-

kal együtt a karok és rendek által terveztes-

senek és további elhatározásom alá mielôbb

terjesztessenek.

Adja kedveltséged e soraim foglalatját,

mely kedvelt Magyarországom mindenkor

atyailag ápolt boldogsága iránti atyáekodó

indulatomból származik — mint a kedvelt

séged által elém terjesztett kivánatokrai

legfelsôbb válaszomat — az ország rendei

nek tudomására.

Bécs, márczius 17. 1848.

Ferdinánd, s. k.**
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A sikert a nádor következö örven-

detes szavakkal tudatá Batthyány La-

jos gróffal.

„Kedves gróf Batthyány ! Ezennel tudó-

sitom önt, hogy ó felsége, meg lévén gy6-

zíídve, miként a fenforgó körülmények sür-

getôleg megkivánják, hogy azon felelôs

magyar miniszterium, melynek alakitásában

u felsége, mai napon kelt k. leirata által

megegyezett, haladéktalanul összeszerkesz-

tessék és activitásba lépjen, engem felhatal-

mazni méltóztatott, hogy ont a tôrvények

értolmében független magyar miniszterium

elnökévé kinevezvén, ön, miniszter társait

belátása szerint, akként és oly számban

tegye legfelsôbb kir. megerôsités végett

javaslatba, a mint azt, a miniszterium fel-

adatához, a miniszter-társai tôrvények utján

meghatározandó hatásköréhez és saját fele-

'^sségéhez képest, szükségesnek itéli. Egyéb-

&nt legnagyobb hajlandósággal maradok,

méltóságodnak legszivesb jóakaroja, Ietván,

m. k. nádor."

Ezzel tehát minden meg lett volna

nyerve. A küldôttség márczius 17-kén

visszaérkezett Pozsonyba, hol Kossuth

az összegyült roppant néptômegnek

elmondá küldetésük xsikeres eredmé-

nyét, bemutatva gróf Batthyány La-

jost, mint az elsö felelös magyar mi-

niszteriumnak a király által kinevezett

elnökét.

A nép kezdetben csak álomképnek

hitte azt, mit most teljesülni látott. A

felelös magyar miniszterium eszméje,

az osztrák kormány zsarnoki önkényé-

vel szemközt minden másnak inkább,

mint kivihetönek látszott; Széchenyi

István pedig nem titkolhatá el meg-

dobbenését, midön e kivánságot Kos

suth által nem csak kimondatni, de az

országgyülés által elfogadni hallotta.

S ime az álomkép, a kivihetetlen-

nek képzelt eszme testté lön I

A közönség nem tudta: örüljön-e

vagy bámuljon, s az embert illetönél

nagyobb, buzgóbb tiszteletet s bizalmat

kezdett érzeni Eossuth iránt. Szavait

ezentul isteni ihlettöl megszállt prófé-

tai jövendölesnek vette, s nem volt

tôbbé semmi, mi érdemlett óriási nép-

szerüségét megingathatta уоша.

A 12 pont fogadtatása

Márczius 20-dikán Pozsonyból, gr.

Keglevich Gábor vezérlete alatt egy

küldôttség érkezett Pestre,mely a meg-

adott felelös miniszterium hirét meg-

hozta.

A küldôttség szónoka Szentiványi

volt, ki a többek közt kijelenté, misze-

rint a tôrvényhozás tagjai legsürgösebb

teendöjüknek tartják, mielöbb törvé-

nyeket alkotni azokra nézve, melyek

elkerülhetlenül szükségesek. Ugymint:

1. Az uj kormányzási rendszernek,

a felelös miniszteriumnak tôrvény általi

körülirása és megállapitása.

2. A Pesten rövid idö alatt tartandó

Porradalom №rt.

az országgyülés által.

országgyülésnek képviseleti alapra fek-

tetett szerkesztési módja. Eddig ugyanis

csak a magyar nemesség, s nem az egész

nemzet választottai voltak a követek.

3. A közös teherviselésnek minden

közterhekre nézve az ország minden

lakosaira egyenlöen kiterjesztése és

életbeléptetése.

4. Az urbéri viszonyoknak minden

magánbirtokosokra nézve kôzállományi

kárpótlás melletti megszüntetése.

5. Az ország belbékéjének és sza-

badságainak föntartása végett a nem-

zeti örségnek azonnali fölállitása.

6. A censura eltörlésével a sajtó-

2
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szabadságnak esküdtszéki institut ióval

biztositása.

Ez azonban csak ugy történhetik,

ha az uj kormány iránt bizodalom és

engedelmesség fog létezni, mi egyéb-

iránt is törvényes kötelesség.

Ugyanez nap esküdtek íol a nem-

zeti örsereg ujonan fölavatott tagjai,

valamint a fekete sereg is, mely Má-

tyás emlékeül alakult.

Mig az országgyülés küldôttsége

Pesten járt, az idötajban érkezett meg

Pozsonyba a pesti küldôttség, melynek

szónoka Hajnik Pal volt.

A képviselôház rendkivüli ülésében

fogadta a küldôttséget, a mi minden-

tsetre megtiszteltetés volt, és Kossuthot

bizta meg, hogy annak válaszoljon.

Kossuth okulva az 1793-diki párisi

eseményeken, s nehogy a föváros e

most még csakis lelkes mozgalma ké-

söbb fejetlenségbe törjön ki, a körül-

mények teljes fölfogásával, és határo-

zottan válaszolt, óvakodva azonban a

lelkesedés tavaszának ez elsÖ rügyeit

letördelni. Kijelenté egyszersmind,

hogy a petitio legtöbb pontja részint

valósággal el van már határozva, ré

szint' pedig a részletes munkák tekinte-

tében intézkedések tétettek. Megigérte,

hogy a legtöbb pontok teljesittetni

fognak, s egyuttal azon biztatással bo-

csátá el a küldôttséget : hogy az ország-

gyülési székhely mielöbb Pestre fog

áttétetni.

Márczius 2 3 - d í к a.

Ez volt az a nap, melyen az elsö

magyar felelös miniszterium névsora

fölolvastatott az országgyülésen.

Minisztereln'úh : gróf Batthyány

Lajüs.

Belügyminiszter : Szemere Bertalan.

Külügyminiszter : Hg Eszterházy

Pál.

Pénzügyminiszter : Kossuth Lajos.

Kíizlekedési miniszter : gr. Széche-

nyi István.

Ohtatásügyminiszter : báró Eötvös

József.

Hadügyminiszter : Mészáros Lázár.

Ipar- és fôldmivelési miniszter:

Klauzál Gábor.

Igazfágügyi miniszter : Deák Fe-

rencz.

Egytöl egyig oly emberek, kikben

akkoron a nemzet bizalma többé-ke-

vésbhé öszpontosult.

Batthyány szilárd jellem, Szemere

megnyerö alak, Eszterházy az udvarok

politikájával ismerös, Kossuth a nemzet

hite, S¿échenyi a fáradhatatlan nemzet-

gazda, Eötvös a sziv embere, Mészáros

kipróbált katona, Klauzál maga a lel

kesedés és a becsület, Deák a „Corpus

Juris".

Szóval, oly emberek voltak ezek,

kiket mint az akkori ellenzék jeles és

derék tagjait ismert a nemzet, s kik

ben megbizott.

Leirhatatlan volt az öröm, melylyel

e névsor fölolvasása fogadtatott, s az al-

sóház tagjai az ünnepélyes pillanat su-

gallatától áthatottan ünneppé emelték

az egész napot, s a tanácskozást azon

napra megszüntették.

1848. márczius 23-dikán tehát fele

lös miniszterinma volt a magyar nem-

zetnek ! Oly vivmány, mely legszebb a
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világtôrténelem eddig ismert alkotmá-

nyainak vivmányai közt, s mely csakis

egyedül képes a nemzeti szabadságot

biztositani.

Ámde akkor jött nyomára Kossuth

Lajos : hogy mily kevéssé állt szilárd

alapon ama, csupán a nemzetnek fele-

lös kormány, midön nem nézhette a

bécsi, hogy neki is felelös лe legyen.

Akkor látia be, hogy egy idegeti ural-

kodó hatalma s érdeke nem túri azt,

liogy birodalmának egyik fele , töle

mintegy függetleuül rendelkezzék saját

sorsa fölött. Hogy nem türi azt a csá-

szári korona, és hagyományos politi-

kája az osztrák kormánynak.

Minderröl csakhamar meg kellett

gyözödnie !

A királyi leirat Bécsbol megérkezett :

és visszavont mindent, mit a király a

nádorhoz irt levelében igért !

Az ezt rebesgetö hirek mar napok

elött ingerelték ugyan a kedélyeket,

az utczákon tiltakozófalragaszok jelen-

tek meg; Buda-Pest küzbnsége lázas

izgatottságban volt, s alig birta várni

a nádor megérkezését.

Várta a nádort, várta a leiratot, de

azt még sem várta egészen, a mi meg

érkezett. Hogy a király, csak egy imént

irt biztató s igérô, söt folhatalmazó

levél után, mindent visszavonva, egye-

nesen azt fogja irni, hogy: — nix ma-

gyarul ! — ezt még se várta senki.

Az ország atyáinak ajkán darab

ideig elállt a lélekzet.

A leiratot a nádor itélômestere ol-

vasta föl.

Midön bevégzé, tompa, földindulás-

hoz hasonló moraj zugta át az ország

házát, mintha a sors nehéz terhes sze-

kere, a keblek boltivezetén dübörgött

volna végig.

A tompa ijesztö zúgás rezgéséböl

végre a székében fölállt Batthyány La-

jos hangja emelkedett ki.

Hangja fátyolozott volt, s elárulá

a meghatottságot. Kérte a nádort, hogy

a király e leiratát vétesse vissza, s esz-

közölje ki, hogy az adott királyi igéret,

mely e leiratot megelözte, szent és

megmásithatlan maradjon, „mert —

ugymond — mind én magam, mind

pedig minisztertársaim nevében kinyi-

latkoztatom : miszerint mi ily értelem-

ben felelös miniszteriumot elvállalni

képesek nem vagyunk, s arra magun-

kat följogositottnak nem érezzük."

Utána maga a nádor emelt szót, s

a többi közt ezeket mondá:

„A mostani komoly és nagyszerü piila-

natban, midon bizonyosan Magyarországuak

jövöje döntetik el, méltóságtok hazafiusúgá-

hoz azon forró óhajtásomat intézem, hogy

most már azon hlvatalról, melyre általam,

de nem csak ¡iltalam, hanem az egéaz ország,

és az egész nemzetnek bizodalma által fol

vannak híva, ne mondjanak le. En itten ün-

nepélyesen szavamat adom, hogy ó felsúgé-

nek ezen észrevé'eleket, melyeket folelos

miniszterek velem közölni szivesek lesznek,

а mint monddm, szavamat adom, liogy én

azokat ó felségénck nemcsak folterjeszteni,

de ó felségénél keresztül vinni is fogom.

Még azt akarom moidani : bogy ettôl, ha

kell, állásunkat is függové teszszük."

A nádor e beszédére Batthyány ki-

jelenté, hogy azon feltételek alatt kész

hivatalában megmaradni.

E gyülés befejeztetvén, a képvise-

lök az alsóház termeib'3 vonultak, hol

azon kérdésre: fölolvastassék-e a kirá

2*
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lyi leirat vagy ne? — Kossuth emelé

föl hatalmas szavát. Beszéde bátor volt

és méltó nagy nevéhez. A megsértett

nemzeti onérzet, s férfias büszkeség

szikrái hulltak abból, s nem téveszték

el hatásukat. Elkeseredett lelkének tol-

mácsolója volt minden szó. Beszédé-

nek egy részét ime ide iktatjuk szöról

szóra :

„Azt gondolom, uraim — igy szólt Kos

suth — eleget hallottuk kétszer a leiratokat.

E két felolvasás elegendô volt arra, hogy

minden becsületes magyar magának véle-

ményt képezzen a dologról.

En röviden azon higgadtsággal, mely

higgadtságban fekszik az elhatározás, ré-

szemrôl kijelentem, hogy bármi tôrténjék,

de az intrigák, melyek Bécsben játszatnak,

nem fognak czélt érni a nemzetnél . . .

Az országgyülés ballotta a miniszterek

nyilatkozatát, ballotta, hogy a nádor a do-

loghoz saját állását kötötte. Részletekbe nem

ereszkedem, de kimondom azon meggyôzô-

désemet, hogy ez gúny s könnyelmü játék-

üzés a trónnal, a hazával.

S kérdem, kik íízik ezen játékot?

Áz egészet átleng6 szellem nem más,

mint hogy a gyülöletes buroaucratia ezentul

is maradjon meg Bécsben, a a magyar füg-

getlen miniszterium Budán ne legyen egyéb,

mint alacBony postahivatal, mint volt a hely-

tartótanács. És ozen emberek nem gondol-

nak az ausztriai ház jovójével; nem gondol-

nak a polgárvérrel, mely ily eljárás után

patakban folyhat.

En uraim, lelkem mélyében megbotrán-

kozom e dolgok folött, mert azon perczben,

mikor a fejedelem kimondta, hogy magyar

felelôs miniszteriumot akar, azzal kimondott

mindent. Az ekkép adott királyi szót meg-

csonkitani, megnyirbálni nem lehet, ha csak

a monarchia minden fényét és pietását el-

venni, ha csak azon érzést nem akarjuk a

nép szivébe plántálni, hogy a királynak nem

kell hinni.

A királyi szónak szentnek kell lenni

utolsó vonalig, a szónak minden betüjében.

Mikor a fejedelem kimondotta: „akarom,

hogy legyen felelôs magyar miniszterium,

és azt alakitsa gr. Batthyány Lajos", akkor

a fejedelemnek más tanácsadója a magyar-

országi dolgokra nézve nem lehet, mint gróf

Batthyány Lajos.

Es én részemrôl, ha tapasztalom, hogy

még akkor is Lajos fôherczeg, kinek semmi

tôrvényes joga a nemzet dolgaiban nines, ki

nem ül a trónon, sem nem nádora az ország-

nak, hogy ennek ügyeibe szólhasson, sem

nem koronaôrökös, hogy érdekeire befoly-

hasson; ha még ezentúl tapasztalom azt is,

hogy gróf Hardegok, Fiquelmontok, Win-

dischgrätzek és mások tanácsától, beleegye-

zésétôl függ, hogy a fejedelem szava be-

váltva legyen a nemzet irányában, lehetetlen,

hogy ez az embert keble mélyében el ne

keseritse.

Legmélyebben el kell keseredni mind-

nyájunknak, látva, hogy még most is ott

állanak a dolgok, mikép a megbukott kan-

czellár, — és azon ember, kit nem akarok

novezni (Wirkner, udvari tanáesos), ki itt

éveken át a lélekvásárlás gyalázatos eszköze

volt és b. Jósika erdélyi kanczellár, kinek a

magyar dolgokhoz semmi tôrvényes szólása

nem lehet, — ezek adnak tanácsot a torvé-

nyesen erre hivatott magyar miniszter he-

lyett.

Ezt látva kinyilatkoztatom, hogy teljes

bizodalmat helyezek ugyan a fôherczeg ná

dor férfias elszántságában , ki a dolgot

rendbe hozni igérte, s reménylem, hogy

adott szavát lehetô legrövidebb idô alatt

beváltja; de ha ez nem tôrténik, akkor ves-

senek számot magukkal, kik e dolognak

okozói voltak a én Apponyit, Jósikát, Wirk-

nert hazaárulással vádolva, proscribáltatni

kivánom."

A rendek végelkeseredését csupán

a nádor igérete tudta még némileg

féken tartani.

Este a sétatéren, — miután a leirat

eredetije nem volt megszerezhetö, — a

nép jelképesen égette meg, a Zsedényi

arczképével együtt.
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Márczius 3 О - d i к a.

A pesti s budai nép már ballotta

neszét e kegyelmes királyi leiratnak,

de még nem tudta egész bizonyosság-

gal, még nem volt vele tisztában, ha-

nem annyit már gondolt, hogy az ôszinte

jóakaratnak nem épen legmagasb szin-

vonalán állnak a dolgok.

Az izgatottság nagy volt. A testvér-

fóvárosban nem aludt senki. Délután

4 órától kezdve este 10-ig folytonosan

hullámzott a nép a Dunaparton, s várta

a Pozsonyból érkezô gôzhajôt, mely a

lázitó hirt végre egész valóságában

meg fogja hozni.

Éjjeïi 10 órakor aztán meg is vil-

lant a Dunán a gózhajó lámpája, s

ezrek kételye vagy reménye ébredt föl

az elsö sugár-szál megpillantásakor.

A hajó lassan közelgett, s а kere-

кek zúgva morzsolták ösz Dunánk

vizét.

A nép elfojtott lélekzettel állt a

partokon, s hangos szivdobogás közt

várta a hajó fordulását, mely most oly

lassan látszott mozogni, mintha kész-

akarattal fesziteni kivánta volna a ki-

váncsiság hurját.

Végre hallatszott a kikötést jelzö

fíitty, a harang megcsendült, s a hajó

fordulni kezdett a hid felé.

A néptômegnek egy áramlata tolult

a kikötö-hidhoz, hogy az ott álló nem-

zeti örök alig birták föltartóztatni e

lavinát, mely talán meg se állt volna a

Dunáig.

A gözös megállt a hidnál, s néhány

percz mulva az ingerültség oroszláni

hangja mennydorgé: „Fegyverre!"

Többek kezében a királyi leirat

másolt példányát lehetett látni. Ezeket

a nép körülvette, s követelte tôlük

annak fölolvasását.

Egy óra mulva az egész váro3ban

a „Fegyverre I" fölkiáltás hangzott.

„Le a német kormánynyal !" ,,Félre

kell verni a harangokat !" „Talpra ma

gyar !"

A böszült néphullámzat, a szabad-

ság-térnek keresztelt városház-téren

csoportosult össze. Szövétnekek égtek,

fegyverek villogtak. Rémes pirosas tüz-

áradatban fürödtek a házak falai. Az

arczokon kétségbeesett elszántság s el-

határozás villámai czikáztak, s a lán-

czok szétszaggatására feszült minden

izom.

Csak egy szót ez iszonyuan fölzak-

latott néptômegnek, s azonnal párját

látja a párisi 93-diki forradalom.

Egy óra mulva gördültek volna a

fejek, ésfolyt volna a ver. Le lett volna

mészárolva mindenki, ki e szót : csá-

szár! — ki merte volna ejteni ajkán, s

íoldulva minden hely, hol valaha két-

fejü sas pihegett.

Hah ! A magyar nép is tudna bor-

zasztó lenni!

Csakhogy Marat helyett Klauzál

jelent meg a nép elött, s azon szellemi

meghatottság, mely egész lényén végig-

ömlött, mély benyomást tett mind-

azokra, kik öt megpillantották.

Egyszerre lelkesült éljenbe ment

át a vad harag mennydörgö nyilatko-

zata, aztán csend lett, hogy meg lehes-

sen hallani a nép kedves emberének

szavát.

Fölolvastatott a királyi leiratra

tett országgyülési válasz. Elmondattak

a nádor biztató szavai, a Batthyány

erélyes tiltakozása, s a nép biztositta-

tott a rendek férfias magukfartásáról.

Kijelentetett : hogy a tettlegességek

ideje még nines itt, s hogy a legkisebb
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meggondolatlanság, vagy a szenvedély-

nek nem fékezett kitörése, a legna-

gyobb bajba sodorhatná az országot.

A nép hio'gadtságra intetett, s kéretett,

hogy addig, mig Pozsonyból másik tu-

dósitás is nom érkezik, csendt en legyen.

Végre ott mindjárt a hely szinén vég-

zéssé emeltetett, hogy a nemzeti órség-

be minden polgár belépjen, s ha a ná-

dor s miniszterium lemond, ideiglenes

kormány neveztessék ki Pesten, mely-

nek az, ki nem engedelmeskedik, a haza

ellenségeül fog tekintetni.

A nép igy lecsillupittatván, eloszlott.

Еду második királyi leirat.

Pozsonyban a rendek szintén nem

valami édes nyugalomnak örvendettek.

A nádor Bécsbe sietett, s most annak

megf'rkezését várták.

Becsületes ember volt ! Beváltotta

adott szavát, s márczius 31-dikén visz-

szaérkezett a második királyi leirattal.

Csakhogy nem pusztán a nádor

vívmányaul lehetett ezt tekinteni, ha

rn m annak, hogy nem a régi panaszos

országgyülés, hanem hogy férfiak áll-

tak a gáton.

Bécsben az elsö leiratra hihetöleg

azt várták, hogy az országgyülés kin-

jában egy nagyot nyög, szokás szerint

keserves hangokat hallat, aztán haza-

megy anyjokhoz, hogy panaszát otthonn

is folytathassa a német elleD, s nagyot

heverjen hösies fáradalmai után, öntu-

datának azon párnáin, mely folyton

fülébe susogja: atyus, megtettél min-

dent, nem tehettél többetl

Csakhogy azok a férfiak, kik most

ott álltak a résen, nem igen hagyták

volna ám hazaballagni tatiékat, hanem

igeiiis megmutatták : hogy mit lehet

annak tenni, a ki ember?

A Batthyány erélyes folszólalásá-

nak, s a Kossuth bátor, megrettentö

szavainak hirét, fblvitte a nádor az

atyafiaknak Bécsbe, s hihetöleg elég

világosan elbeszélte nekik, hogy Po

zsonyban nem a régi nótajárja, s hogy

azok az emberek, a kik igy mernek

beszélni, még a tánczra is ráránt-

hatják.

No ha igy van, — gondolhatták

odafönn — akkor talán neküuk is más

hangból kell beszélni, és a második

királyi leirat ismét megadta a felelôs

miniszteriumot.

Kossuth Lajos, hogy egy kissé rá is

tapintson a dolgok bibéjére, a nagy

lelkesedés közt felolvasott királyi leirat

után egy beszédet mondott, melyben a

többi közt a következöket is mondá :

„Uraim, egyazerü polgár vagyok, nekem

semmi hatalmam, semmi hatásom a világon

nem volt más, mint a mely van az igazság-

nak, melyet Isten lelkembe adott. És mégis

olyanok a gondviselés utai, hogy én egyszorü

polgár, a haza legutolsóbbikainak egyike,

a kôrülmények nagyszerüsége közt, néhány

órákon által azon körülményben voltam,

hogy e kéz döntôleg határozott az ausztriai

trón sorsa folött, és most is, ha mondom e

leiratra „nem kell", — polgárvér folyna e

8zavam után.

En uraim, lelkiismeretembe tekintettem

és ugy éreztem, ha oly alávaló lehetnék s

azok mellett, melyek most ki vannak viva,

akár hatalom-fitogtatás, akár befolyás kér-

kedésnél fogva, a polgári háboru szovétne-

két vetem a boldogság után epedö nemzet

közepébe, oly felelôsséget vállaltam volna

magamra, melyet a pokol minden kinja sem
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büntetne méltóbban ; mert nem képzelhetni

átkosabb, undokabb bünt, mint játszani a

polgárok vérével s egy nemzet nyugalmaval.

Midôn ekként gondolkodom, midfin e

nemzetet saját sorsa urának látom, miden

látom, bogy egyik-másik kedvencz eszménk

nines is még e perezben biztositva; de van

lehetség azokat utóbb kivivni : vissza kell

borzadnom a polgàrvértôl s forrón ohajtom,

hogy a kik itt vannak, s kik itt ninesenek,

egyenlôon érezzék e szent kötelességet, hogy

ily körülmények közt polgárvért ontani a

legnagyobb bün volna, mit nemzet elkb-

vethet.

Vannak mindenféle egyének, kik még

egy pár hét elôtt az absolutismus hivei vol-

tak, most pedig rajtam tulmennek s en, ki a

8zabadság elveiért egy életen át küzdtem,

szenvedtem, mérsékeltebb vagyok náloknál.

De épen azért hiszem, hogy ezavamnak lesz

némi hatása, midón azt kérem, azt retnélem,

hogy ha a nemzetben van elég erô valósággá

érlelni azt, a mit a papiroson bir, tartsa meg

az erôпek azon nemes mérs 'kletdt, melyben

íekszik a szabadság diadala . . .'.

Ezen szavakkal Kossuth nem mon-

dott egyebet, mint azt : hogy irtózik a

polgárvértol; — de már mégis vért

emlegetett, intö jelül azoknak, kik azt

hitték, hogy a magyar vérnek csakis

akkor lehet ömleni, mikor ök fejeztet-

nek, t. i. mások vérébe az akkor nem

kerülvén.

Az örömhir márczius 31-kén Pestre

is megérkezett, s a nép épen oly öröm-

ittas lett márczius 31-dikén, mint a

mennyire el volt keseredve márczius

30 dikán.

Nagy Isten ! hogy játszik egy pár

ember milliók oromével, milliók bol-

rlogságával ! Egy jóakaró szó, s meg-

íürüdhetik azon örömkönyben, mely a

nép hálájából fakad, s még se mondja

ki, hacsak kényszerülve nines reá. Hát

nem inkább boldogitaná-e egy nemzet

boldogsága, mint azon bizonytalanság,

mely folyton az elégedetlenség üszke

fölött tartja öket. Miért akarnak csak

egyedül boldogok és hatalmasok lenni,

— miért nem akarnak boldogok és ha

talmasok lenni a néppell

A német fiatalság Pesten.

Jó ember az a német ember is, csak

a kormánya ne volna olyan kiállhatat-

lan. A német kormányra haragudva

meg^zoktuk szidni a szegény németet

is, pedig olyan becsületes jó ember az,

mint egy harapás kenyér : hanem aztán

ha megharagitják, megveri még a fran-

cziát is.

Kossuth a bécei nép segélyével

vivta ki a magyar felelös miniszteriu-

mot; mert ha azt mondta neki: „jôjj

ide a császári palota elejébe és kiabáld,

hogy haragszol" — oda ment s kiabált

lelke szakadtából, söt még ütni is ké-

szen volt. Ha azt mondta neki : „menj

haza és légy csendesen, most már majd

elvégzem én a többit" — hazament és

meg se mukkant.

Nagyon jó nép az a német, csak

tudni kell vele beszélni.

Aprilis 4-dikén a bécsi ifjuságtól

küldöttség érkezett a pesti ifjásághoz.

Majd meg^tték öket !

Lelkes finom gyerekek voltak, csupa

tüzboi.

Fogadtatásuk a muzeum elött tör-

tént.

A magyar ifjak majdnem karjaikon

vitték fel öket az oszlopokig.

Ott aztán beszéltek egymásnak s a

népnek, mely nagytömegben hallgatta

öket, mindenféle szép dolgot.
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Olyan csökolni való gyerekek vol-

tak azok! Épen ugy küzdöttek, vérzet-

tek ök is, mint mi. És közös volt az

ellenség. Hogy ne szerették volna egy-

mást a barátok.

A német ifjuság tiszteletére este a

szinházban díszelôadás rendeztetett.

Mikor elmentek, Mcsukönyeket sir-

tak utánuk, pedig mindössze is azért

jöttek, hogy meghozzák szabadságért

küzdö társaik üdvozletét Magyarország

lelkes fiainak, kiknek lángszavai éb-

resztették föl öket is.

Oh de oly szépen hangzott ez üd-

vözlet ! Hanem hát fiatalság is volt az

akkori magyar fiatalság !

Nem serkenteni, hanem csillapitani

kellett öket, mert ugy viselték magu-

kat, mint a fiatalságnak magát viselni

kell.

E szavakat mondá akkor Petöfi :

„A mostani szónokoknak, ugy látszik,

hivatása ley, mindenkor ceak nyugtatni és

csendesiteni; betegápolónál, mondhatom, ez

gyönyôrü erény ! Én valójában nem tudom,

mit mondjak, de annyit mindenesetre mond-

hatok, hogy ezen ôrök nyugtató nyomokat

követni nem tudom; mert én ugy vagyok

teremtve, mint az onka, mely ha vész van,

kiabál, — mint a fergeteg, mely a hullámot

vihar idejében folkorbácsolja. Mindazon-

által lekötve most kardomat, elnyugtatom,

de össze nem tôröm."

Az 1848-diki törvények föbb pontjai.

„A király személye szent és sérthetetlen.

Ö Felsége, s az ó távollétében a nádor ki-

rályi helytartó, az országban, melynek mo-

narchiai kapcsolata egyébiránt teljes épség-

ben fentartatik, a tôrvények és alkotmány

értelmében egész hatalomteljességgel, de a

független magyar miniszterium által, gya-

korolják a végrehajtó hatalmat ; rendeleteik

ceak ugy érvényesek, ha a Budapesten azé-

kel6 miniszterok egyike által is aláiratnak.

A miniszterium mindegyik tagja min-

dennemü hivatalos eljárásáért felelôs. Azel-

nök-minisztert, ó Felsége távollétében, áz

ó jóváhagyásával, a nádor nevezi ; a többi

minisztert legfelsôbb meger6sités végott az

elnök teszi javaalatba. A miniszterek egyike

folyvást ó Felségének személye korül lcsz s

mindazon viszonyokba, melyek a hazát az

örökös tartományokkal közösen illetik, be-

foly e az országot azokban felelôeâég mellett

képviseli. A miniszteriumnak, a király sze

mélye korül lévó tagján kivül, következö

osztályai lesznek : a belügyi, pénzügyi, köz-

munkai, ipar s kereskedelmi, közoktatási,

igazságezolgáltatási és honvédelmi.

A közügyek elkészitésére egy álladalmi

tanács ezerveztetik, mely ó Folsége vagy a

nádor, vagy az eltiökminiszter elnökleto alatt

tartja értekezleteit. Két államtanácsos a

király személye körül lév6 miniszter mellé

rendeltotik. Az ország minden tôrvényható-

eágai s itélôdzékei, további rendelkezésig,

ezentul is fenmaradnak.

A miniszterek feleletre vonhatók minden

oly tettért, vagy rendeletért, melyaz ország

függetlenségét, az alkotmány biztositékait,

a fenálló tôrvények rendeletét, az egyéni

szabadságot vagy a tulajdon szentségét sérti

s általok hivatalos minôségben követtetik el,

vagy adatik ki. Továbbá a kezeikre bizott

pénz és más értékok elsikkasztásáért. Végre

a tôrvények végrehajtásában elkövetett mu-

lasztásokért.

Vád alá helyeztetésoket a képviselôk

táblájarendeli el; a biráskodást a felso tábla

által eaját tagjai közö1 választandó biróság

gyakorolandja. Az elmarasztalt miniszterre

nézve a kir. kegyelmozési jog csak általános

közbocsánat esetében gyakorolható.

Országgyülés a jövöben, évcnkint Pes

ten fog tartatni. A képviselók három évi

ülés-szakra választatnak. A királynak joga

van az összejött évi ülést elhalasztani a be-

rekeszteni; az országgyülést feloszlatni a uj
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képviseló-választáet rendelni; de ezon utóbbi

esetben az uj országgyülésnek három hónap

alatt össze kell ülni.

Áz évi ülést az utolsó évrôl való szám-

adásnak s a következö évi koltségvetésnek a

miniszterium által leendô elôterjesztése s az

irántoki határozat meghozatala elôtt bere-

keszteni nem lehet. Az ülések nyilvánosak.

Az alsó tabla tagjai népkép'viselet alap-

ján választatnak.

Választó mindaz, ki eddig e politikai jog

gyakorlatában volt: ezeken kivül pedig az

országnak s kapcsolt részeknek mindazon

benszülött, vagy honositott, legalább 20 éves

onálló lakosai, kik a sz. kir. városokban s

más rendezett tanácsu községekben 300 frt

értékü házat vagy foldet, egyéb községekben

egy negyed telket birnak ; kik mint iparo-

sok, tulajdon mühelylyel, vagy kereskedési

teleppel birnak a legalább egy segéddel

dolgoznak; kik különben 100 frt állandó jö-

vedelmet kimutatni képesek; továbbá jövo-

delmökre való tekintet nélkül a tudorok,

ügyvédek, mérnôkôk, akadomiai müvészek,

tanárok, a magyar akademia tagjai, gyógy-

ezerészek, lelkészek s azok segédei, sebé-

Bzek, kôzségi jegyzôk és iskolatanitók.

Választható mindaz, ki választó, ha a

24 dik életévet betöltötte s magyarul tud.

A szorosan vett magyarországi népek s

városok küldenek 344—, a horvátországiak

18—, a horvát határôrvidék 8— , a szerémi

végvidék 3— , Erdély 69 követet; mi szerint

a képviselôk összee száma 446.

Kraszna, Kôzép-Szolnok és Zaránd me-

gyék a Kovár kerület Zilah várossal, az

1836 diki t. cz. értelmében az országba

azonnal bokebleztetik.

Erdély kormányzati és tôrvényhozáei

egyeeülése Magyarországgal mindakét test-

vérhaza érdeke által igényeltetvén, ennek

végrehajtáea végett ott minél elôbb orezág-

gyülés tartatik; s a miniszteriumnak köto-

lességévé tétetik, ezen egyesülést minden

tôrvényes módon valósitani. Erdélynek min-

den külön tôrvényei és ezabadságai, melyek

ezen egyesülést nem gátolják e a nemzeti

szabadságnak és jogegyenlôségnek kedve-

zök, fentartatnak.

A közterheket az ország és kapcsolt ré-

szeinek mindoa lakosai külonbség nélkül és

aránylagoean viselik. Áz adózási kulcsot a

jövö országgyülés határozandja meg.

Az urbéri és azt pótló ezerzôdések alap-

ján eddig gyakorlatban volt szolgálatok s

adózások, robot és dézma örökro megszün-

tetnek. A magán-foldesurak az állam által

kármentesittetnek. Az uri tôrvényhatóság

is megszünvén, a tôrvénykiszolgáltatást a

volt jobbágyok irányában a megyei tôrvény-

ezékek és szolgabirák gyakorlandják.

A papi tized, melyrôl a papság kárpótlás

nélkül mondott le, örökre eltôröltetik. Az

alpapságról, a mennyiben ez által megkáro

sittatik, az állam fog gondoekodni.

Egy foldhitelintézet alkotása megren

deltetik.

Az osiség teljesen eltôrültetvén, a kor-

mány egy uj polgári tôrvénykônyvet fog a

jövö országgyülés elébe terjeszteni.

A mogyeszerkezet, mint az alkotmány

оЛ védbástyája, lényegében fentartatván, a

jövö országgyülés által a népképviselet

! alapján ujra fog ezerveztetni. A megyei ba-

tóeágot addig is a közgyülés által vúlasz-

tandó állandó bizottmányok fogják a tiszti

kar kôzbenjôttével gyakorolni.

Az elôleges könyvvizsgálat (censura)

eltôroltetvén, a sajtó ezabaddá tétetik. A

sajtóvétségek felett, az alkotott tôrvények

ezerint, esküdtszék itél.

A tanulás és tanítás szabadsága, a köz-

oktatás uj szervezéseig is, elvileg megálla-

pittatik.

A tôrvényesen bevett vallások teljes

jogegyenloséggel és viszonyossággal ruház-

tatnak fel. Minden tôrvényesen bevett val-

lási felekezetek egyházi és iskolai szükség-

leteit az állam fedezi.

A személy- és birtokbátorság biztositása

és a belsô béke és rend fentartása végett

nemzetôrség alkottatik.

Egy uj kôzségi rendszer kidolgozása s a

közlekedési eszközök jobb karba állitása

megrendeltetik; mi végett a közmunka-

miniszternek azonnali tiz millió forintnyi

hitel nyittatik stb.'-

E törvények kielégitették végre az

eddig elnyomott néposztályokat, meg-

állapitván a teljes polgári és politikai

jogegyenlôséget. Eddig ugyanis csak a

nemesember választotta a vármegye
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követét ; ezentul már a polgárember is

beszólhatott a közügyekbe. A dézma,

robot, mely annyi évig szivta, mint

vampyr, a szegény polgárember zsir-

ját, meg lön szüntetve örökre; s az ur-

béri földek örökös tulajdonul szállot-

tak át a birtokló jobbágyokra. Szóval,

ur lett mindenki a maga telkén.

E törvények végre kielégithették a

külonféle vallásfelekezeteket és nem-

zetiségeket, egyenlö jogokban részesit-

vén külonbség nélkül, mindegyiket.

Mit mondo

Az országgyülés befejezésének fé-

nyét emelni a király is lejött Pozsonyba.

Magával bozta feleségét, és az atyafiság-

ból Ferencz Károly föherczeget és en-

nek fiát Ferencz Józsefet, a maiosztrák

császárt.

Nagy volt az öröm, örült nekik a

magyar, mintha mennyországát látuá.

A király is örült ennek az örömnek;

mit is tehetett volna egyebet.

Dupla volt az öröm !

Az egész város kicsipte magát s

ugy nézett ki, mintha férjhez akarna

menni; hej pedig sok ura volt már, ta-

nulhatott volna!

A királyt és az atyafiságot ösi szo-

kás szerint egy fényes küldôttség fo-

gadta, melynek szónoka annyi mindent

osszebeszélt, hogy maga se hitte felét

sem. Még azt is mondta a többi közt,

hogy : „A nemzet boldog, mert koroDás

fejedelmében gyengéden szeretö atyját

tisztelheti; de boldog azon király is,

kinek trónját a lehetö legnagyobb szám-

nak megelégedése, és millióknak egygyé

olvadt tántorithatlan hüsége támogatja!

Tartsa azért a jó Isten íolségedet hü

népeinek javára, oltalmára, az emberi

kornak legvégsöbb határaig. (Él is még

most is.) E forró kivánatainkat felsé-

ged trónja zsámolyához letévén, az or-

szág rendeit, az egész nemzetet — (Jó,

hogy azt nem mondta : „Ime lepecsé-

tt a király.

telve átnyujtom") s magunkat felséged

magas kegyelmébe ajánljuk. Éljen !"

A király erre jókedvüen válaszolta:

„örömmel jöttem hozzátok, mert ked-

ves magyar népemet most is olyannak

találom (?), mint mindenkor tapasztal-

tam; s azért kivánva kivánom a hü

rendeket magam körül látni."

Beszélt a király felesége is, csak-

hogy diákul, s az atyafiságból az öre-

gebb Ferencz.

Bizony nagy lehetett az öröm.

Másnap a primás palotájában,a szen-

tesitett törvények átadásakor, a király

ismét beszélt, és pedig ezeket mondta :

„Hiv magyar nemzetemnek ezivembôl

ohajtom boldogeágat; mert abban találom

f'ól a magamêt is. A mit tehát ennek elérése

tôlem kivánt, ncm csak teljesitettem; hanem

kirdlyi szavammal erösitve, ezennol által is

adom -f- neked, kedvee bcsém, — s általad

az egész nemzetnek, ugy, mint kinek hüsé-

gében leli ezivem legtobb vigasztalását a

boldogságát."

Ezzel a törvényeket átnyujtotta a

nádornak.

Az éljenzésnek nem volt vége-hossza.

A nádor aztán üdvözölte a királyt,

mire az feleségével és atyafiságával

együtt eltávozott.

A rendek visszatértek a rendes or-

szággyülési terembe, hol a szentesitett

törvények fölolvastattak, a nádor bú-

csubeszédet mondott, s az országgyü-

lési ülésszak be lön zárva.
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Mi történt a királyi beszédek után?

Az : hogy a horvát és szerb testvé-

reink ellenünk lázadtak.

A kormány a lázadók megfékezé-

sére Csernovics Péter temesmegyei fô-

ispánt küldé ki.

April 24-dikén a nagy-kikindai

szerbek megtámadták a hatóságot, és

gyilkolni kezdték a magyarokat.

Csernovics erélylyel és agyával

rendet csinált, — de csak rövid idöre.

Május 13-dikára a szerbek gyülést

hirdettek, s daczára Csernovics kor-

mánybiztos tilalmának, azt meg is tar-

tották.

E gyülésen Rajasich érsek, a szer-

beknck a magyarok elleni lázitója, pat-

riarchának kiáltatott ki, Suplikácz Ist-

ván pedig vajdának választatott.

Ezt megelözöleg a horvátok Jella-

sich ezredest bánná kiáltották ki, s ôt

báni méltóságában a király, a magyar

miniszterium megkérdezése nélkül meg-

erösitette.

Ki és mi intézte ezt igy ?

A bécsi camarilla!

Micsoda az a bécsi camarilla?

Egy fondorkofló társulat. Bécsben

ez szokta szöni a hálót, melylyel a

nemzeteket és királyokat fogják. E tár

sulat vezérasszonya Zsófia föherczegné

volt akkoriban, — a mint mondják.

Ez a társulat nem akarja azt meg-

engedni, hogy szabadság legyen a vilá-

gon. Éber szemekkel néz mindenfelé,

s hol a nemzeti szabadság egy-egy

szikráját follobbanni látja, oltó-szerével,

logásaival, rögtön ott terem. *

Ez a társulat attól fél, hogy a nép-

szabadság megingatja az osztrák ural-

kodók trónját, s igy az uralkodók ked-

veért lánczokban akarja tartani a népet.

Ez a társulat attól fél : mi az osz

trák uralkodók trónját megerösitené,

miután nem erösitheti azt meg semmi

más, csak a nép megelégedése.

Ez a társulat a nép megelégedésé-

töl fél, mert a nép megelégedésben a

nép eröt látja.

Ennek a társulatnak rémképe: a

birodalom nemzetiségeinek egyetértése,

mert az egyetértésbftl kinóhetné magát

a népszabadság, s az onkény-uralomra

féket vetne.

E társulatnak czélja: a nemzetisé-

geket folytonosan egymás ellen inge-

relni, hogy az egymás elleni agyarko-

dás mindiggátja legyen a közös egyet-

értés által létrejôhetô szabadságnak.

Ez a társulat titkos utakon egyéne-

ket bérel föl, kik, a nemzetiségeket oly

kovetelésekre ingerlik, iuelyek az uton

meg nem adathatók ; elérhetlen boldog-

ságokkal biztatják, s a magyarok iránti

elégedetknséget folytonosan szítják.

Azért is, mig osztrák kormány fog

ügyeinkbe avatkozni, addig sohse vár-

hatunk a nemzetiségek közt békét. Az

osztrák kormányt a camarilla vezeti. A

népeket a camarilla ingerli. Az alkot-

mányokat a camarilla nyomja el.

Ennek a camarillának a müködéso

folytán követelt Horvátország 1848-bar

külön miniszteriumot, külön parlamen-

tet, — szóval: elválást Magyarországtól.

Ennek a camarillának a müködése

folytán kiáltatott ki Jellasich Horvát

ország bánjává, mert ö volt az az em
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ber, kit a camarilla czéljainak kivite-

lére föl akart használni, s mennyire

lehetett, föl is használt.

Van a bécsi császári udvari könyv-

tárban egy tanácskozmányi jegyzö-

könyv, mely még II. Ferdinánd korá-

ból való. A camarilla már akkor is élt,

és addig fog élni, mig az osztrák ház

meg nem hal.

Ebben a titkos jegyzökönyvben a

többek közt meg van irva az is, miké-

pen lehet Magyarországot ösi alkotmá-

nyától megfosztani ?

„Izgattassék föl", — igy hangzik a

jegyzökönyv illetö pontja, — »egyik

népfaj a másik ellen, egyik vallásfele-

kezet a másik ellen ; készittessék az or-

szágban mesterségesen lázadás, hogy

az utóbbit elfojtani, az országot meg-

hóditani, s a fegyverjogra támaszkodva,

jogaitól megfosztani lehessen."

Képzelni lehet, hogy mily dicsü

tanácskozmány lehet az, melyböl ily

jegyzökönyvek kerülnek ki.

Látva a sógorok 1848-ban, hogy a

magyarok minden eshetôségre készen

állnak, elôvették a régi jegyzökönyvet,

s kezdték a nemzetiségeket izgatni.

Isten kegyelméböl azonban ugy jártak,

hogy a nemzetiségekkel együtt legyö-

zettek, és szégyen-szemre elmentek

muszkát kérni.

Megtanulhatták ekkor: hogy egy

felzaklatott nemzetet még ama jegyzö

könyv politikája szerint se oly könnyü

legyözni. — S vajjon : ha a nemze-

tek egyetértettek volna? Hol állnánk

most?

De hogy egyet ne értsenek, arról

gondoskodik az osztrák politika ma is.

A nemzetiségek izgatásán felül, я

camarilla második fegyvere volt most :

Az osztrák államadósság!

Az osztrák önkényuralom, Ausztria

szakállára egyre-másra csinálta az adós-

ságot, mely 1848-ban már ezerkétszáz

millióra rugott.

Iszonyu teher volt ez, mely az osz

trák kormányt státusbukással fenye-

gette.

A camarilla valamit gondolt. Az

adósság kifizetésében részessé akarta

tenni Magyarországot is, melynek hire

és tudta nélkül csinálta azt, s mely Hsz-

szegböl az ország soha, még csak egy

fityinget se látott.

A felelös miniszterium megtagadá-

sával nem boldogultak, tehát kigondol-

tak egy más módot, hogy e miniszte-

riumot megbuktassák.

Egyszer csak a király következö

levelével tisztelte meg István ná-

dort:

„Kedvea ôcsém, fôherczeg István! A

felelôe magyar miniszterium alakulása tár-

gyában, 1848. márczius havában magyar

rendeimhez kiadott intézvényem, valamint

annak a rendek általí elfogadtatáea, nyilvá-

nos lapok utján, nem-magyar statusaim fele

lôe miniszteriumának is tudomására jutván,

az utóbbi szükségeenek tartotta nálam a

végett sürgetôleg lépést tenni, hogy minden

aggodalom elháritása végett a nagylelkü

magyar nemzet képviselôi által mondatnék

ki, miszerint az egész osztrák monarchián

fekv6 közöe státusadóseág, igazságos arány-

ban, a magyar korona alatt fekvô tartomá-

nyokra is átruháztaesék.

Minthogy pedig ezen intézvények által

Magyarországomnak többi statusomhozi

alapviszonyai, mikép ezek a pragmatica ean-

ctio által megállapittattak, nem változtak,

sem változni nem fognak ; a mivel az én nem-

magyar statusaim miniszteriuma által nyil-

vánitott aggodalom a magyar nemzet nngy-

lelkü érzeményeinek megfelelô öszinte nyi



30

latkozat által könnyen és hamar megszüntot-

hetik ; és mivel e tárgyban az országgyülés

legközelebb leendô bevégeztetése miatt for-

maszerinti tôrvényes intézkedés kereeztül

nemvihetô: ezeknek kôvetkeztében kedvelt-

ségedet ezennel sûrgetôleg felhivom, hogy

az ország rendeivel illô módon annak szük-

ségességét tudassa, miszerint birodalmam

nyilvános hitelének fentartására részbkrôl

oly ôszinte jelentés tbrténjék, hogy általa

magyar tartományaimnak a közös status-

adóseágbani részvétele iránti minden aggo-

dalom nyugtatólag megszüntettessék.

A rendek ilyetén ôszinte nyilatkozata

létrejôttcben a birodalom véderôi, melyek

jelenben a birodalom üdvére és javára min

den erôk egyesitését kivánják, feltünô növe-

kedést nyerendnek, a bizodalom megerôsô-

dik, és a nagylelkü érzeményeknek, miket a

magyar nemzet minden fontos idôszakban

tanusitott, uj jele fog adatni.

Az én hü magyar nemzetem, valamint

kedveltséged, ki iránt ezen nemzet méltán

teljes bizodalommal viseltetik, el fognak ez

által távoztatni minden okot a tartományaim

eddig egyesült népei közti oly fontos és

kivánatos egyesség megzavarodására, és tel-

jesitendik legbensôbb kivánatomat a legszo-

rosabb ôsszekôttetés fentartása iránt.

Személyes tudomás végett hozzá teszem

még, hogyaz esetben, ha a statusadósságban

való részvét aránya felett valami tájékozás

szükségoltetnék, kedveltséged azon szem-

pontból indulhatand ki, miszerint Magyar-

országnak az összes monarchiáhozi viszonya

illô mértékbe vétetnék tekintetbe, ha reá az

összes statusadósság mintegy negyedrésze,

10 milliónyi mennyiségü, évenkinti adoban

ruháztatnék."

Ezen tisztességes és igen udvarias

hangon irt levél tartalmával az ország

megismerkedvén, teljes szivéböl és lel-

kébôl egyhangulag azt kiáltá:

„Fizesse a ki csinálta!"

És tagadhatatlan, hogy minden esi-

nált és nem csinált józan tôrvény sze

rint az volt a legislegigazságosabb.

Magyarország alkotmányos tôrvé-

nyei szerint, az ország tudta és bele-

egyezése nélkül, semmiféle potentátnak

nem volt joga adósságot csinálni az

ország rovására, s igy, a ki azt csinálta,

csak is a maga rovására tehette: — háí

fizesse.

Ha egyik embernek a másik birto-

kára szabad volna adósságot csinálni,

ugy nehezen maradna tisztán csak

egyetlen egy birtok is.

A ki csinálta: ám fizesse I

A császári királyi udvarias, a nép

nagylelküségére hivatkozó levél — nem

sokat ért.

Hanem azért a miniszteriummal,

csakhogy béke legyen, — lehetett volna

valamire menni, miután az megigérte,

hogy az országgyülésen támogatni

fogja.

Nem igy akarta azt a camarilla. A

camarilla meg akarta alázni a minisz-

teriumot. Bécsi zsoldoslapok nagyon

furcsa hangon kezdtek beezélni, s azt

verték a magyar nemzet fejéhez : hogy

ha el nem vállalja az adósságot, fegy-

verrel fogják rá kényszeriteni.

Ily hanggal szemközt, nehogy gyá-

vaságot úruljon el, más állást kellett

foglalni a miniszteriumnak is.

Ehhez járult : hogy bár volt az or-

szágnak hadügyminisztere, annak a

hadseregre való nézve semmi befolyást

nem engedtek, söt midön a horvát moz-

galmak nagyobbodva fenyegetôvé kezd

tek válni, s a nemzetôrség számára

Lederer es. k. budai hadkormányzótól

j a fegyvertárból fegyverek kérettek, az

'a fegyvereket megtagadta.

A nép e fölötti elkeseredésében a

hadparancsnoknak maeskazenét adott.

ki azonban erröl elöre értesittetvén, a

fegyvertár udvarába katonaságot rej-

tett el, s az a fegyvertelen népre ro-

hanva, kegyetlenül kaszabolta.
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Ez roppant izgatottságot szüli, s lyás a hadseregre, sem a küll'öldön

Lederernek Bécsbe kellett távoznia. lévô magyar katonaság nem hozatott

Hanem azért a hadügyminiszternek haza,

ezután sem engedtetett semmi befo- A viszálkodás magva el volt vetve!

Hogy lehet félrevezetni egy nemzetet.

Davoria.

Emelkedj fol, emelkedj kedves nemzetem !

Az igazság h(v téged véree harczba.

Hadd zuhanjanak szét az átkos ôrdögök,

Égesd, vágd, tapodjad, tôrd.

Rajta az ôrdögre Budáig!

Halál a magyaroknak !

Elôre unszolnak bennctek a hadiznszlók

Három-egy anya Ьóз fiai

Jertek ide zászló alá.

Rajta az ördögre Budáig !

Sokáig uralgtak a magyarok folöttünk

S szabadságunkat ezéttorni kivánták.

Kiirtáe nektek óh barbarok,

Boezu reátok oh magyarok.

Rajta az ôrdögre Budáig !

Villám ezikrázzfl, mennydorgés hangozza

Dunán át dicsô fiaink indulóját.

Elôre, rajta bad-oroezlánok,

Hadd oszoljon szét a rabláncz !

Elôre Krajlevice fiai,

Tátrától Velebicsig !

Ily versekkel kedveskedtek horvát

testvéreinknek a camarilla poétái.

A templomokban pedig a követ-

kezö, s a következöhöz hasonló prédi-

kácziók tartattak: „Magyarok jönnek

reátok, a nyert szabadságot töietek el-

venni. E vad csapatok gyermekeiteket

leöldösik; nejeiteket, gyermekeiteket,

leányaitokat meggyalázzák ; papjaito-

kat elüzik s magyar lutheránus és kál-

vinista papokat hoznak magukkal szá-

motokra. Nem leszen szabad az atyának

gyermekeivel/ a férjnek nejével anyai

nyelvén beszélnie; hanem mindnyájan

magyarul lesztek kénytelenek majd

szólani."

A nép ezeket hallva, nagyon termé-

szetes, hogy megharagudott a magya-

rokra. A körülmények ismeretével nem

birt, a bécsi kormány ravaszságát, s

hogy a nemzetek egymás ellen való

ingerlése a camarilla fofeladata, —

szintén nem ismerte; tehát félre hagyta

magát vezettetni.

A szabadsagért küzdö magyar nem-

zet ellen lázadt föl akkor, mikor segéd-

kezét kellett volna nyujtania, mert

mint társnemzet, a magyarok minden

szabadságában részesült volna. Ha pe

dig valami kivánni valója volt, mondta

volna meg szép szóval, s ha tehette

volna, bizonyosan megadta volna neki

a magyar nemzet, bizonyosan tizszer

aniiyit, mint a mennyit Bécstol várha-

tott volna, s most már közösen boldo-

gok volnánk, noha a camarilla emberei

még mindig müködnek köztük.

És mit csinált Jellasich bán, Jella-

sich József osztrák tábornok fia ?

A magyar miniszteriumot föl sem

vette, Magyarország érdekeivel cllenes,

Horvátországot pedig csak ámitó ren-

deleteket bocsátott ki, s végre kimond-

ta: hogy forradalmat akar a magyarok

ellen.

Miért?

Mert a magyar nemzet a császártól

kieröszakolta alkotmányát. Ö a magya
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szári házat visszahelyezni régi hatal-

mába. Azoknak pedig, kik e tervének

keresztülviteléhez segédkezet nyujta-

nak, a meghatalmasodott császári ház

hálája meg fog adni minden kivánságot.

Az ily hitegetésekkel s ámitásokkal

félrevezetett népet aztán könnyü volt

rávenni mindenre.

A magyar kormány ezekért felelös-

ségre vonta a bánt, de a bán rá se he-

derített. Magától a királytól is jött a

nádorhoz utasitás, melyben az íolha-

talmaztatik, hogy a lázadás elnyomá-

sára minden jogos eszközt íolhasznál-

hat, s mely utasitás folytán a nádor

irt is Jellasichnak, s tett intézkedése-

ket, de a bán, ki a camarilla részéröl

minden eshetôség ellen biztositva volt,

mindezt föl sem vette, hanem kettöz-

tetett szorgalommal folytatta mun-

káját.

A magyar kormány részéröl Hra-

bovszky volt kormánybiztosul kiküld-

ve, de nem lévén fegyveres erö, melj<

öt támogatta volna, — semmire se me-

hetett.

Jellasich május 16 dikán a követ-

kezô körlevelet bocsátá ki :

„A jelen idô rendkivüli körülményei,

midôn függetlenségünkrôl van szó, hazánk

bátor léte mindinkább veszélyezve van, el-

mulaszthatlanul követelik, hogy bazánkban

lév6 minden anyagi és ezellemi ero készen

tartassék, hazánk bátorságának védelmére

és jogaink és dicsô szabadságaink megtáma-

dásának elháritására : annál fogva, mihelyest

báni levelemet kapjátok, azonnal a kerüle-

tekben lévo onkényteseket, nemkülönben a

gyalog és lovon fegyvert viselni képes egyé-

neket osszeirjátok s azok lajstromát bozzám

küldjétek; egyébiránt ônkéntes csapataito-

kat akképen rendezzétek, hogy els6 felhi-

vásra bárhovai indulásra s rendelkezésemre

készen legyenek; nemkülönben intézkedjo-

tek, hogy a nomzetorség is, ha a szükség

ugy hozná magával— ezintén táborba vezet-

tethessék."

A camarilla Erdélyben.

A szerben és horváton kivül volt

még két íolizgatható nemzetiség : a

szász és oláh.

A szászok nem annyira tudatlan-

ságtól és gyülölettöl, mint inkább azon

drágalátos monarchicus és császári ki-

rályi hü érzelemtöl áthatva, melynek

mindig apostolai valának, s melyekért

a bécsi kormánytól néha egyes szaba-

dalmakban,többször dicséretben része-

sülve boldogittatának, — voltak ellen-

ségei mindennek, a mi пem Bécsböl,

hanem a magyaroktól származott, kik-

kel ellentétes természetüknél fogva

mindaddig nem birtak, s nem igyekez-

tek megbarátkozni.

Csakhogy ök magukban kevesen vol

tak ahhoz, hogy valami nagyobb mérvü

dolgot vihessenek keresztül, támogat-

tatva tehát a camarilla emberei által,

elmentek izgatni az oláhok közé. A

többi közt következö szavakat használ-

tak az oláhok íolbujtogatására : „01áh

testvérek ! Fogjunk kölcsönösen kezet

s kössünk egymással szövetBéget, mely

elött a felfuvalkodott magyarok kevély-

sége meghajoljon, s magyar és székely

pusztuljon ki közüs hazánkból. Mert

hiszen Erdély nem a magyaré : e szép

ország a ti és a mi orökségünk, kik

veletek örökre egyesülve lenni ohaj-

tunk. Üzzük ki e jogtalanul betolako-



33

dottakat. Ti számra nézve hatalmasak

vagytok; mi hozzátok csatlakozunk, és

a császár katonái nem csak fel nem

kelnek ellenünk, hanem velünk fognak

küzdeni a közös czélért "

A bécsi behatás következtében, nem-

sokára az oláhok közt is találkoztak

tekintélyesebb férfiak, kik a nép félre-

vezetéséhez segédkezetnyuj'tának. Ezek

kôzé tartoztak: Saguna oláh püspök,

Barnucz, Mikás, Pap Sándor és Janku

Ábrahám ügyvéd, kinél gyülekezetei-

ket szokták tartani.

Midön egy királyi rendelet május

28-dikára az unió tárgyában határo-

zandó országgyülést csakugyan össze-

hivta, ez izgatók kettözött erélylyel

fogtak munkájokhoz.

A mint mar feljebb mondtuk : a ca

marilla irtózott mindentöl, mi a nem-

zeteket közelebb hozta volna egymás-

hoz, s mig egyrészrül a király a hango-

san nyilvánuló kivánatoknak engedni

kénytelenittetvén , a magyarok által

hevesen kivánt unió, vagyis Erdély és

Magyarország tôrvényes egyesülésének

ügye felett határozandó országgyülést

egybehivta, — addig a camarilla más

oldalról mindent elkövetett, hogy ez

egyesülést megakadályozza.

A szászokat és oláhokat akarta

bontó eszközül íolhasználni.

A mint tehát a fölbérelt izgatók

hirét vették, hogy az az országgyülés

mégis összehivatott, azt megelözöleg

Balázsfalvára egy május 15-dikén tar-

tandó népgyülésre hivták össze az olá

hokat.

Mintegy 15,000 ember gyült össze.

Janku, Barnucz és Saguna voltak a

szónokok. Szónoklatuk pusztán izgatás-

ból állt. Aztán elhatároztatták a nép-

pel, hogy az erdélyi országgyüléshez

egy föliratot intézzen, melyben követ-

kezô követelésekkel álltak elö :

„Az oláh nemzet nyilvánittassék alkot-

mányoe, a többiekkel egyenjogu nemzetnek;

mely évenkint nemzeti gyülést tarthasson,

s állandó nemzeti bizottmánya legyen.

Az oláh egyház minden felekezetesség

eltorlésével olvasztassék egygyé; s minden

más-ajkuak egyházaitól független lévén,

ruháztaesék fol mindazon jogokkal, melyek-

kel más nemzetiségek élnek. Minden évben

tartassék egyházi zsinat; ezen zsinat válaez-

eza a püapökökot; e Balázefalván érsekség

állittassék.

Az urbéri viszonyok a a dézma kárpót-

lás nélkül szünjenek meg; az ipar és kerea-

kedés teljeaen azabad legyen; a bányatized

torolteasék el; engedteaaék aajtószabadaág

minden kezeaségi öaazeg nélkül; a nép-

gyülések és egyeaületek ne akadályoztaa-

sanak.

Továbbá állittassék eaküdtszéki biróaág,

s léteaitteasék nemzetôrség. A románok régi

sérelmei orvoaoltaaaanak ; a jóazágok oaz-

taasanak föl igazaágosabban ; a papok fize-

tése az állam által viselteasék; iakolákat

azintén az állam alapitaon; az adétcrhekben

mindenki egyaráDt részeaüljon; léteaitteasék

uj büntetô tôrvénykônyv. Végre a Magyar-

orazággali egyesülés ne kerüljön vitatás alá,

mig caak az oláhok, mint negyedik nemzet

el nem iamertetnek. Ha azonban ez mégis

megtôrténik, az oláhok elure is tiltakoznak

az unió ellen."

Csupán ily csekélységból(?) állt az

oláh nemzet követelése, mely Saguna

püspök vezérlete alatt, a császárhoz is

elküldetett.

Fnrraiblnm tL'rt 3
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Az unió.

Május 30-dikán a fejedelmek ösi

városa, Kolozsvár, ujra felölté régi fé-

nyét. Erdély népe, mely jó és balsors-

ban együtt hordá Magyarországgal a

boldogság rózsakoszoruját, épen ugy,

mint a zsarnokság bilincseit, e viszo-

nyainál mint érdekei s lakói által

hozzánk forrt testvér-ország, minded-

dig arra volt kárhoztatva, hogy egyes

emberek vagy uralkodók érdekei miatt

a külonváláa kenyerét egye, s hogy

szivet szivhez, lelket lélekhez csatolva

ne érezhesse magát vérszerinti rokoná-

val, testvérével egynek, de külön határ

szük kerete közé szoritva, egyesülheté-

sének eszméje csak kiolthatatlan vágy

legyen.

Végre eljönni látá a pillanatot, s

érzé azon íoltarthatlan erö vonzását,

mely egy hazává fogja olvasztani a két

orazágot.

Ujjongva hullámzott a nép Kolozs

vár felé, s már jókor reggel boritva

voltak utczák, terek.

A háztetôket „unió"-zászlók lepték

el. Az ablakokból „unió"-zászlók szár-

nyait pattogtatá a szél. A kalapokon

„unió"-tollak három szinével enyelgett

a napsugár; az ajkakról „unió" fölkiál-

tások törtek a légbe ; s az „unió" oro

me eugárzott ki a szemekböl.

A karzatok elfoglaltattak, a terem

fulladásig megtelt, s végig a monostor-

utczán, egész a terem caarnokáig a kö-

zönség be nem fért része hullámzott.

Az ajtónál nemzeti örök álltak,

hogy a fulladást valahogy megakadá-

lyozzák.

Midön Wesselényi Miklós, a sza-

badság aokat szenvedett tántorithatlan

bajnoka belépett, megrendült a ház az

éljen-rivalgástól.

Az éljen kihangzék az utczára, és

visszadörgi azt a sok ezernyi hallgatd-

aág, aztán megzendül rá „Éljenaz unió"

egetverö harsány kiáltása.

A gyüléa megnyitáaa után Wesse

lényi Miklós emelkedik föl.

A teremben elhal minden hang, s

hogy zajt ne csináljon, még a lég moz-

gása is megáll.

A szónok hangja végigharsogja a

termet :

„Az unio üdvös voltát bizonyitgatni

folöslogos. Nom akarom tehát hoeszae be-

széddel elrabolni a drága idôt. Csak annyit

legyen szabad mondanom : miképen boldog-

nak érzem magamat, hogy nekem jutottt

osztályrészül a szerencse, hogy oly magasz-

tos ügyben, melyért fiatal korom elsô évei-

tôl küzdöttem, melyért szenvedtem, most

már ezenvedéseimre enyhitô balzsamul, —

mely valóban nagyobbszerü küzdelmeknek

is méltó bére lehet, én omelhetem fel a dia-

dalmas lobogót. E ezent lobogó alá hivom

fel a rendeket, mondják ki egy lélekkel, egy

ezájjal: nekünk „unió" kejl az 1848-ki 7-ik

tôrvényczikk szerint."

E azavakra egy hatalmas „TJnió"

kiáltás reszketteté meg a terem falait.

A zaj csillapultával a szónok ekképen

végzé szavait :

,,Ezen oromrivalgás, a hon ohajtásának e

mennydôrgô kifejezése sokkal ékesebben és

szivrehatóbban szól az unió mellett, mint

a bogy én tamogathatnám inditványomat.

Azért még egyszer csak azt kiáltom : éljen

s ôrökre létezzék az unio !"

Éa most, mintha a falak kövei is

megelevenedtek volna, ezer felöl ren-

dült meg egyazerre a terem, s a lelke-

sedés folemelni látszék a tetözetet.

Az utczáról visszadördül : „Éljen az

unió !" lelkes kiáltás.

Az orom-mámornak ez ellentállhat
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lan hatalmas árja magával ragadott

miodenkit.

A brassói szász követ föláll, és igy

szól: „Az uniót a pragmatica sanctió

épségben tartása mellett pártolom."

Es megdördül rá a testvéri: éljen!

Lemény oláh püspök föláll, kezébe ve-

szi a nemzeti lobogót, kimegy anéphez,

beszédet tart és megáldja az uniót !

A nép egymás nyakára borul és

örömittasan dörgi :

„Éljen az unió !"

A magyar felelös miniszterium leirata az erdélyi országgyüléshez.

„Erdély országosan egybesereglett ka-

raiboz és rendeihez.

Erdélynek Magyarországgali egyesülése

forró örömmel tolté el lelkünket. Boldogi-

tobb és egyuttal fontosabb eseménynek bire

nem jutbatott hozzánk !

Meg voltunk Iepetve, nem az ôrömnek

vélotlenségétôl, mert teljes bittel reméltük

mi, a két testvérnemzet egygyé olelkezését,

— de meg voltunk Iepetve azon büszke ön-

tudat nagyságától, hogy egyesülten e hazát

tôbbé sem ármány, sem erôszak megbuk-

tatui képes nem lehet.

Nem késtünk mindent elkövetni, hogy

az egyesülés iránti tôrvény a fejedelem által

is azentesitteaâék. A miniszterelnök rögtön

utazott az országos küldöttekkel koronás

királyunkhoz, hogy fejedelmi ezavát és áldá-

sát sietve kikérje a testvéri frigyre. És nem

tért elôbb vissza, mig a bevégzett viszon-

egyeeülésben meghozta jövendô nagyságunk

alapját.

Mig hajdan e két hon egy vala, mind-

nyájunkat nagyság, fény s nemzoti dicsôség

kôrnyezett. — A mely nap olszakadtunk egy-

mástól, azon nap kezdtünk gyengülni, alja-

sulni s szolgaságba jutni. Egyesült erônkön

megtôrt a hóditók hatalma, szétválasztva

egyonkint rabokká lettünk a eltüntünk az

onálló nomzetek sorából.

Minket Iaten, közös vérkôtelék s nemzeti

multunk testvérekké parancsol lenni, nem

csak szomszédokká, mint eddigelé voltunk.

A szomszéd nem sokat tôrôdik szomszédja

sorsával. Mi Erdélynek és Magyarországnak

minden lakosai, több vagyunk egymásnak.

Testvérek vagyunk, kik szeretik egymást,

közös boldogeágot akarnak s egyik a másik

javáért élni kiván és halni tartozlk.

Az unió e nemzeti testvériségnek ujabb,

nyilvános elismerése Európa ezine elott. Mit

a vér egyesitett, ezredéves közös tôrténet

örömei s fájdalmai szentesitettek, — azt ma

ôrôkké megtartandÓDak nyiltan bevalljuk a

világ el6tt.

És e két honnak a minden népeinek

egyesülése még többet is jelent. Jelenti azt,

hogy mi ismét, mint egykoron, közös erôvel,

közös kitüréssel és buzgósággal azon tôrek-

vendünk, hogy Magyarország nagy és bol-

dog legyen, s népe hatalmassá és dicsové

váljék.

Ez legyen els6 és legszebb gyümölcse

háromszázados elszakadásunk utáni testvéri

egyesülésünknek.

Mi elválva is ogyek valánk. A tettlogee

egyesülést most megszentesité koronás kirá-

lyunk fejedelmi szava. Nines egyéb hátra,

mint hogy Isten aldása koronázza meg e

szovetséget, mely mindon nyelvü s vallásu

népekre nézve a szabadság, egyenloség és

testvériség ôrôkké szent elveit fogja hinni,

vallani és alkalmazni."

3*
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A miniszterelnök felszólitja a magyar népet.

Május 16-kán.

„Hazafiak ! Szeretett magyar hazánk lát-

határán veszélyes felh6k tornyosulnak.

Mindon hazafi ezent kötelessége hazáját

bel- és kül-ellenségek ellen védeni ; ezt igény li

a természeti jog, ezt parancsolja a tôrvény.

A tôrvény-parancsolta nemzeti örseregen

felül szükséges haladéktalanul egy tiz ezer

fôbôl álió rendes nemzetôrsereg folállitása.

A haza nevében szólittatnak fol tebát

mindazon honlakosok, kik e rendes nemzet-

ôrseregbe, az ország zászlója alá, a királyi

trón, haza és alkotmány védelmére belépni

kivánnak, hogy magukat az illetô badfogadó

(Werbung) helyeken bejelentsék.

A belépô nomzetôrök három évi szolgá-

latra kötelezik magukat; azálladalom részé-

rôl fegyverrel s ruházattal láttatnak el, és

szolgálati idejök alatt azon folül, bogy a

bitletétel alkalmával foglaló pénzt 20 pftot

kapnak, közvitézek naponkint 8, tizedesek

16, ormesterek pedig 24 pengô krajczár dijt

fognak az ország pénztárából buzni.

A baza bizodalmasan várja fiaitól, hogy

a mostani veszélyes körülmények közt a ki

rályi trón, haza és alkotmány védelmére az

ország zászlója alá mentül elôbb öiszesereg-

lendenek."

A szé kelyekhez.

Május 19-kén.

„Nemes székely nemzet, tisztelt polgár-

társaim !

Evezredet felülmúló id6 kapcsolta a szé

kely és magyar nemzetnek egy tôrzsrôl

fakadott sarjadékát egybe : érdekünk, jó és

bal ezerencsénk, hajdan óta mindenkor egy

volt. Némely politikai hibás nézetek, talán

saját botlásunk is, bennünket egymástól egy

idöre külön szakasztának ugyan, de a test-

véri szeretet, atyafiság és rokonszenv kap-

csát mindamellett megingatni eemmi vihar,

semmi ellenmüködés mindeddig képes nem

vala.

A Magyarhon, magyar nemzet felett

tornyosodó fergeteg aggasztó veezélylyel

fenyeget; minden órán kitorésre hajlik. A

vész harangja megkondult. Némely idegen

nemzotiségek megirigylék a békés nyugal-

mat, melyet Árpád nomzete a Duna s Tisza

partjain századok óta élvozett.

Tisztelt polgártársaim ! Mint Magyaror-

szágnak ols6 független miniszterelnöke, a

ideiglenes hadminisztere, bizva a vitéz szé

kely nemzetnek világszerte elismort rendü-

letlen harcziaseágában, s magyar tostvérei

iránti ingadozatlan szeretetében, hivatalos

tisztemnél fogva, saját felelôsségem alatt

sietek önöket folszólitani, bogy addig is,

mig rendeletemre folséges urunk, királyunk

jóvábagyását pótlólagosan megnyerném, e

levelem vételével tüstént Magyarországba,

a Szeged tájékára telepitendô, elhatározott

12,000 fegyveres katonaságból állandó tá-

borba siessenek, hol, valamint az átkel6

helyeken is, illetô élelmükrôl s fogadtatá-

sukról már kellôleg gondoskodva van. —

Ügyünk közös, a koczka egyaránt fordul

mindakét testvér-nemzetnek; ne hagyjak

önök hazafiui meleg szavaimat hidegen, t

részvétlenül elhangzani."

És mi történt e íolszólitások után?

Az, hogy a kivánt fegyveres erо a

gondolat sebességével állt össze.

De az államnak nem volt készen

elegendö pénze, hogy azt fölszerelhesse.

Ekkor megkezdödtek az adakozá-

sok. A férfiak megváltak pénzeiktôl, a
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X. A. » иЛ/1#Л

Hogy termett a honvéd !|

nôk ekszereiktöl, ezüst edényeiktôl, és

a kivánt összeg elö volt teremtve.

Az onkénytes sereg két elsö zászló-

ulja teljesen íolszerelve, mintha csak a

foldböl bujt volna kü

Mindnyájan készek meghalni a ha-

záért. Egészséges, piros fiatal gyere-

kek.

A nemzet szive földobogott. Eskü-

formában harsányan kiálták e szava-

kat: .. I fíi/.ánkat megoltalmazzuk !"

Dicsô fiuk !

A hadügyminiszter majdnem sirt

örömeben, s a következö verset osztatá

szét köztök:

„Szittyak ! büntetlen ne maradjon az undok erószak.

Mind, ki vittíz, és mind, ki magyar — fegyverre,

halálra

Kész legyen, és a vc'rt vérrel bosszúlni siessen!"

Mentek is !

Az elsö honvéd.

Az elsö honvéd jogászból lett.

Brandl Károly.

Ez volt neve.
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Kik csinálták a forradalmat?

Kossuth forradalmat csinált! Ám

olvassák ezt el azok, kik azt beszélik.

Vajjon mit csináltak volna ök ? Avagy

egy nemzetnek mindent el kell türni?

Forradalmat csinált-e Jellasich, mi-

dön a király, s magyar kormány iránti

èngedelmességet megtagadta? Avagy

mert a camarilla biztatására tette ezl,

tehát nem csinált forradalmat?

Forradalmat csinált-e a camarilla,

midön a király horvátországi alattva-

lóit a király ellen lázitotta? Avagy

mert a camarilla herczegi személyek-

böl áll, teh'át nem csinált forradalmat?

Hanem igenis, a magyar nemzet

csinált forradalmat I

Nézzük: hogy csinált forradalmat

a magyar nemzet?

A magyar nemzet ugy csinált for

radalmat, hogy midön a camarilla, a

király Bécsben való tartózkodását, —

mert ott a népmozgalom, s szabadabb

elvü egyének befolyással lehettek volna

reá, — veszélyesnek látta, — rá ijesz-

tett, hogy Bécsben élete is veszélyben

foroghat, szépen fölpakolta ó felségét,

és elszállitotta Innspruckba, hol aztán

jobban lehetett rá íolügyelni.

Látva a magyar miniszterium a ca

marilla e mesterfogását, mely a királyt

el akarja vonni alattvalóitól, söt Inna-

pruckban valóságos rabbá akarja tenni,

— fôlébredt a király iránt táplált kö-

telességérzete, rögtön meghagyá az ak-

kor Bécsben tartózkodó s a király

oldala mellé rendelt miniszternek, Esz-

terházy Pálnak, hogy a királyt rögtön

kövesse Innspruckba, és ne mozduljon

oldala mellöl. Egyuttal meghagyá, mi-

ként jelentse ki Ö felségének, hogy a

magyar nemzet most is, mint minden

kor, a legtántorithatlanabb hüséggel

ragaszkodik hozzá, s ha ó felsége nem

jól érezte magát Bécsben, ám jöjjön

Budára,hol tárt karokkal fogadandják.

Ide jöjjön aztán valaki, hogy a ma-

gyarok királyának parancsoljon !

Tudta azonban a camarilla, hogy

ha már a bécsiek befolyását is veszé-

lyesnek tartották a jóra hajlandó ki-

rályra való nézve, hátmég a budaiakét!

Az kellene csak!

Nix da ! A királyt rávették, hogy a

magyarok ajánlatát utasitsa vissza.

Ez csak nem volt a magyarok ré-

széröl forradalmi kisérlet!

Hanem vajjon mit csinált ezalatt

Jellasich ?

Ö bizony ur kezdelt lenni a horvá-

tok birodalmában. Dupla lénung, nines

király. Oda se nézett Pestnek és Inns-

prucknak.

A királyi betiltó rendelet daczára

megtartotla a tartományi gyülést, s

báni hivatalában megerösittette magát,

s aztán egy küldôttséget neveztetett

ki, mely a horvát nemzet kivánatát —

mi itt következik — a királynak meg-

vigye :

1. A horvát nemzet a létezô magyar

kormányt el nem ismerheti. Ö felsége

tehát kéretik, hogy annak minden,

Horvát-, Tót- és Dalmátországra vonat-

kozó rendeleteit semmisitse meg s ezeo

országoknak a bán elnöklete alatt külön

felelös miniszteriumot adjon.

2. A badi, kereskedelmi és pénz-

ügyek kezelése a bécsi miniszterium

alatt maradjon, melyhez az emlitett or-

szágok részéröl ama kormányágak min-

denikében egy-egy felelôs álladalini

tanáesos neveztessék ki.

3. Hivatalos nyelv kirekesztöleg a

szláv legyen.
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4. Minden belügy az egyesült orszá-

gok gyülésén, a külügy pedig az auszt-

riai középponti országgyülésen tár-

gyaltassék.

5. Dalmátia Horvát- és Tótország-

gal tényleg egyesittessék.

6. A Magyarországban lakó nemze-

tekkel az eddigi barátságos viszony a

pragma' ica sanctió értelmében s a sza-

badság, egyenlôség és testvériség alap-

ján, ezután is fentartassék. Ennek gya-

korlati végrehajtását azonban a horvá-

tok csak akkorfogjákmeghatározhatni,

midön ezen kérelmeikre kedvezö vá-

laszt nyerendenek.

7. Minden politikai s igazságügyi

tisztviselöt a király jóváhagyása mel-

lett, a bán nevezzen ki.

8. A perek felebbezés utján se vites-

senek, mint eddig történt, Magyaror-

szágba, banem az egyesült orszagok

számára külön fbtôrvényszék állittas-

sék föl.

9. Veröcze, Pozsega és Szerém vár-

megyék, a gradiskai, bródi és pétervá-

radi hatârörvidékkel, Alsó-Slavonia ne-

vezet alatt, ugyszintén a fiumei, buccari

és vinodoli kerületek is Horvátország-

hoz csatoltassanak.

10. A horvát nemzet mindezen ki-

vánatok kieszközlésére báró Kulmer

Ferenczet, a király személye mellé a

maga képviselôjének választotta. Ezek

voltak a horvátok kivánatai, melyekhez,

ugy hiszszük, nem kell commentár.

A gyülést aztán a küldôttség visz-

szaérkezéseig elnapolta, megbizván

apostolait, hogy menjenek szét az or-

szágba, s a népet az ö akarata szerint

oktassák.

A magyar kormány, mely nem ren-

delkezhetett olyfegyveres erövel,hogy

e lázadásnak véget vethessen, mint ez-

elött, ugy most is a királyhoz folyamo-

dott. Batthyány miniszterelnököt Inns-

pruckba küldé, miként jelentse ki a

királynak, hogy Jellasich az Ö nevével

ámitja a népet, azt állitván, hogy a

királyért, s a király akarata szerint mü-

ködik. Hogy tehát a nép tisztába jöj-

jön, itt nines egyéb hátra, mint ö felsé-

gének a néphez egy kiáltványt intézni.

Látva a camarilla Batthyánynak

Innepruckba való megérkezéáét, tanács-

kozását a királylyal ellensulyozni ak ar

ta, s épen midön ez legjobban folyt,

lépett a terembe Zsófia föherczegasz-

szony. A szilárd miniszterelnök azon

ban észrevette, hogy mi itt a czél, s

mert a király szótlanul türte a megje-

lenést, ö állt föl, s udvarias hangon

bár, de kijelenté Ö fönsége Zsófia föher-

czegasszonynak, hogy ez nem járja,

neki, mint Magyarország miniszterelnö-

kének, a királylyal hivatalos tanáesko-

zása van, tehát méltóztassék Ö íonsé-

gének, Zsófia föherezegasszonynak, egy

kissé odább állni. — Mire aztán a her-

czegnö büszke haraggal fölemelkedett,

Batthyányt tetötöl talpig végig nézte,

s ôltönyének uszályátmaga után vonva,

eltávozott.

Batthyány pedig kivitte, hogy a

király egy hosszu kiáltványt intézett

a horvátokhoz, melyben meg volt irva

minden, a mit megirni csak lehetett.

Hogy Jellasich a király tudta s bele-

egyezése nélkül müködik; hogy Hor-

vátország, mint kapcsolt része Magyar-

országnak, a magyar korona, s annak

tôrvényei alá tartozik. Hogy mint Ma

gyarország, Horvátország is részesül a

48-diki alkotmányokban. Hogy a hor-

vátoknak sem okuk, sem joguk a ma

gyar törvényes kormány határozatai

alól magukat kivonni. Hogy e két test-

vérország csakis egymással összetartva

boldogulhat, stb. stb.

A kiáltványt királyi jóakarat, atyai

melegség, de épen ugy a királyi tekin
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télynek határozottsága is átlengé; — j

s mig egyrészröl, mind a királyi, s ai

magyar kormány kegyelméröl biztositá

a megtéröket: kérlelhetetlen szigort

hangsulyozott azok ellenében, kik még

ezentul is a lázadás szolgái lennének.

Jellasichot pedig Innspruckba maga

elé idézte.

Jellasich pedig e kiáltványt olvasva,

hihetöleg pompás szivarra gyujtott,

nagyot füstölt, és folytatta mester-

ségét.

Oda se nézett biz ö V. Ferdinánd-

nak. Ö a camarilla kegyéröl volt biz-

tositva.

Hanem azért Kossuth csinálta a

forradalmat.

A bán azonban, hogy megmutassa,

mennyire nem fél ö ö felségétôl, kapta,

személyesen vezette a kùldottséget

Innspruckba, végig hallgatta a király

gyengéden dorgáló szavait, aztán átbal-

lagott ö fönségéhez, Zsófia fôherczeg-

asszonyhoz, s mondott annak olyan

szivreható beszédet, hogy a fölséges

asszonyság nem állhatta meg sirás

nélkül.

Innen pedig neki ment Bécsnek. Ott

elcsinálta a dolgot a kormânynyal, s

végre junius 29-dikén visszaérkezett

Zágrábba, hol mindjárt melegiben meg

is tették dictátornak.

Elmondta a horvátoknak, a mit lá-

tott és a mit hallott, s most már épen-

séggel biztositotta öket, hogy ne félje-

nek senkitöl, mig öt látják. Erre eget

verte a rettentö nagy „zsiviö!"

„На pedig a magyarok ki akarnak

békülni velünk", — mondá a dictátor,

— „adják át a pénz- és hadügyet Bécs

nek, és mondjanak le a miniszterium-

ról." — Csak ennyit kivánt a dictátor

ur, hanem azért Kossuth csinálta a for

radalmat.

De még mindez nem volt elég. A

magyar miniszterium egyszer csak arra

ébredt, hogy Bécsbol a következö han-

gon kezdenek vele beszélni. A bécsi

miniszterium ugyanis, a többek közt

ezeket irta : „Iparkodjék a magyar mi

niszterium mielöbb kibékülni Jellasich-

csal, különben kénytelen lesz a semle-

gességet Magyarország irányában fol-

mondani."

Néhány nap mulva ismét érkezett

valami Bécsbol, melyben az osztrák

miniszterium fölszólitja a magyar pénz-

ügyminisztert, Kossuth Lajost (jóval

kezdett ki), hogy a Horvátországban

lévô (s a magyar hadügyminiszter pa-

rancsára rá se hederitö) császári kirá

lyi hadsereget lássa el pénzzel; és

mindjárt hamarjában ki is jelenfette,

hogy ö, a magyar kormány rovására,

már küldött is Jellasichnak 150 ezer

ezüst forintot.

Képzelhetô, hogy a magyar kor-

mányférfiak ôsszenéztek.

Ahhoz, hogy a bécsi kormány egy

független magyar miniszteriumhoz

ilyesmit irjon : vagy gombát kellett

ennie, vagy készakarattal oda mükod-

nie, hogy a magyar kormányt, királyi

esküt és szentesitést, törvényt és jogot

semmibe sem véve, a felelös miniszte-

riumot a nemzettel s királyával együtt

megalázza, porba tiporja.

Hanem aztán megfelelt erre Kos

suth Lajos, és pedig a következö so-

rokkal :

„A magyar korona hatósága alá tartozó

országok s tartományok kormányzatában

idegen avatkozást nem fog türni. Mihelyt

Horvátország a tôrvény iránti engedelmes-

ségre visszatér, annak minden szükségeit

tudandja is, fogja is fedezni a magyar kor

mány; de hogy fegyverben á116 ellensége

ellátáeáról gondoakodjék, megfoghatatlan

követelés. Ha az osztrák miniszterium, a

mint ezt a magyar kormány fájdalommal
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érti, a magyar korona ellen pártot ütött

lázadóknak segélyezésére pénzt küld : azt a

magyar kormány nem ceak meg nem térit-

heti, hanem az ilynemü eegélyezést a király

elleni pártütés gyámolitáeának tekintendi.

A bécsi badügyminiszter jegyzéke egy

ujabb tájékozó adat azon ellenséges indulatra

nézve, melylyel az osztrák miniszterium, a

fejedelem egységének elfeledésével, a ma

gyar kormány íránt viseltetik. Egyébiránt

az osztrák miniszteriumnak a Magyarorezá-

gon s kapcsolt részeiben és a határôrvidéken

lév6 katonaeágnak akár ellátásába, akár

más néven nevezendô dolgaiba még folyton

tapasztalható avatkozása ellen a magyar

kormány ünnepélyesen tiltakozik s a vele

közlött jegyzéket,'ha kellôleg fel nem vilá-

gosittatik, Magyarország tôrvényes onálláea

s épsége megtámadásának tekintendi."

Daczára e gunyos és parancsoló

beavatkozásnak a német kormány ré-

széröl, a magyar, miniszterium még

mindig nem hagyott föl a békés ki-

egyenlités reményével, s János föher-

czeget kérte föl közbenjáróul. A föher-

czeg azonban szintén a camarilla nyo-

mása alatt állván, semmit se vihetett

keresztül.

Hanem azért Kossuth csinálta a for-

radalmat.

Az els5 magyar népképviseleti országgyülés.

Ezt csinálta Kossuth!

1848. julius 5-dikén tbrtént az,

hogy a nép által választott képviselök

gyülése megnyittatott, a magyar par-

lamenti élet megkezdetett.

Ez volt a keresztelés szent napja.

Magyarország nem élt addig ! Magyar-

országnak nem volt népe, csak nemese

és szolgája.

Kiváltságos osztályé volt a föld és

a batalom, a paraszté a munka és a

rabláncz.

Ki nem volt nemes, annak keblé-

ben bün volt az emberi onérzet és mél-

tóság, bün még a hazaszeretet is. Bot

tal törték össze mind a hármat.

Amde nem folyhatott az igy. A ta-

nulás, a természet titkainak fölfedezése,

az emberi elmének fölvilágosodása, a

lélek müvelôdése, s a sziv nemesbülése

észrevette, hogy ez jogtalanság! Az

emberek Istentöl származott joga kö-

zös, s azt bitorolni, vagy elvenni: —

bün.

Észak-Amerika ment elül a példá-

val, aztán Francziaország lépett ki a

küzdhomokra ; s hullt a fej, mely nem

birta fölfogni Isten e nyilatkozatát.

Évtizedek kellettek azonban, hogy

ez eszme Magyarország nemeseinek szi-

vében is gyökeret verjen. Az ország-

gyüléseken elkezdték pengetni a nép-

szabadalmakat, hanem csak lassan ha-

ladtak vele, s talán minden tanácsko-

zásnak az lett Volna eredménye, hogy

a nép terhein könnyitsenek, ha lehet?

Hanem mint egy üstökös, mint egy

világitó csillag jelent meg az emberi-

ség egyik büszkesége, a népszabadság

imádásra méltó szelleme : Kossuth La-

jos. Legyen-szavára lehulltak a lánczok,

és Magyarország népe talpra állt. A

miröl álmodozni sem mertek : meglett

a népképviseletre épitett parlament, s

minden egyes ember polgára lett a ha-

zának, ur, paraszt, koldus és király,

egyenlö a törvény elött !

Ezen népképviselet elsö napja 1848.

julius 5-dikén virradt meg. Pest az öröm

áradatában úszott, s szabadságának

keresztelü napját megünnepelte az egész

ország.
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A törvények szerint Pest, az ország

fóvárosa lett az országgj ülés székhe-

lyévé.

A király betegessé/jét hozatta íol

okul, s a Demzet diadalának ez elsö

örömnapja elött István i;ádor huzta

föl a függönyt, Ö volt az országgyülés

megnyitója.

Beköszöntö beszédje szép és lelkes

volt. Beszédének lényegesebb része a

következö :

„H orvátországban nyilt lázadás van; —

Magyarország aldunai vidékén fegyveres

csoportok zavarták meg az ország békéjét;

a valamint ó febégécek legforróbb óhajtáea,

hogy a polgári háboru elkerültessék, ugy

másrészrôl meg van gy6zödve ó felsége,

bogy a nemzetnek öeezegyült képviselôi

gondoskodásuk elsö és legfobb tárgyának

tekintendik mindazon eszközöknek elóállitú-

eát, mik a megzavart békének helyreállitá-

еаrа s a magyar ezent korona épségének

megóvására s a tôrvények sérthetlen szent-

ségének oltalmára ezükségesek.

Az ország védelme s pénzügye leeznek

tebát azon fótárgyak, melyekre a jelenrend-

kivüli kôriilmények között, ö felsége nevé-

ben, a nemzet képviselôinek figyelmét s

gondoskodását különöeen felhivom.

Ö felségének felelôs miniszterei elô fog-

ják terjeszteni az e tárgyakra vonatkozó

javaslatokat. Biztosan reméli ó felsége, hogy

a nemzet képvisolôi gyorsan és czélszerüen

fognak intézkedni mindazokról, miket a

honnak biztoseága s boldogsága mindenek-

elôtt megkiván.

Fájdalmae érzéssel s legmélyebb nehoz-

teléseel értette ó felsége, hogy ámbár ó az

ország minden lakosainak boldogeágát min-

denkor atyai ezivén viselve, ön kegyes indu-

latának sugallatát követte akkor, midän a

legközelebb lefolyt országgyülésen bü ma

gyar nemzotének kérelmére legfels6bb ki-

rályi helybenhagyásával szentesitette azon

tôrvényeket, melyek a hon jobblétének fel-

virágzására a kor igényei szerint szüksége-

sekvalának; találkoztak mégis, különöeen

a kapcsolt országokban s Magyarországnak

aldunai vidékén roszakaratu lázitók, kik az

orezágnak különnyelvü a vallásu lakosait

álhirekkel s rémitésekkel egymás ellen inge-

relték, s azon álkoholmánynyal, mintha az

emlitett tôrvények.nem ó folsége kir. aka-

ratának szabad kifolyásai volnának, arra

izgatták : hogy a tôrvények rendeletének s

a tôrvényes hatalomnak tettlegesen ellen-

ezogüljenek; s6t némelyek annyira vetemcd-

tek lázitáeaikban, hogy a tettlegee ellenszc-

gülést, ó felségének a íolséges kir. házánuk

érdekében, ö f olsége , vagy királyi háza

tudtával s elnézésével tôrténteknek hirdet-

gették.

Az ország minden nyelvü és vallásu lako

sainak megnyugtatására tehát, felséges urunk

királyunk legkegyelmeeebb különös meg-

hagyása folytán s folségee nevében és sze-

mélyében ezennel kijelentem : hogy ó felsége

erôеeп a változhatlanul el van határozva,

magyar kir. koionájának ogységét s épségét

minden külmegtámadás ellen kir. hatalmá-

val megvédeni s az általa szentesitett tôrvé

nyeket mindenkor sértetlenül fentartani. S

a mint egyrészrôl ó felsége a hon polgárai-

nak tôrvény által biztositott szabadságát

eenki által csonkittatni nem engedi : ugy

másrészrôl mind ó maga, mind királyi házá-

nak minden tagjai ezigoruan kárhoztatják

azoknak vakmeróségét, kik bármely tôrvény-

elleni ceelekvést vagy a tôrvényes batalom

iránti engedetlenséget, ó felsége legmaga-

eabb akaratával megférhetônek vagy épen

királyi háza érdekében tôrténhetonek merik

állitani.

Erdélyországnak Magyarorezággali egy-

beolvadáeát a lcgszivesebb atyai indulattal

szentesitette ó felsége, azért is, mert ezáltal

igazán kedvelt hü magyar- és erdélyorezági

népéuek buzgó óhajtáeát teljesithette ; de

azért is, mert az ekképen egybeforrt két or

szág most már egy országgá alakulva, ere-

jének, felvirágzásának egyeeült kifejlódésé-

vol még erôeebb támaeza leend a trónnak és

ezabadíágnak. Ö felségének magyar minisz-

teriuma elô fogja terjeszteni mindazokat,

mik ezen már megtôrtént egybeolvadás rész-

leteire nézve a tôrvényhozás által még elin-

tézendok.

A külviszonyokat illetôleg : a lombard-

velenczei királyeágban, hol a eardiniai ki-

rálynak s némely más olaezorezági hatal-

maeságoknak ellenséges seregei is harczczal

támadták meg ó felségének eeregoit, a há
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borut bevégezni nem lehetett. — Minden

egyéb külhatalmasságokkal sértetlenül fen-

áll a békée egyetértés, melynek állandósá-

gán annyival kevésbbé kételkodik ö felsége,

minthogy fejedelmi legfôbb gondjai kôzé

számitotta mindenkor, semmit el nem mu-

laeztani, mi királyi széke méltóságának s hü

népei biztoseágának és jogszerü érdekeinek

sérelme nélkül a külhatalmasságokkali békés

egyetértést szilárdithatja, s méltán reméli,

hogy valamint ó más hatalmaeságok belvi-

szonyaira nézvc a nem-avatkozás elvét kö-

veti, ugy ezen nem-avatkozás a külhatal-

masságok részér6l is teljes mértékben fog

viszonoztatni.

Nem kételkedik ó felsége, hogy az or-

szággyülés a királyi széknek és alkotmányos

szabadságnak elválaezthatlanul egyesült ér-

dekében haladék nélkül fog intézkedni mind-

azokról, miket a hon java oly igen sürgetô-

leg kiván. — Éq pedig ó felségének legma-

gasabb meghagyását teljesitem, midôn az

országgyülést, az egész hü nomzetet, felsé-

ges urunk királyunk legmagasabb kegyel-

mérfil, s atyai legszivesebb indulatáról bizo-

nyosakká teszem."

A magyar hadsereg megszületése.

Lehetetlen , hogy szóról-szóra ne

adjuk Kossuthnak 1848. julius 11-dikén

tartott beszédjét.

Betegen vitette magát az ország-

gyülési terembe, s midön szüksége lett

volna arra, hogy erejével gazdálkodva

föntartsa azt, ö pazarul szórta a haza

oltárára !

Beszédje következik :

„Uraim! (Felkiáltások : üljön le) enge-

dolmet kérek, ha majd ki fogok fáradni.

Midön a szószékre lépek, hogy önöket fel-

hivjam, uraim : „mentsék meg a hazát," e

percznek irtózatos nagyszerüsége szoritva

hat keblemre.

Ugy érzem magamat, mintha Isten ke-

zembe adta volna a tárogatót, mely folkiáltsa

a halottakat, hogy ha vétkesek, vagy gyön-

gék, ôrök halálba sülyedjenek; ha pedig van

bennök életerô, örök életre ébredjenek. Ugy

áll e perczben a nemzet sorsa. Uraim ! önök

kezében; és Isten kezökbo adta a mai hatá-

rozattal a nemzet életét, de kezökbe adta a

nemzet halálát is. önök határozni fognak.

De épen, mert a percz ily nagyszerü, feltet-

tem magamban, nem folyamodni az ékes-

szólás fegyveréhez.

Lehetlen nem hinnem, lehetlen meggyô-

zödve nem lennem, hogy bármiben külön-

bözzenek is a vélemények e házban, a haza

szent szeretete, a haza becsületének, a haza

onállásának, a haza szabadságának olyan

érzete, hogy azért utolsó esepp vérét is kész

a ház feladni: mindnyájunkkal közös. (Eljen.)

És a hol ezen érzés közös, Ott nem kell buz-

ditani, ott a hideg észnek kell az eszközök

között választani csak.

Uraim! a haza veszélyben van. Ë ezót

elég volna tán száraz ridegen kimondani;

mert hiszen a homály a ezabadság napjának

felvirultával lehullott a nemzetrôl, és önök

látják, miként áll a hon. Önök tudják, hogy

az országban dispositiójukra levó sorkato-

naságon kivül közel 12,000 ônkénytes hon-

védsereg állittatott. Önök tudják, hogy a

tôrvényhatóságok fol voltak szólitva a nem-

zetórségi seregek mobilisatiójára, miszerint

legyen erô, képes megvédni a hont, megto-

rolni a bünt odalent a széleken. Es e felhi-

vás a nemzetben viszhangra talált.

Ha a nemzet nem érezte volna, hogy vc-

szély van, nem talált volna nála viszhangra.

Ez maga elég mutatványa annak, hogy a

veszélynek érzete közös. De én azért mégis

ugy gondolom, hogy köteles vagyok önök-

nek, uraim, nagyobbszerü vonásokban csak,

és czuttal nem minden apró részleteiben a

haza állapotának némi rajzát elôterjeszteni.

A mint a mult országgyülés szétoszlott,

és az elsô felelôe magyar miniszterium hiva-

talába lépett, üres pénztárral, fegyver nél

kül, honvéderô nélkül : lehetlen volt inély
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fájdalommal nem éreznie a nemzet állapo-

tának irtózatos elhanyagolását. Én egyike

voltam azon számosaknak, kik éveken ke-

resztül figyelmeztették a hatalmat és figyel-

meztették a nemzetet: legyen igazságos a

nép iránt; mert kés6 lesz egyszer. Talán

még a hazafiuságnak közös érzeto és a közös

lelkesedés a kés6 szót s annak egész sulyát

f'ejünkrôl elhárithatja.

De annyi bizonyos, hogy elkésett a nem

zet és a hatalom az igazságoseágban; s mivel

ozon percz elkésett, azon percz, melyben

elöszôr volt igazságos a nép iránt, bomlás-

nak inditotta a népi viszonyokat. Ezen

viszonyok közt vettük át a kormányt, meg-

támadtatva árulás , pártütés, reactionalis

mozgalom és mindazon ezenvedélyek által,

melyeket átkos orökségül hagyott rcánk

Metternich politikája. Alig voltunk a kor-

mányban, söt még csak öseze sem jöhettünk

mindnyájan, már a leghitelesebb tudósitá-

sokat vettük arról, hogy a pánszláv mozgal-

mak a felvidéket nyilt lázadásba boritani

szándékoznak ncmcsak, hanem a napot is

kitüzték már, mikor tör az ki Selmeczen.

Nagyobbezerü vonásokban akarok csak szó-

lani : azért itt megállapodom, és csak annyit

mondok, hogy a felföld nyugodtan van. De

ezen nyugalom nem a biztosságnak nyugal-

ma, és meglehet, söt valószinü, hogy ez tûz,

mely a hamu alatt lappang.

Az ország kôzepén maga azon magyar

faj között is, mely életrevalóságát amott a

Drávavonalnál és az ó-kéri tábortáján min-

dennap mutatja, nehéz volt a népnek a hoez-

szas szolgaság után megbarátkozni a sza-

badság eszméjével, és tájékozni magát annak

eleö viszonyai közt: mert nem hiányoznak

bujtogatók, kik a népben aggodalmat köl-

töttek, még azon nem mondom adományok,

hanem igazságok iránt is, melyeket a mult

országgyülés neki megadott. 9 hét mult el

azota : az ország belje nyugodt, s a magyar

faj áldozatra kész, onkényt, nem kénysze-

ritvo viszi életét oda, hova folszólittatik.

Horvátorezág nyilt pártütésben van. Sok

évek folytak le azota, uraim! mióta e hazá-

ban nem cgy, nem két ember figyelmezteté

a hatalmat, hogy midón az illir bujtogatáso-

kat szftogatja, szítcgatja mondom, s nem»

csak elnézi, kigyót ápol kebelében, mely az

uralkodó háznak vesztét fogja maga után

kövctkeztetni. Ázt gondolták azon urak ott

lent, hogy mivel a lázas állapot, melyben

Európa van, megingatta az országnak min-

den oszlopait a fönlevö viszonyokra nézve,

már most büntetlenül nyilt pártütésben tôr-

hetnek ki. Es, uraim I hogy e pártütésre a

magyar valamely alapos okot szolgáltatott

volna, e perczben is, nem tekintve azt, hogy

pártütés van, felszólitanám önöket, legyenek

Horvátorezág iránt igazságosak, és hogy

igazságosak lévén, nem fegyverrel, hanem

az igazság szent szavával, annak megadásá-

val csillapitsák le a lázadást.

Igy lévén lelkesitve, kötelesnek érzem

magamat egy futó pillanatot vetni Horvát-

országnak Magyarorezág irányábani viszo-

nyaira. önök elôtt tudva van, uraim ! hogy a

nemzet még azon idöben is, mikor a külö-

nöson kegyelt kiváltságosoknak osztotta a

maga jogait, Horvátországot minden jogok-

ban részesitette. Nem volt e nemzetnek

Árpád korától egy joga sem, melyet, mióta

Horvátorezág velünk kapcsolatban van, vele

a nemzet meg ne osztott volna testvériesen

(igaz); és ncmcsak, de midôn megosztott

vele minden jogot, azonkivül még adott neki,

e nemzetnek, magunknak terhére különös

kiváltságokat. Ázt látom a históriában uraim !

bogy egy nagy birodalomnak egyee része

nem részesül a közös jogokban ugy, mint

Irland пeт mindenben, mivel Anglia bir; —

de hogy еgу nemzet tömege, a nemzetnek na-

gyobb része önmagdt tagadja kijogokbôl еgу

bizonyos kevesehbstgnek kedvetrt, — ezen

nagylelküségre példát csak Magyarhon adott

a horvátok irányában (igaz).

Tehát hol van a multban azon ok, minél

fogva, ha már a haza megmentésére fegy-

vert fogunk is kezünkbe, szivünkben érzeni

lennénk kénytelenek, hogy a pártütést mi

provocáltuk. A multban orre ok nines. Vagy

talán a legközelobbi országgylilés, mely uj

idöszakot nyitott e nemzet életében, tett

változtatást a régi viszonyokon ? Azt mon

dom, nem.

A mely jogokat kivivtunk magunknak,

nekik is kivivtuk. A mely szabadságot a nép-

пеk megadott a hatalom, as országgyülés

Horvátorezág népének is megadta; a mely

kármentesitést az itteni nemességnek resolvált

Magyarorezág, saját erszényének rovására,

mert a parányi Horvátorezág nem birja, az
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o kármentesitését is elvdllalta. És a hol nem-

zetiségi tekintetben, nem jól felfogva bár és

hibásan képzelve, de mégis aggodalom volt,

annak megnyugtatására hatott, midôn ki-

mondotta a mult országgyülés, hogy a hor-

vátoknak kôzéletôkbea saját hazájukban,

saját torvényhatóságaikban, nyelvökkel, sa

ját ezabályaik következtében is élni tôkéle-

tes joguk van. Municipális jogaikat nemcsak

nem csorbitotta, sot azokat még gyarapi-

totta.

Van-e magasztosabb jog, mint a képvi-

selök választásáról rendelkezni, a mely kép-

viselôk hivatva vannak tôrvényt szabni, sza-

badságot adni, védeni az országot ? és az

országgyülés azt mondotta : „ti horvát bará-

taink Imagatok oszszátok fol, tniképen válasz-

ezátok képviselôiteket." Ezáltal municipálie

állásában és ezen municipális kôrben nem-

zeti onállását Horvátországnak a mult or

szággyülés elismerte. Tehát ha a multban

nem volt ok, mely ezon pártütésnek a ter-

mészeti jognál fogva valamely szint adhas-

son, a mult országgyülésnek cselekvényei

okot bizonyosan nem szolgáltattak.

Avagy talán a miniszterium? mi egy lé-

pést tettünk, uraim! miért önöknek felelôsek

vagyunk. Ha sikerült volna e lépéssel lecsil-

lapitani a fellázadt kedélyeket, ôrömömre

szolgált volna azt megemliteni, hogy azon

érzéssel emlitem meg, hogy a miniszterium

némi részben túlment a tôrvényen; hanem

ment azért, mert lehetlennek látta el nem

fogadni a tôrvény természetes következmé-

nyeit. Ha az országgyülés elismerte azt, hogy

a horvátoknak beldolgaikat saját nyelvükön

folytatni joguk van, a miniszterium a körül-

mények szerint hivatva érezte magát arra,

hogy nemzetiség'ôknek ez elismerését a kor-

mánynyali érintkezésekbe is vegye be és is-

merje el, midôn azt hatdrozta, hogy velilk

magyar nyelven és a magyar nyelv mellé

egyszersmind az ö nyelvökre forditásban le-

velez és intézkedéseit иgу küldi hozzájok.

A horvátok a báni hatalomban igen nagy

sulyt helyeztek. A mult országgyülés ezen

báni hatalmat nemcsak sértetlenül hagyá,

hanem annak egyszersmind az orszâg összes

kormányzatábai bofolyását biztositota, mi

dôn tôrvény által meghivta a bánt, hogy

vegyen részt azon álladalmi tanácsban, mely

a kir. helytartó kôrül a nemzet sorsa folött

intézkedik. És a miniszterium ennek követ

keztében semmit sem tartott sürgetóbbnek,

mint azon bánt, kit az igazságnak és szabad-

ságnak ostora alatt leszállott hatalom léte-

lénok utolsó perczében átok gyanánt toit

nyakunkra, hogy megkisértse, valjon nem

lehetne-e a kárhozatos reactió ôrdôgét visz-

szaidézni.

A miniszterium mégis egyáltalában nem

vonakodott elsô perczben is a bánt felszóli-

tani, foglalja el sz^két István királyi hely

tartó állodalmi tanáceában, és a miniszterek-

kel értekezzék arról, miképen lehetne Hor

vátországnak nyugalmát, békéjét, csendjét

biztositani, mik Horvátorszdg агоп igazaá-

g0a kivánatai, melyek teljesitésére, ha ez a

miniszterium kezében van, késznek nyilatko-

zott; ha pedig nines, késznek nyilatkozott

arra, hogy önök elôtt inditványt tegyen, és

annak elfogadásához állását is kösse. A bán

meg nemjelent, makaesul visszautasitotta a

felszólitást , s pártütésre támaszkodván, s

annak élére vetvén migát, a magyar koro-

nátóli pronunciált elszakadásnak terén áll.

Nem tagadom, hogy Horvátországnak

vannak sok részletes sérelmei, melyek még

a mai napig sinesenek orvosolva, de azokat

nem a miniszterium, nem a nemzet okozta;

ezen sérelmek hagyomány gyanánt marad-

tak reánk a mult kormánytól; a nemzet pe

dig azon sérelmeket magáévá tette minden

idôben, s mindent elkövetett orvoslásukért,

épen ugy, mint saját sérelmei tárgyában.

Ée az bizonyosan egyike volt a felszólitás

okainak, miérthogy Jellasichot, mint б föl-

sége által akkor kinevezve volt bánt felszó-

litottuk, hogy érintkezésbe tegye magát a

miniszteriummal, hogy rögtön intézkedhes-

sünk a sérelmek megszüntetése iránt, mert

a miniszterium felhatalmazva, de kötelesnek

is érezte magát arra, hogy a hol a tôrvény

sértve van, azt a maga épségébe visszahe-

lyozze. De a bán még csak annak lehetôsé-

gét is elvágta a pártütés által, hogy a hor

vátoknak az 1845-ki tartományi gyülésbôl

ó felségéhez felterjesztett kivánataikra nézve

a miniszterium határozatát velök közölhette

volna.

És mégis mindezen viszonyok közt, mi*

dôo a miniszterium nem tájékozhatta magát

a kôrül ményekben, nem mulasztott el sem

mit, mit Horvátorezág és a határezélek meg-
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nyugtatására vélt czélszerünek. A határvi-

dékek képvisoleti joggal ruháztattak fel a

mult országgyülés által; — nyertek tehát

egy oly jogot, melylyel nem birtak soba,

mióta a határôrvidék áll.

Á miniszterium annak valósitására nézve

nemcsak megtette az intézkedésoket, melyek

batalmában állottak, hanem egyszersmind

kereeve kereste az alkalmat, mit tehessen

azon népség megnyugtatására; és b. Hra-

bovszki fóhadiparancsnokot, mint kir. biztost

megbizta es felhatalmazta, hogy a határor-

vidékeknek a fold tulajdonát adja meg mint

meg van adva a magyar foldön lakó urbéri

jobbágyoknak. Felhatalmazta arra, bogy a

robotokat, melyek az álladalom irányában Ott

fennálltak, törölje el. Felhatalmazta arra,

hogy az iparnak, kereskedésnek, müvészet-

nek üzésére szabadságot adjon nekik, mely

lyel eddig nem birtak; és a szabad költöz-

ködéat mindenkép könnyitse, és egyszers-

mindfelhivta arra, hogy a nép maga kôzsé-

genkint vagy kerületenkint válaszszon maga

közül embereket, kik ide felj'óvén, tájékozzák

a miniêzteriumot, és tolmácsolják elötte a

népnek ottani kivdnatait, ha volna még va-

lami, mit ezenkivül számukra jogszerüen

adni lehet, azt a miniszterium nyomban meg-

adhassa. S pártütéssel, lázadásaal feleltek

ezen elcsábitott szerencsétlen emberek, ugy,

hogy azon jótétemények valósitására sem

lehetett alkalom, melvekot a miniazterium

hetek elôtt megadni elhatározott.

A nemzetiségrôl mar szólottam. A töb-

bek közt egyike volt azon vidékek sérelmei-

nek, hogy a tengeri sóval élô azávai rész a

diága istriai sót kénytelen vásárlani, és a

siciliai sónak behozatala meg nem engedte-

tik. Fiuménak ez régi kivánsága volt, s az

országg) ülés elótt gyakran ismételtetett. Mi

megengedtük a siciliai só behozatalát, és a

só árát tetemesen leszálliiottuk.

Szóval, semmit egyáltalában el nem mu-

lasztottunk, mit otta kedélyek m egnyugtatá-

sára tennünk lehetett, a nemzet szabadsága

és jogainak határáig. Mi tehát, nraim, a hor-

vát pártütést sem a miniazterium, sem a

nemzet részérôl legkevesebb ok által is pro-

vocáltnak el nem ismerjük. Hanem hiszen

az a különös, ha egy nép keveeli a szabad

ságot, melylyel bir, s többnek kivivására

fegyvert ragad, kétes játékot üz bár — mert

az ily fegyvernek két éle van — ezt meg

tudom fogni, de mikor azt mondja valamely

nép : nekem sok a te szabadságod, nekem nem

kell a mit adsz, hanem megyek g'ôrbülni a

régi absolutismua járma aid, — azt megfogni

nem tudom.

Pedig a dolog kôrülbelül igy áll. Mert

ugynevozett petitiójukban, melyet a zágrábi

conventiculumból ó felségéhez felküldöttek,

egyenesen azt kérik, hogy el akarnak Ma-

gyarorazágtól szakadni, nem a végett, hogy

onálló s egészen elszakadt független nemzet

legyenek, hanem hogy magukat az ausztriai

miniszteriumnak vessék alá. Ez uraim! a

hajdani Vendée ezerepe, melyet részünkr6l

nom provocált senki, és a fejedelem iránti

affectait hûség leple alatt reactionális ár-

mány létezik. Vagy kérdem én, hüség jele-e,

nem akarni tartozni a magyar koronához,

mely mint symboluma ez ország népeinek,

ó felségének és dynastiájának e perczben

nemcsak legeróaebb támasza, de mondha-

tom egyedüli biztos támasza. (Helyeslés.)

Avagy a hüség jele-e, nem akarni onge-

delmeskedni a m. miniszteriumnak, hanem

akarni engodelmeskedni az ausztriai minisz

teriumnak, mely erotlonségében az aulától

veszi parancsait, mely annyi erôvel sem birt,

hogy urát, királyát ôsi városában meg tudta

volna védeni, hogy foldbnfutóvá ne legyen.

(Helyes.) Kérdem én, nom nagyobb hüség-e

a magyar koronától függeni, azon koroná-

tól, mely mint symboluma ezen országnak,

azon perczben, midôn a bécsi miniszterium

gyáva gyongesége miatt fejedelme 6si várát

elhagyja, nem él vissza e perczczel arra,

hogy elszakitaa a kapcsot, mely közte és az

6si várából kiüzött fejedelem közt van, ha

nem egy sgivvel'Iélekkel arra kérte a kirdlyt :

jöjgön közünkbe, támaszkodjék hüségünkre,

mi megvédjük a pokol eilen is. (Eljen.)

Vagy nagyobb hüség talán azon bécsi

miniszteriumtól akarni függeni , mely, ha

volna (mert most nines) és megkérdeztet-

nék : ki hát tulajdonkép a te urad, kitül ve-

szed a paranesot : császártól-e, az aulától, a

bécsi birodalmi országgyüléstôl, vagy pedig

a frankfurti Reichsverwesertôl?

E kérdésekre nem tudna felelni, ki azt

sem tudja, hogy fejedelme alá lesz-e vetve a

frankfurti gyülésnek, és be fog-e Ausztria

olvadûi a nagy Nómetorezágba, vagy a kis
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В<5сa fogja absorbeálni а nagy Németorszá-

got, és ök azt mondják, hogy ok a Miség ér-

Zeténêlfogva rebellálnak V. Ferdinand eilen.

(Kaczagnak.)

Ázonban ôszintén megvallom, mikép én

a szabadság érzetének a tömegekre nézve

oly erôэ hatását hiszem, miszerint lehetetlen

meg nem gyôzôdnom , bogy maga azon

affectált hüség is még affectátióban is csak

puszta ürügy, melylyel más czélok fedeztet-

nek; a vezérek részérôl fedeztetik а reacti-

onális mozgalom; másrészrôl pedig kapcso-

latban van ezen eszme az ausztriai birodalom

szláv alaprai állitásával.

Azt mondják : Bécsbe fogunk küldeni

követeket, csinálni fogunk a szláv elemnek

tôbbséget ; Ausztria megszünik német biro

dalom lenni, és majd a csehek alól a szláv

déli birodalom fogja felütni jövôjét. Ez kétes

játék, majd batároz felottc alkalmasint

Európa, mert ha mi nem birunk felette,

európai kérdéssé válik; de annyi bizonyos,

hogy ezen combinado, ha huz valamit maga

után, az ausztriai háznak vesztét huzza maga

után. Errôl nines kétség.

Elmondottam, uraim, önök elott, mit

tettünk a horvát nemzet irányában a meg-

nyugtatásra. Még egy lépés van, melyet em-

litenem kell. Azt láttuk minden jelekbôl,

bogy ha István foherezeg királyi helytartó

s nádor parancsol, és a magyar miniszterium

rendelkezik, s ezen rendeletok a paranesok

ellenében pártot ütnok, és azt mondják : mi

a fejedelem nevében nem engedelmeskedünk,

és mivel ezt tapasztalók, kbtelességünknek

tartottuk megkérni a királyt nyiltan, ôszin

tén — hiszen nines terrorizmus alatt, mert

Innepruckban van hü tyroljai közt — adja

tudtára a népeknek, mi hát az ó királyi

akarata ? ó felsége nyiltan, ôszintén tudtára

adta népeinek, a mit vallásosságától a a mit

a tôrvény iránt tartozó kôtelességétôl várni

lehetett.

És midôn ó felségének ezen paranceai

hozzájok érkeztek, ismét azt mondották rá :

ez sem a király akarata, a terroristicus ma

gyar miniszterium kényszerité a királyt oly

ezóknak mondására, melyeket ó nem értett.

Ezt mi tapasztalva, azt gondoltuk, hogy

meg kell kisérteni, ezen ürügynek elvágni

minden alapját; azért kéréssel járultunk ó

folségéhez, hogy miután Jellaeich és párt-

hivei nemcsak hajdan hatalomban volt, most

pedig a megbukott camarilla kôrébe tarto-

zók titkos szítogatására hivatkoznak, hanem

még a dynaetia némely tagjairól is azt

mondják, hogy kedves elöttük a pártütés.

Tehát megkérdezök ó felségét, méltóz-

tassék a dynastiának egyik tagját, kit nem

gyanuaithatnak, mint István fißherezeget,

hogy eegitetto megtôrni a király hatalmát,

küldené oda Horvátországba , Zágrábba,

hogy mondja meg élószóval a népeknek,

hogy az rágalom, mit a fejedelem- és dyna-

stiára mondanak, és hogy ö felségének az az

akarata, melyet junius 10-diki manifestu-

mában proclamált, melyben Jellasichot min

den hivatalától felfüggesztette, és a horvát-

országi pártütést folségsértésnek nyilatkoz-

tatta, és b. Hrabovszkyt megbizta arra,

hogy tôrvényes intézkedéseit, ellenökbeD,

ha kell, fegyverrel is vigye keresztül.

Ö felsége méltóztatott János fôherczeget

e tekintetben intermediatióra megkérni; Já

nos fôhg. mint tudva van a ház elôtt, idô-

közben az ausztriai birodalombeli császári

képviselôvé lett kinevezve ; és erre támasz-

kodva, midôn kijelenté, hogy a kiegyenlités

megkisértését szivesen elvállalja; hogy Hor

vátországba menjen , ezen kôrülménynél

fogva lehetetlenségnek nyilatkoztatta. Mi ó

felségének nem késtünk kijelenteni, mikép

vélekedésünk szerint ó fensége sikeres eljá-

rásának basisa és indulôpontja épen az,

hogy Horvátországban a dynastiának oly

tagja, mino ô, élószóval világositsa fei, hogy

a dynastia és a fejedelem valósággal párt-

ütésnek nyilatkoztatta a horvátországi moz-

galmakat.

És kinyilatkoztattuk azt, hogy kételke-

dünk, miszerint e kiegyenlitési eljárásának

sikere lehessen, ha ezen elsô alapot elmel-

lôzi ; de kinyilatkoztattuk másodszor azt is,

hogy Horvátországnak, legyen az pártütés-

ben, azon állását, mintha onnálló orezág, ön-

álló hatalommal alkudnék, el nem iamerjük.

Horvátország irányában mi minden méltá-

nyos és igazságos kivánatokra hajolni készek

vagyunk, de Jellaeich nem áll al pari a ma

gyar királyhoz ; a magyar király megbocsát-

hat, de Jellaeich szerepe az engedelmesség-

Azért kinyilatkoztattuk, miszerint mi a

horvátországi viszonyok kiegyenlitésében

azon utat látnók legczélszerübbnek és legsi-
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kereabnek, hogy ha ri f'ensége méltóztatnék ¡

a maga részéroí is közbenjárni, Horvátor-

szágban a tartományi gyülést megtartván;

hogy t. i. véleményôk tokéletes szabadságá-

val nyilatkozhassanak a horvátok, rendezzék

el a követválasztást, küldjenek ide képvise-

löket, s azok által terjeszszék elô kivánatai-

kat, melyeket, — ehhez állásunkat is kötjük

— ha kivánságaik méltányosak és igazsá-

gosak lesznek, a magyar nemzet nem fog

késni teljesitoni, ha pedig nem teljesitené,

mi készek vagyunk lelcpni.

És ha más kivánságai lesznek a tôrvé-

nyesen tartandó tartomáoyi gyülésnok, me-

lyeknek tôrvény, jog és igazság szerinti

teljesitésére maga a kormány is hatalommal

bir : azokat terjeszszék fel a kormánynak,

és a kormány irántok nyilatkozni fog. Ö

fensége János foherczeg a német birodalom

Reichsverweaerjévé neveztetvén, talán teg-

napelôtt, ha jól tudom a napot, Frankfurtba

utazott, néhány nap mulva visszajön, akkor

meg fogjuk látni, valjon, az ezen alaponi

kiegyenlitésnek sikere lehet-e, vagy nem.

De a horvátok azon kivánságát, hogy ha ki-

egyenlitésrol van szó, Magyarország részéról

minden hadi készületek sziintessenek meg,

indignato poctore vetettük vissza magunk-

tól, kötelessi;günknek tartottuk kijelenteni,

hogy jöjjön bármi, mi joni akar, a magyar

ké.-züíni fog, a kormány is készül minden

erejével, s azért bitta össze az orezággyü-

lést, hogy annál nagyobb erôvel készüljón.

Nem volna tanácsos, de önök sem fogják

kivánni, hogy tábláját mutassam elô szám-

szerint azon erônek, mely az erélyes és a

haza hálájára érdcmes Csányi biztos intéz-

kedése alatt a Dráva partjánál annyit mu-

tathat, hogy valóban tekintélyes erô, és a

horvát lázadók, kik régóta pzeretnének

spekulálni a szép magyar fold kenyerére,

borára, e perczig Magyarország foldét meg- !

támadni nem merték, nem is merhették a

nélkül, hogy visszaverettek volna mindamel-

lett, hogy ezerkezetoknél fogva a multból

fegyveresen készen voltak, nekünk pedig

még ceak készülni kell.

A másik dolog ott lent a szerb lazadas.

Mi az okokat illeti, errô!, uraim, nines

mit mondanom, mert itt a dialecticára nem

nyilik tbbbé tér. Magyarorezágban külön-

böz6 népek laknak, de a ki Magyarorezág

Forradalom Vin.

belsejében külön orezágot akar alkotni, az

oly Iázitó, oly pártütó, kinek statariummal

koll felolni.

Hanem, uraim, a polgdrvér ontdsa még a

bünöeöknel is паgу dolog ; s azért a kormány

tekintetbe véve azt, hogy ily izgalmas és lá-

zas korban, mint a melyben most vagyunk,

az elceábitott tömegeket a polgárháboru min

den szerenceétlen iszonyaiba boritni néhdny

nagyravágyó bünösnek vétke miatt, oly ese-

lekvés, melyet ha a honról elhárithatunk,

megérdemlettük Istennek s embereknek is

helyeslêsét. Б tekintetbôl sem akartunk sem-

mit kisérletlenül hagyni. Azért, a mi kiván-

ságok itt fenforoghattak, ezek teljesitésére

nézve intézkedtünk. De hiszen az ország

integritása sérelme nélkül már nem lehetett

máskép intézkedni, mint hogy azon vallás

számára, hova a szerbek Magyarországban

tartoznak, hijjuk össze azon congressust,

melyet a mult kormány számos éveken át

össze nem hítt.

Б részben megtôrtént a rendelkezés, s

Rajasich érsek jónak látta Karloviczon egy

gyülést tartani, s ezt a szerb nemzet gyülé-

sének proclamálni. És itt a szomszéd Szer-

viából rablási vágyból betôrt esoportok se-

gitségével mondották ki, hogy 6k nemzet, s

hoznak tôrvényeket s állitanak patriarchát

s állitanak vojvodát. Bonyolódván oda lent

a viszonyok, kir. biztosok küldettek ki. A

szerémi szláv vidékre b. Hrabovszky mint

péterváradi paranesnok, kit épen ezen állá-

sánál fogva ezen czélra legalkalmasabbnak

kellett itélnünk. Mert paranesnoka azon

határôrvidéki ezrodnek, melynek felbujto-

gatására leginkább remélt támaszkodhatni

a pártütés.

A dunáninneni vidékekre kiküldöttük a

temesi grófot s foispán Csernovics Pétert,

egyrészt azért, mert személyessége s érzései

iránt a mult idôkben is bizalommal viseltet-

tünk; s másrészrôl azért, mert unokája azon

Csernovics Arzennak, kihez,ugy hiszszük, a

szerbek pietással szítnak. A bánáti vidéken

Vukovics Szabbás temesi alispán müködik

mint biztos. Mig ezeknek müködése tartana,

mi iparkodtunk seregeinket összegyüjtoni,

de seregeket, errôl itt többet nem szólhatok,

de biztos seregeket, mondom, Magyarorszá-

gon a mostani körülmények közt hirtelen

összetoremteni, nem könnyü dolog.

4
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Azért ugy gondolom, hogy az országra

nézve igen nagy nyereség leez már az is,

hogy ezen pártütó lazadas, migminden iszo-

nyaival elvonulna, ceak az országot el ne

boritsa addig, mig elegendô erôsek leszünk,

mint a sas, reájok ütni s 6ket semmivé

tenni.

Ázon idôkôzben, mig a seregek összevo-

nattathatnának, Ceernovics Péter kir. biztos

ur jónak látta a békéltetés eszközeit megki-

sértoni, s érintkezésbe bocsátkozván a párt-

ütés fonökeivel , oly egyezkedést kötött,

mely a hirlapokból önök elôtt tudva van, és

melynek tartalma az, hogy 10 napi fegyver-

nyugvás adaték, hogy azon ido alatt a f6-

nök ezétoszlattatván a pártütó seregeket,

6ket a tôrvény iránti engedelmességre visz-

szahozza.

Ezen fegyvernyugváe kôtésének ideje

junius 4-én járt le. S ezen kôtést kir. biztos

ur ônfelel6sségére tette, ó kivoltküldve kir.

biztosul, felhatalmazva arra, hogy mindon

szükséges eszközökkel a megzavart csendet

állitsa helyre. Ugy vélte, hogy azon eszköz

a oeend helyreallitására alkalmas lesz. Б lé-

pés olyan, mely talán azon lépések sorába

tartozik, melyeknek helyeslése vagy kár-

hoztatasa a sikerhez van kötve. Most e

perczben tekintélyes erô van ott, egy ügyes,

tapaeztalt, bátor s vitéz hadvezérnek pa-

rancsnokeága alatt.

Az eljárási terv megállapittatott általa a

holy szinén; közöltetett a badügyminiszter

nrral, ki azt végkép megállapitotta. Hogy

mikép fog és mikép kell egy tábornoknak a

harcz mezején eljarni, ugy gondolom, az ily

strategicus tervok nem a nyilvánosság elébe

valók, mert nem akarjuk, nem akarhatjuk

visezaidézni azon kort, midôn Magyarország

aljáni török táborozáe harczai menetelét a

bécsi Hofkriegsrath aluszékony pamlagon

intézte, és midôn elintézte, már megverettek

oda lent, és ha még meg nem verettek, ez

csak azért tôrtént, mert volt egy hires had-

vezér, ki a nyert parancsot zsebébe tette, és

a tôrököt megverte. (Tetszés.)

Egyet akarok még mondani. Azon hir

kezd tegnapelôtt ota rebegni, mintha ujabb

fegyvernyugváe köttetett volna a lázadó

szerbekkel. Én és az egész miniszterium

errôl általában semmit sem tudunk, s пего

lehet hinnünk, miszerint, ha az való volna,

hogy rola tudósitva nem volnánk, de még

sem mondhatom azt, hogy nincsen; de csak

azt, hogy semmit sem tudunk rola, e utolsó

levelünk, mely julius 6-ról szól, egyáltalá-

ban a fegyvernyugvásról még csak emlitést

sem toez.

Hanem van egy, uraim, mi a kebelnek

fáj. Fáj az, hogy a pártütés szerte a vidéke-

ken el levén terjedve, imitt-amott egycs

specialis szerencsétlenség tôrténik, mint tôr

tént Torontálmegye szélén Szt.-Mihályon;

erre csak annyit akarok megjegyezni, hogy

ha egyszer egy vidék valahol lázadásbaii

van, én a lázadás elnyomására megbizott

emberek részérôl legnagyobb hibának ven-

ném, ha minden helységnek szalmafedelét,

minden ember biztosságát, külön-külön in-

tézkedés tárgyává tennék. Minden lázadás-

nak ezen ezerencsétlensége megvan. Az

elveeztett életot Isten sem adja vissza; a

kárt kipótolja azoknak vagyona, kik azt

okozták, hanem azért, mert itt-ott egyes he-

lyek felgyujtattak, nem lehet kivánni, hogy

a tábor strategicus tervébôl kimozduljon, és

ide s oda is vigyen egy századot, s hagyja a

római eánczokat észrevétlenül, s a kôrül

eeregeit mindenünnen össze ne gyüjtse.

Én sajnálom, hogy ily szerencsétlensé-

gek tôrténtek, do azt nem lehet kivánni a

miniszteriumtól, hogy a sereget oszlassa fel,

s hogy minden falut külön-külön ôrizzeti

meg. (Helyes.) Itt sem szólok arról, meny-

nyi erôпk s katonánk van, hanem örömmel

csak azt mondom, hogy reményem s bizo-

dalmamon tul fel tudott a magyar lelkesülni.

Nébány évek clott azt mondám : ceak egy

pontot adjon az Isten, melyre támaszkodva

mondhassam, hogy a nemzet fel fog lelke

sülni, és nem deeperálok jôvôje felett. Most

meg hagyta Isten érnem e porczet; s im

nem esem kétségbe a nemzet jövôje felett.

(Zajos tetszés és zajos vihar.)

A harmadik, uraim ! azon viszonyok közt,

melyek fenforognak, az aldunai tartomá-

nyok allapota. Mint minden nemzettôl meg-

követolem a magyar irányában azt, hogy

dolgaiba no avatkozzék, ugy a magyar ¡s

kétségtelenül azon tartományok beldolgaiba

avatkozni nem akar. Errôl tehát nem is szán-

! dokom szólani, csak annyit mondok, hogy *

Pruth szélén egy hatalmas orosz sereg áll,

i mely fordulhat jobbra, fordulhat balra, lehet
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irányunkban barátságos, lehet ellenséges,

de mivel lehet ez, lehet amaz, a nemzetnek

készülni kell. (Ugy van.)

Eddig még nem léptek be Oláhországba,

azonban a miniszterium részérôl az oroez

követség interpelláltatván, azt felelte, hogy

koránsem a tôrök hatalom elleni barátság-

talan indulatból inditotta oda seregeit, ha-

nem tartományai nyugalmának oltalmára.

Egyébiránt kinyilatkoztatta, hogy ha Oláh-

és Moldvaországok kormányai által bejöve-

telre felszólittatnék, meg fogja tenni azt,

mert arra az adrianopoli békekötés által kö-

telezve van; kinyilatkoztatván azt is, hogy

a magyar nemzettel ezomezédságoejó egyet-

értésben kiván lenni, és Magyarorezág irá-

nyában semmi ellenséges lépést nem fog

tenni mindaddig, mig a magyar nemzet ke-

belében valamely oly osszecsoportozásokat

s fegyvergyüjtéseket nem fog látni> melyek

által ó magát fenyegetve érezné.

Ez meglehet, uraim ! arra vonatkozott,

hogy a moldva- és oláhországi viszontagsá-

gok a eeemények következtében némely

odavaló egyének Erdélybe menekültek. Mi

köteleeségünknek tartottuk kijelenteni, mi-

kép a magyar nemzet vendégszereto kész-

séggel tárja ki karjait minden üldözöttnek,

mindcn menekvônek, hanem azt nem fogja

türni, hogy ezek visszaéljenek a vendégsze-

retettel az ország békéjének háboritáeára.

Ez tehát a harmadik- tényezô. A nogye-

dik a bosnyákországi ezélek, hol a legujabb

tudósitások ezerint a bosnyákországi vozér

40—50,000-bôl álló tábort gyüjtött össze, a

mint állittatik a végett, hogy Szervia elle-

nében felállitván , ennek nyugtalanságait

figyelemmel kisérje, s legyen olég erôe a

porta érdekében akkép fellépni, a mint kö-

telessége. Az egyik tábor Bányalukánál, a

másik, nem jut eszembe a hely neve, hol

felállitva van, a harmadik a montenegrinek

telé vonult. Tôrtént, hogy a bosnyákországi

raják nagyobb S7ámmal költöztok át Hor-

vátországba, adván okul azt, hogy a tôrök

hatalom által nyomattak és üldöztettek; te

hát mint menekvôk jöttek át.

Nem lehet tagadni, hogy a tôrök admi-

nistratiónak régi természete ezerint némi

zearoláeok a elnyomások fordulnak elô : de

annyit mondhatok, hogy a porta részérôl a

kereeztyén ráják irányában ellenségee lépés

nem határoztatott, s igyazokátjovetelét an-

nak kell tulajdonitani, miként csak ürügyül

hozták fol állitólagos elnyomatásukat, ceak-

hogy átjohessenok, a zavarban s rablásban

oeztozhatni. És e perczig nines semmi okunk

arról kétkedni, miként a bosnyákországi se-

raskiernek a kordonok általi follépése barát

eágos indulatból türtént.

Végre, uraim ! meg kell emlitenem Ausz-

tria irányábani viszonyainkat. (Halljuk,

halljuk.) En igazságos akarván lenni, azt

mondom, miként én természetesen meg tu-

dom fogni, bogy a Bées falai közt létezô

hatalomnak fáj Magyarorezág felett nem

rendelkezhetni tôbbé.

De azért, mert valamely fájdalom ter-

mészetes, nem minden fájdalom jogszerü; és

még kevosebbé következik, hogy valamely

fájdalom iránti könyorületességból egy nem

zet a magajogát megnyirbáltatni hajlandó

legyen. (Nagy tetszés s éljenzés.) Igenis,

uraim! megvannak kétségtelenül, megvan-

nak azon mozgalmak, hogy ha ogyebet nem,

hát legalább a pénz- és hadügyi tárezát

ismét a bécsi miniszterium számára, vissza-

szerezni sikerüljön. Mert hiszen a többi majd

elkövetkezik.

A kinek ktze еду nemzet zsebéhen, a ki-

nek kezében egy nemzet fegyvere : az ezzel a

nemzettel rendelkezik (igen, igen); összeköt-

tetésben látszik nekem ezzel lenni a horvát

mozgalom is; mert Jellasich azt nyilatkoz-

tatta, hogy neki nem kell szabadság, hogy

neki csak az kell, miként Magyarorezág had

es pénzügyi tárczája a bécsi miniszteriumra

bizaesék. Ée a legutóbbi perczekben, junius

utoleó napjaiban lehullott egyszerre a fátyol,

e a bécei miniszterium jónak látta az ausz-

triai ceászár nevében megizenni a magyar

király miniszteriumának, hogy ha minden

áron meg nem alkuszik a horvátokkal, fel

fogja mondani ellenünkben a neutralitást.

Ezzel az ausztriai csáezár a magyar király-

nak hadat izent. (Kaczaj.) Lohetnek önök,

uraim ! a miniszterium iránt ilyen vagy amo-

lyan véleménynyol, hanem azt hiszem, hogy

annyi honfiui szives becsületükro még szá-

mithatunk, hogy ne kelljen hosszan muto-

gatnunk, miként az ilyen intentiókra ugy

feleltünk, mint a nemzet beceülete megki-

vánta. (Tapsvihar s általános helyeslés és

hosszasan tartó éljenzés.)

4*
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Hanem épen, midôn ezen nota jött, a а

mienk ment, ismét jött egy máeik, bogy mi-

lyen rettenetes ember az a magyar pénzügy-

miniszter, hogy Jellasichnak nem akar pénzt

adni; mert természetee, bogy a mint Hor-

vátország nyilt pártütésre lépett, azonnat a

zágrábi hadi parancsnokságnak pénzt kül-

deni megszüntem; a nem érdemeltem volna,

hogy ezivjam a levegôt, hanem megérdemel-

ném, hogy szemembe köpjön a nemzet, ha

ellenségének pénzt adtam volna. (Általános

tetszés és helyeslés.) Hanem azt mondották :

micsoda ezörnyü gondolat ez s a monarcbia

felforgatáeárai torekvés : küldünk tehát mi

100,000 ftot, — a küldtek is.

Ezen tett, uraim ! nagyszerü boszanko-

dásra, nemzeti haragra ébreszthetné e hdzat;

de ne ébredjenek haragra, uraim! mert azon

miniszterium, mely ily politikában kereste

állását, nines tôbbé ! Az aula elfujta ! (tetszés

és nevetés) s én remélem azt, hogy akármily

tagokból álljon is össze az uj miniszterium,

mely utána következik, az érezni fogja,

hogy hacsak az ausztriai császár iránt, — ki

egyszeremind magyar király is, — a hüség

ôsvényérôl nem akar lelépni, míszerint a

partütôk részére álljon ó is császárja ellen,

— ezen politikát Magyarország irányában

nem követheti a nélkül, hogy Magyarorszá-

got ne provokálja, oda dobni az ausztriai

szôvetséget, s másokat keresni, hivebbeket.

(Szünni nem akaró éljenzés és tapsolás.)

Nines semmi okom, uraim, subsumtiót vagy

neheztelést érezni az ausztriai nemzet iránt,

neki csak erôt és kalauzt kivánok, mindket-

tonek még eddig hiával volt, a mit mon-

dék, az az ausztriai volt miniszteriumot

érdeklette, s remélem, hogy e szó meg fog

hallatni Bécsben is, a nem maradand nyom

nélkül.

Tehát az ausztriai viszonyok imitt, amott

az orosz hadsereg, mely még most békessé-

ges — ott állanak a szerb lázadók, a horvát-

országi pártütés, panszlavismusi agitátorok

s imitt-amott reactionalis mozgalmacskák is,

mikre nézve Pestmegyo érdemes alispánja a

követe, ha specialitásokra ereszkedni kelle-

ne, hivatalos adatokat elôterjeezthetne. Ezek

együttvéve képezik azt, minélfogva nion-

danom kell , hogy o nemzet veszélyben

van, vagyis inkább veszélyben lesz, ha e

nemzet el nem határozza magát élni (tet- ¡

szés). E szerint, uraim, bol és miben keresik

az ország biztositékát : külszovetségekben

talán.

Nem kicsinylem a külszovetség fontossá-

gát, sôt azt vélném, kötelességét mulaeztaná

a miniszterium, ha e tekintetben is mindent

nem tenne, mit a nemget biztositása megki-

ván. Hivatalba lépésünk elsd perezében a

kormány mindjárt az angol hatalommal

érintkezésbe bocsátkozott, 6t felvilágositván

arról, minek ellenkezójét szerették volna

sokan elôterjeszteni ; mintha t. i. Magyaror

szág pártütés vagy revolutio utján csikarta

volna ki a fejedelemtôl jogait és szabadsá-

gait, — mondom, cít felvilágositván arról,

hogy urunk királyunkkal tbkéletesen egy

téren állunk; s felvibigositottuk azon érde-

kekre nézve, melyek köztünk a közte, ha

lefelé tekintünk a Dunán — közösek. És az

angol hatalom részérôl erre oly választ nye-

rénk, minöt azon nemzet liberalis gondol-

kozásától s egyszeremind a maga érdekeit

józanul felfogni tudó politikájától remélhe-

ténk. Azonban arról meg lehetünk gyözöd-

ve, hogy az angol ott és annyira s addig fog

bennünket pártolni, mennyiben egyszersmind

eaját érdeke fogja megkivánni.

Második Francziaorezág (halljuk). En a

franezia nemzet, mint a szabadság személye-

sitoje iránt az ó világban, a legnagyobb ro-

konszenvvel viseltetem, de onéltemet az ö

oltalmazásától vagy szovetségétol foltéte-

lezve látni nem akarom. Francziaorszdg e

perezben egy második 18-iki brumairet él.

Francziaorszdg a dictaturának küszobén áü,

meglehet, hogy ebböl a világ egy más Wa-

shingtonját, de az is m<glehct, hogy egy más

Napoleont látand, de annyi mindeneeetro

igaz, hogy tanuság nekünk Francziaország

arra, mikép nem minden láz a szabadság

érdekében tôrténik, és hogy egy nemzet,

midôn a szabadság kivivására törekedik,

legkönnyebben jut a szolgaság jármába az-

által, ha túlhág a korlátokon (zajos taps és

tetszés).

Szomoru eeemény oly nemzet kôrében

mint Francziaort-zág, hogy Párisban polgá-

rok keze által 15,000 polgárnak vére ömlôtt,

ilyentôl Isten ôrizzen ! Egyébiránt akármint

alakuljanak is a francziaországi viszonyok,

legyen azon férfiból, kit az isteni gondvise-

lés most ezen nagy dicsô nemzetnek ¿léro
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állitott, egy második Washington, ki el

tudja mag^tól vetni a koronát, vagy egy

második Napoleon, ki a népek azabadságán

emelte fel dicsôségének templomát, annyi

bizonyos, hogy Francziaország meesze van

a franczia sympathiákra támaszkodhatni.

Leneyelország is csak sympathiára támasz-

kodott; a sympathia megvolt, de Lengyel-

ország nines tôbbé. (Tetszés.)

A harmadik a német birodalom. Uraim!

kimondom, mikép érzem annak terméízetes

igazságát, hogy a magyar nemzet hivatva

van a szabad német nemzettel és a német

nemzet hivatva van a szabad magyar nem

zettel szoros barátságoe viszonyban élni és

együtt állani 6rt a nyugati civilisatió folött.

Ezen szempontból fogtuk fel a dolgot, mi-

dón teendôink elsôje kôzé számitottuk, hogy

a mint Németország az egyesség felé a

frankfurti gyülés osszehivása álial lépést

tett, azon érdemes honfiakat, kik közül

egyet (az elnökre mutatva) most a tisztelt

ház ezen polczra emelt, Frankfurtba küldöt-

tük, hol ók a magyar nemzet iránt tartozó

s e nemzet által is megérdemlett tekintettel

fogadtattak ugyan, de minthogy épen a

frankfurti gyülés az alakulás vajudásaiban

volt, minthogy még nem jött ki a test a for-

mából, melylyel eredménynyel lehetett volna

vinni az érintkezést, ez csak a Reichsverwoser

megválasztása után az általa kinevezett mi-

niszteriummal tôrténhetik meg, egyik kül-

döttünk visszatért, a másik moat is ott van,

hogy azon perezben, melyben Németorszá-

gon lesz kivel érintkezni, azonual hivatalos

érintkezésbe bocsátkozzék, szorosabb össze-

fiizése iránt azon barátságnak, melyet köz-

tünk és Némethon közt f'enâllani ohajtunk,

de ugy, hogy jogaink-, onállásunk-, nemzeti

ezabadságunkból senkinek barátságaért és

eenkinek fenyegetése miatt egy hajszálnyit

is engedjünk. (Harsány helyeslés.)

Tehát, mert a veszély nagy, vagyis in-

kább nagy lehet, ha elháritására nem készü-

lünk, mert minden szovetségi érintkezések

mellett is élni nem fog azon nemzet, mint

azon ember sem, kit nem saját életereje tart

fenn, hanem csak másoknak gyámolitása.

(Tetszés.)

En, uraim ! ezennel egy nagyezerü hatá-

rozatra hivom fel önöket, (általános feezült-

ség, harsány „halljuk !" felkiáltással) felhi-

vom önöket ezen határozatra : mondják ki

önök azt, hogy azon rendkivüli körülménye-

ket, melyeknél fogva e hongyülés rendki-

vülileg is összehivatott, méltó tekintetbe

vevék, a nemzet el van határozva koronájá-

nak, szabadságának, onállásának védolmére

a legnagyobb áldozatokat is meghozni, és

hogy e tekintetben oly alkut, a moly я nem-

zetnek onállását a azabadságát legkcvésbbé

is sérthetné, egyáltalában el nem fogad

(orélyes közfelkiáltások : ,,ugyvan!"); ha

nem minden méltányos kivánatokat akárki

irányában is ôrökkén teljesiteni kész, misze-

rint békét eszközölhessen, ha lehet, vagy

visszaverhesse a harezot, ha kell ! ! felhatal-

mazza a kormányt arra, hogy a szükséghez

képest 200,000 fegyverest állithasson, vagyis

a jelen disponibilis haderôt 200,000- re emel-

hesse, s ezen elaô perezben 40,000 embert

mindjárt kiállithasson és a többit a szerint

s ugy, mint a szükség fogja kivánni (köz-

tetszés). 200,000 embernek kiállitása, fegy-

verreli ellátása s évi tartása 42 millióba

kerül, 40^000 embernek kiállitása pedig

8—10 millióba kerül.

Én, uraim ! el6 fogom e háznak majd a

következö napokban terjeazteni, midön ez

inditványom elfogadtatván, részletesen lesz

tárgyalandó, fínancziália tervemet, most elôre

kijelentvén, mikép eszem ágában sines a

nemzettôl kivánni, hogy 42 milliónyi adót

fizeeaen; hanem ugy gondolom, hogy annyi

adót viaeljen, a mennyit elbir a nemzet. S e

részben elôlegesen is ôrömömre válik kije-

lenteni, miként tervem, melyet elôterjesz-

tendek, oly adókulcsot foglal magában, mely

azon erdélyi adókulcscsal combináltatván,

mit Mária Terézia ezelôtt egy azázaddal

megállapitott, ennél keveaebb.

S ha elfogadtatik a tesz a ház külön in-

tézkedést, hogy a végrehajtás kôrében siker-

telenül ne enyészazék el a nemzet képvise-

h'íinok áldozatkészsége, a nemzet meg fogja

azt birni nagy terheltetés nélkül s meg fogja

menteni az országot. De a mennyiben a

hadierô kiállitására, mely a körülmények

szerint szükséges leend, a kivetendett adók

elegendók nem lennének : felhatalmazást

fogok kérni arra, hogy hitel nyittassék a

kormány számára azon határig, melyet a

képvisel6k kiszabnak ; s azon határig vagy

kölcsön, vagy papirpénz kibocsátása, vagy
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más financziális munkálat által segitsen az

orazág szükségein.

Uraim! én abban a vélekedésben vagyok,

hogy azon határozattól, melyet a ház most

inditványomra hozand, e nemzetnek jöven-

döje függ nemcsak, hanem nagy részbon

függ azon módtól is, mi szerint a ház e hatá-

rozatot hozni fogja. (Ugy van, igaz !) Es ez

az egyik ok, uraim ! miért nem akartam én e

kérdést a válaszfelirat vitatkozásaiba ido-

mitva látni. Azt hiszem, hogy mid6n egy

nemzet minden oldalról fenyegettetik, de ez

sejti, érzi a bizalmat, hogy meg tudja, meg

akarja, meg fogja magát menteni : akkor a

haza megmentésének kérdését soha semmi

kérdéstôl nem kell felfüggeszteni.

Ha ma mi vagyunk e nemzet miniszterei,

holnap mások lehetnek, ez miudegy, a nem

zet ezzel a miniszteriummal vagy másokkal,

kell hogy megmentse a hazát; de hogy akár

ez a miniszterium, akár a másik megment-

hesse : a nemzetnek erôt kell teremtenie.

Azért minden balmagyarázat kikerülése vé-

gett egyenesen iinnepélyesen kérem, hogy

midôn azt mondom : adja meg a képviselô-

ház a 200,000 fó'nyi katonát, s az erre szük-

séges pénzerónek elôteremtését."

E szavak után elhallgatott a szó-

nok. Kifáradva a hosszu beszéd alatt,

pihennie kellett. A teremben siri csend

honolt.

Ekkor fölemelkedik Nyári Pál s

jobb kezét mintegy esküre fölemelve,

ünnepélyes hangon kiáltott föl : „meg-

adjuk!"

Erre az összes képviselô-testület,

mintegy elragadtatva a jelenet nagy-

gzerflségétöl, egy szivvel, egy lélekkel

fölállván a padokban, százszorosan is-

métlék Nyáry után e szavat: „megad-

juk, megadjuk!'*

Ezután ismét mélységes csend kö-

vetkezett. A keblekbe még a lélekzet

is visszaszorult. Kossuth szemei a íol-

séges jelenetre könybe borultak, s ke-

zeit mellen keresztbe téve, igy végezte

be hatalmas szónoklatát:

„Uraim ! mondani akartam még, ne ve-

gyék e kérést a miniszterium részérôl olyan-

nak, mintha maga iránt bizodalmat akarna

szavaztatni. Nem ! A hazának mogmentését

akarta megszavaztatni.

Kérni akartam még önöket, uraim, hogy

ha van valahol a hazában sajgó kebel, mely

orvoelásra, — ha van kivánság, mely kielé-

gitésre vár : szenvedjen még egy kissé a

sajgó kebel s várjon még egy kissé a kiván

ság; ne függeszszük fol ezektôl azt, hogy a

hazát megmentsük.

Ezt akartam még kérni, uraim. De önök

folállottak, mint egyetlen férfiu, és én, —

leborulok e nemzet nagysága elôtt ! És azt

mondom : annyi energiát a kivitelben, mint

a mennyi hazafiságot tapasztaltam a meg-

ajánlásban, s Magyarországot a poklok ka-

pui sem dönthetik meg."

Elnök kimondá a gyülés egyhangu

határozatát: a kormány felhatalmaz-

tatik a 200,000 fegyveres eröt kiálli-

tani, oly hozzáadással , hogy abból

40,000 ember azonDal kiállittassék.

A magyarok kezdték-e a forradalmat?

Csernovics Péter és a királyi biz-

tosul mellé nevezett Vukovics Sebö,

akkor Temes megye alispánja, mindent

elkövettek, hogy a szerb kitörést meg-

akadályozzák. De hasztalan. Junius

elején Titelben egy szerb csapat jelent

meg s megrohanta a fegyvertárat, az

ott lévô fegyvereket és ágyukat hatal-

mába keritvén. Egy másik csoport meg-

támadta Perlászt, egy harmadik Kar-

loviczot.

Mindenféle békeajánlatok sikerte-

lenek voltak. Junius végefelé már

24,000 szerb állt fegyverben, mig el
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lénben a magyar haderö még ekkor

15,000-nél nem volt többre számit-

ható.

A magyar hadsereg 4 dandárra volt

osztva a Bechtold f'ôparancsnoksàga

alatt. Kiss Ernö, Blomberg, Wolnhofer

és Éder a dandárokat vezérelték.

Haynau ekkor osztrák parancsnok

volt TYmesváron, de a magyarok elleni

állatias kifakadása miatt onnan eltétet-

vén, Olaszországba küldetett.

Az elsö osszeütközés Karlovicz

alatt történt, hol a magyaroké volt a

gyözelem, mit Csernovics föl akarván

használui, ismét alkudozásba bocsát-

kozott, de ismét sikertelenül.

A magyarok Versecznél ismét gyö-

zelmesek voltak a támadó szerbek el

len, hol Koics és Sztanimirovics lázitó

vezérek is elfogattak.

A magyaroknak Sz. Tamas ellen

tôrtént támadása azonban, — mely a

szerbeknek fofészkét képezte, — nem

koronáztatott az elöbbiekhez hasonló

siker által,mi a szerbeket bátrabbakká

tette. Sztratimirovics ugyanis, a temesi

bánság összes szerb lakosságát fegyver

alá szólitván, mindazon f'alvakat, me-

lyek a magyar kormánynak engedel-

meskedni merészkednének, fölperzse-

léssel , az egyeseket pedig halállal

fenyegette.

Fehértemplom S/tratimirovicsnak

e fenyegetés daczára is megtagadta az

engedelmességet, mire a szerbek a vá-

rost megrohaiiták, s a lakosokkal tör

tént elkeseredett harcz után még a

csecsemöket is kardra hányták. Már

csak késön érkezett Maderspach kis

esapata, mely a még harczoló városiak-

kal egyesülvén, a szerbeket kiszori-

totta.

A szerbek elleni harczban tüntette

ki magát elöször a kassai, ugynevezett

vörös sapkás, 9-ik zászlóalj. Kerek szám

ezer vitéz gyerekböl állt. A mint ké-

söbb az osztrákoknak, ugy rémei vol

tak itt a ráczoknak.

Megunva ugyanis a hosszas boszan-

tást, szeptember 7-dikén Maderspach

vezénylete alatt a Fehértemplom mel-

lett lévô szerb táborra ütöttek, onnan

kiverték s Karas vizén keresztülüzték

az ellenséget. Igy lön attól megtisz-

titva a város környéke.

Torténtek még több apróbb csatá-

rozások, mig végre аг ellen föereje, а

szent-tamási sánczok felé fordult a ma

gyarok figyelme, hol aug. 19-kén tör

tént az elsö roham.

A magyarok vitézül harczoltak, de

a Bechtold készakaratos hibái miatt

nem vergödhettek diadalra. Ezen em

ber már kezdetben kétesen viselte ma

gát, s késöbb valóban kisült az osztrá-

kokhoz való pzíteisa.

A szerbek pénz-, lüpor- és fegyver-

hez, a camarilla utján jutottak.

Perczel Mór, ki a vezetöket árulók-

i ak nevezte az országgyülésen, a kor-

mány által fölszólittatott, hogy az áru-

lást okadatolja. Bechtold azonban, mi-

elött ez végbemehetett volna, beadta

lemondását.

Most Mészáros Lázár maga vette át

a hadsereg vezényletét, s Szent-Tamás

ellen ujra rohamot intéztetett, — de si

kertelenül. Valami nagy tehetséget

nem mutatott a hadvezetésre s el is

vesztette a hadsereg bizalmát.

A szerbek ez utóbbi ostrom alatt

hösiesen viselték magukat. Kár, hogy

oly ügy mellett íejték ki vitézségbket.
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A camarilla megmutatta foga fehérét.

Miután a szerb és horvát lázadá-

8ok es. k. zászlók alatt történtek; s

mert Jellasich bán 40,000 fönyi kész

sereggel már a határon állt; mert a

magyar katonaság külföldröl még mind

ezideig nem bocsáttatott haza, a hazá-

ban lévô németek pedig mind ezideig

nem engedelmeskedtek a magyar mi

niszterium rendeleteinek ; mert világo-

san lehetett látni, hogy a szerbeket és

horvátokat titkos kéz izgatja és szer-

vezi a magyarok ellen; s mert elvégre

is a magyaroknak még királyuk volt, s

mégis tökéletesen magukra voltak ha-

gyatva, tudni akarták tehát valahára :

hányat ütött az óra Bécsben ?

Batthyány és Deák miniszterek föl-

küldettek tehát, hogy a királytól min-

denek elôtt eszközöljék ki az ország-

gyülés által a katonaállitásra megsza-

vazott 42 millió kölcsön szentesitését,

— aztán kérdezzék meg töle, hogy : —

mit akar?

Radetzky ur azonban Olaszország-

ban gyözött, a mely gyözelem Bécsben

nagy kényességet okozott. Batthyány

és Deák nyolcz napig delelt az osztrák

fôvàrosban, s elvégre is császárlátás

nélkül kellett nekik hazaballagui, mert

becsukták elöttük az ajtót.

Beszéltek ugyan Károly föherczeg-

gel, a ki azt mondta nekik, hogy be-

széljenek a bécsi miniszterekkel; aztán

beszéltek a bécsi miniszterekkel, hanem

a bécsi miniszterek azt mondták, hogy

Ök nem beszélnek a magyar miniszte

rekkel, hanem kapták magukat, irtak

a királynak egy emlékiratot, melyben

öszinte becsületességgel(?) azt tanácsol-

ták V-ik Ferdinánd ö fölségének, hogy

mindent, a mit a magyaroknak adott,

vegyen vissza.

Ö felsége pedig egy levelet irt ked-

ves ôcscséhez, István nádorhoz, mely

ben azon véleményét fejezte ki, hogy

az Ö miniszteriumának, a németnek :

— igaza van.

Szeptember 4-dikén pedig Kosmth

következö beszédet tartott az ország-

gyülésen :

„Tisztelt képvisel6ház ! Ne méltóztassa-

nak várni, hogy valamely hosszas, motivált

elôadâst tegyek ; csak egyszerüen és rbviden

kivánok szólani azon hitben, hogy a tisztelt

képviselóház eloadásom motivumait a körül-

ményekben találandja.

A mult országgyülés végével а minisz-

terium átvette a kormányzást, esküt tevén

le a hüségre a király ée alkotmáuy iránt és

engedolmességre a tôrvény iránt. A haza

felett Ö8szetornyoault vészeknek ellenállani

a miniszt erium ezen helyzetben csak ugy és

akkor lett volna teljesen képes, ha mindazon

constituait hatalmak, melyeknek kifolyását

képezi csak egy miniszterium, annak mükö-

dését ôszintén clômozditják.

A miniszterium ilyen elômozditásra nem

talált.

Ö felsége a király iránt a legtisztább

hüséggel viseltetve, hónapjkon kerosztül

csak azért esedeztünk, nem hogy ó felsége

rendkivüli erôvel támogassa az országot,

csak azért esedeztünk elôtte, hogy híí ma-

gyarjai kózti megjelenésével adja meg az uj

alkotmányból kifolyó uj kormánynak azon

morális támaszt, mely a monarchia eszmójé-

ben és a magyar nemzetnek fejedelme iránti

pietásában rejlik. öt hónapon keresztül ese

deztünk : és még sem tortént meg.

Egy hadsereggel találkoztunk pártütés

és zendülés ellenében, a mely pártütés és

zendülés a fojedelem ncvében mondja magát

müködni. Mi volt természetosebb, mint bogy

ó felségétôl kértük, hogy a hadsereg ö fel

sége által hozassék a hüség tiszta eszméjérc

vissza, mely nem abban áll, hogy ó felsége

nevében a magyar király ellen pártot üsse-

nek, hanem, hogy ó felsége kormányának

engedelmeskedjenek.
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ö ce. kir. felsége méltóztatott e részben

egypár manifeetumot kibocsátani, hanem

ôszintén megvallom, nekem erôa meggyozô-

désem, hogy az ó felségét legközelebb kôr-

nyezô körökböl sok tôrtént ezen parancsok

sikerének meghiusitására. Sok tôrtént arra

nézve, hogy a hadseregben azon szellem

foglaljon helyet, hogy ó felségének talán

nem is az akarata, mi azon parancsokban

foglaltatik.

A bécsi kormány részérôl, mely fejedel-

münknek egységénél fogva, nem mondom

közremüködni azon egy fejedelem, a magyar

király koronájának épségben megtartáeára,

tartozott volnn, de tartozott volna legalább

nehézségeket nem tenni. Ellenkezôt tapasz-

taltunk.

Tisztelt képviselôhàz ! Rút , ocsmány

játék játszatik velünk. A mivelt világnak

moralis ereje az igazságos ügyet támogatja.

Felhivom tehát a házat, a nemzet képviselôi-

nek nevében, készitsen rögtön manifeetumot

Európához, melyben el legyen mondva a

magyar nemzet joga, méreéklettségo, hüsége,

minóhoz hasonlót a legközelebbi idökben

Európa példája nem mutat, hogy nyiltan

álljon Európa olôtt, mi^zerint annyi ármá-

nyok által mérsékelt követeléseink és elide-

genithetlen jogaink alapján megdöntöttek

bennünket, s bennünk a civilUatió egyik

elóbástyája és a szabadságnak egyik oszlopa

rendittetik meg.

Kivánom, hogy a ház apelláljon Istenre

és Európának igazságszeretetére s készitsen

egy manifeetumot.

A miniszterelnök és igazságügyi minisz-

ter felküldettek a miniszterium határoza-

tából a végett, hogy egyszer már végkép

lássuk tisztán, batározottan, hogyan áll elle-

nünkben a dynasztia, hogyan áll Ausztria?

nc mondjunk gyanusitásokat, ne haeználjunk

ellenséges indulatokat, hanem határozott

tényck álljanak elottünk.

Esedeztünk ó felségének : méltóztassék

a Magyarországban bármi fegyverzetü had-

seregnek eaját aláirása alatt szétküldendo

tábori parancsokban kijelenteni, miképen ó

felsége mindcn katonától, bármi rendü, bár-

mi fegyverzetü legyen is, szorosan megvárja

és parancsolja, hogy a mig Magyarország-

ban van, a magyar kormány paranceai sze-

rint a hon mindon ellenaégei ellen szintazon

húséggel és vitézséggel szolgáljon, mint a

magyar hadserogek most ó felsége trón-

jának támogatására hiven és bátran szol-

gálnak. .

Másodazor kértük ó felségét, hogy a ma

gyar nemzet, felliivása kôvetkeztében, az

országgyülés elején elfogadta, s6t a válasz-

feliratban is kijelentette, miként a horvátok-

nak minden méltányos és igazságos kivána-

tait teljesiteni kész, mert nein lebet, hogy a

két nemzet idegen bujtogatások következ

tében egymást rontsa és kétszázados kap-

csát feledje; mivol tehát a horvát kérdést

barátságosau kell kiegyenliteni , küldjön

parancsot ó felsége Horvátországba, hogy

Magyarorezágotmegtámadni ne merészeljék.

Harmadszor kértük ó felségét, méltóz

tassék napot határozni a közelebbi idôre,

mikor fog ide lejönni, s méltóztassék hosz-

szabb ittmulatása által azon moralis sulyt,

mely a királyság eszméjében fekszik, saját

trónjának megtartására forditani, mertazért

küzdöttünk, azért vagyunk veszélyben ; ha

nem vezérelt volna bennünket ezen nézet s

a trón iránti hüség azon napokban, mikor az

ausztriai háznak semmi támasza nem volt a

fold kerekségén, midon szétbomlott a cse-

kély, Olaszországban lévô hadsereg, ha

mondom, azon bííség nem lett volna ben

nünk, sok dolgok máekép állanának.

De átlengette mindig a hüség ezen nem-

zetet, s ezért megkivánhatja, hogy ó felsége

nyujtson segédkezet trónjának megtartáeára,

ha azt meg akarja tartani. Azért kértük ó

felségét, méltóztassék lejönni. (Kozbeezólás :

követoljük.)

Esedezem alássan, méltóztassék egy kis

türelemmel lenni. Kértük ñ felségét, mél

tóztassék lejönni, s a hazának tudtára adni

s kinyilatkoztatni, hogy a végett jön le, mi-

szerint a tôrvények fontartásában, az alkot-

mány fontartáeában s jogaink megorzésében,

mely nemzeti jogaink megorzésében, mely

uemzeti jogaink trónusának existentiájával

kapcsolatban vannak, hosszasb ittmulatása

által közro kiván dolgozni; egyszersmind

fclküldtük a hadügyi és pénzügyi tôrvénye-

ket szentesités végott.

Kérem a házat : addig ne tegyünk sem-

I mit, mig a siker reménye el nem érkezik ;

I de már 8 napja, hogy fennvannak társaink,

|s most is, hogy mennek a dolgok?! Mintha
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a halasztáe mérlegén nem feküdnék egyrész-

rôl nemzetek sorsa, e niásrészrol nem fek-

hetnék koronánk existentiája.

Kérem a házat, méltóztaesanak egy kül-

dottséget küldeni ó felségéhez; jójjünk tisz-

tába dolgainkkal; de nem a végett menjen a

küldottség , hogy ott heteket mulaszszon,

hanem nyisson magának utat a fejedelem

trónjához, mondja meg, hogy a haza veszély-

ben van e veszélyben a trón, tebát akarja-e

ó felsége megtenni azt, mi a nemzetnek

megtartásara szükséges?

Nem várhatunk napokat s heteket, mi-

után hónapokon át az intrigák minket ve-

ezélybe döntöttek; gyors határozatokat aka-

runk; dô1jon az jobbra vagy balra, hogy

ezámot vetheesünk magunkkal, mivol tarto-

zunk a hazának.

Ne mulasson ott ezen küldottség 24 órát;

tudni fogjuk, ha nem fogadtatik el, mit

akarnak Bécsben. Kérem a házat, méltóz

taesanak ezt megtenni s a miniszterium ré

ezérôl most kisérleten lévô utolsó lépést,

mert természetesen utolsó lépés a tôrvény-

hozás részérol, támogatni s a nemzet erejé-

vel sikerre vagy valóságra vezetni.

Végre, mert a világon lelkemnek semmi

sem fáj annyira, mint ha az ármánynak azon

diadalát látom, hogy nemzetek, melyik nem

ismerhetnek nagyobb kineset a szabadság-

nál, ármányok következtében a ezabadság

szent neve alatt egymás ellen vérontásra

izgattatnak, kérem a házat : méltó/.tassék

egy kis bizottmányt nevezni, mely a minisz-

teriummal értekezvén a horvát ügyek iránt,

mely el6 fogja terjeszteni mindazon hossza-

dalmas adatokat, melyek kezénél vannak,

e dologban terjeszszen elo a háznak javas-

latot."

Kossuth ezen inditványa elfogad-

tatván, határozattá lön, hogy Európá-

hoz s a nemzethez egy bizottmány ma-

nifestumot készitsen. Továbbá Bécsbe

követség küldessék, fölkérni a királyt,

hogy jöjjön le Budára, hü magyarjai

közé; a horvát-ügy kiegyenlitése ügyé-

ben pedig neveztessék ki egy bizott

mány.

A bécsi követség, mely 100 tagból

állott, még az nap megválasztatott.

Elnöke Pázmándy volt.

A követség másnap Bécsbe indult.

És igy a nemzetgyülés megtette az

utolsó lépést, mely által nemzetünket

a háboru vészeitöl s a királyi trón

fényét a népelnyomás legbélyegzôbb

foltjától megóvja.

Tudván pedig Kossuth, hogy e föl-

szólalás szükséges volt ugyan, de hogy

a bécsi kormányra való nézve alig lesz

valami hathatósb sikere, minden ere-

jét arra forditá, hogy a legszüksége-

sebbet , vagyis a pénzügyet hozza

rendbe.

Ugyanis a 42 millió forintnyi hi-

telt ilíetô torvényczikk szentesitéséhez

nem lévén már remény : Kossuth mi-

elöbb uj pénzjegytk kiadásáról gondos-

kodott. Augusztus 5 dike óta furgalom-

ban volt ugyan már, ot millió ezüst-

pénz alapján, 121/, millió pcngö forint

értékü egy és két forintos magyar

pénzjegy; azonban a szükségek födozé-

séhez mindez kevés lévén, szeptember

6 án forgalomba hozattak az ugyneve-

zett „5 íorintos Kossuth-bankók"; s

elrendeltetett, hogy ezen pénzjegyek

minden kôzpénztárban, akár adó, akár

más, bármely befizetésekuél, névszerint

teljes értékükben, 5 ezüst forint gya-

nánt elfogadtassanak. Hogy pedig elfo-

gadásukra nézve a magánosoknak sem

mi aggodalma ne legyen, értékök a

magyar álladalom összes javaival biz-

tosittatott.
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A magyar hazaszeretet.

Mig benn a hazában erélyesen folyt

a toborzás, s zászlóalj zászlóalj után

keletkezett, addig a mi, külföldön ka-

tonai fegyelem által lekötött véreink

szivében is föllobbant a hazaszeretet

lángja.

haza, sóhajta egy; és százan értették

meg e sóhajtást, mert hiszen valameny-

nyi szivben esak egy fájdalom égett

most: a távollét, — s egy vágy: a ha-

zajutás.

Ott voltak ök, a vitézek, a derék

«" »

АС-

Atkelés a Dnieszteren.

Akárhogy tiltották, fogták föl, s fiuk! Alattuk tomboló paripa, kezök-

titkolták is a cseh és olasz földön lévôjben karabély, oldalukon szablya, és a

magyar katonaság elött a Magyaror-

szágböl jövô hireket, megtudták azok

a szellötöl, a felhötöl, és a madártól is.

hazának katoDára volt szüksége.

Meddig lehet ezt tudni, és haza

nem menni a magyarnak ! Se tenger,

Veszélyben van a kedves, a drága | se messzeség nines tôbbé az elött, kit
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a hazaszeretet szárnya fölragad, viszi,

viszi öt az égô pásztortüz, fénylô csil-

lag irányába!

A Würtemberg-huszárok voltak a

legelsök, kik szembeszállva a tilalom-

mal, a vészszel, messzeséggel, sötétség-

gel, tüzzel és vízzel, megindultak ma

gyar hazájok felé. Átusztatták a Dniesz-

tert, 12 mértföídnyi utat tettek 21 óra

alatt, s az örangyal el hegyá velük

éretni a magyar földet.

Aztán követte öket a többi lelkes

magyar flu.

Sréter kapitány és Desewffy had-

nagy Csehország közepéböl indult ki,

utjok ezer veszély- és ezer küzdelemmel

járt, hanem azért haz^jöttek vitéz csa-

patjokkal, s ott küzdöttek az elsök

közt !

Mindig, valahányszor ez ônfeláldozó

hösi tettekre visszagondolunk, karunk

onkénytesen ölelésre tárul, hogy meg-

öleljük azt a földet, mely ily fiukat

terem, s hogy megöleljük azokat, kik

hazajöttek ezt a földet védelmezni!

„É1 magyar, áll Buda még!

Jellasich bán megtiszteltetik, a magyar kiildöttség pedig — nem.

Miután Batthyány és Deák mégl

mindig Bécsben ették a kenyeret, ott

lepte öket a másik küldôttség is. Ha

nem egyszer csak Batthyány egy leve-

let kар, melyben ö fölsége V-ik Ferdi-

nánd azt irja, hogy a miniszter, a hor-

vát és magyar bonyodalmak elintézése

ügyében, magát az osztrák miniszte-

rium utján, a magyar kormányhoz bo-

esátott memorandumhoz tartsa.

Ez a memorandum pedig nagyon

furcea dolgokat beszélt. Mindenekelöttj

azt mondta : hogy ö fôlsége V-ik Fer-

dinánd пem kért engedelmet arra, a

mit a magyarokkal cselekedett, s mert

engedelmet nem kért, azt nem is volt

szabad cselekednie.

Magyarország függetlensége az 1 790.

10. t. czikk értelmében nem biztosit

Magyarországnak egy külön kormányt.

Ha külön kormányt akar, пem elég

ahhoz ö és a király, hanem ahhoz még

több német is kell, t. i. az örökös tar-

tományok németje, mert azt is érdekli

a dolog. Hát csak tessék visszaadni a

hadügyet és pénzügyet.

Ha a küldottség ezzel a hirrel jön

vissza Magyarországba, ugyan szép fo-

gadtatásnak örvendhet. Föltette tehát

magában, hogy bármibe kerüljön is,

beszélni fog a királylyal. Hanem Esz-

terházy Pál, ki kényelmetlennek kezdte

találni a dolgot, miniszterségéröl lekö-

szönt.

A küldottségnek végre, sok csütlés-

botláe után megigértetett, hogy déli

12 órakor megmutatják neki a király t.

Déli 12 örakor tehát az elöre ment, de

visszatért Batthyány jelentette a kül

dôttségnek, hogy ma nem fogja meg-

látni a királyt.

Ez alkalommal elkérték a küldött-

ségtöl azt a beszédet, melyet a küldott

ség szónoka a királynak elmondandó

lészen.

A küldôttséghez nemsokára az az

üzenet érkezik : hogy mert a beszédben

királyt sértô dolgok fordulnak elö, a

király nem akarja a küldottséget látni.

Per amorem Dei ! erre a küldottség

aztán szépen megijedhetett. Megtették

azonban neki, hogy ha az illetö helyeket



61

módositják , megláthatják a királyt.

Mire a küldottség, hogy végre vala-

hára királyt láthasson, a módositásba

beleegyezett. A helyeket a camarilla

volt kijelölendö.

Mikor ez megtörtént, az audientia

másnap délre határoztatott meg.

Másnap délben egyszer csak itt jön

a küldôttségnek néhány tagja, roppant

falragaszokat czipel, mely alá a Ferdi

nánd királyi neve van irva.

A falragasz tartalma következö :

„Kedves báró Jellasich! Azon dynasz-

tiámhozi és az összes monarcbia érdekeihezi

hüség és ragaezkodáe kéteégtelen bizonyi-

tékai, melyeket ön Horvátország bánjává

lett kineveztetése óta ismételve tanusitott,

valamint azon készség, melylyel ön a ma

gyar miniszteriummali kölcsönös értekezés-

nél f'ogva kibocsátott rendeleteimnek enge-

dolmeskedni igyekezett, azon meggyôzôdésre

hoztak engem, hogy önnek soha szándoká-

ban nem lebetett, legmagasb parancsimnak

elleneszegülni, vagy azon kôtelék felbontá-

sára müködni, mely Magyarország tán-or-

szágait ezázadok óta magyar koronámhoz

ceatolja, s melynek tovább is a közös jóllét

ezilárdabbitásául és elósegitéseül szolgál-

nia kell.

Ugyanazért atyai szivemnek különös

megnyugtatáeára szolgál, hogy eltérhetek

azon nyilatkozatomtól, melynek f. ó. Junius

10-ki manifestumom által az ön ellen meg-

inditandó vizsgálat és önnek a báni méltó-

ságtól és minden katonai hivatalaitól lett

ideiglenes felmentését, illetôleg álvádak alap-

ján kimondáeára rábirattam, melyek önnek

tettleg kimutatott hü engedelmességében —

a legteljesebb czáfolatot találják.

Mid6n e tokintetben az illetö rendelctet

a fdherczeg Magyarország nádorához, unoka-

ócsémhez leküldöm, jövöre is elvárom önnek

kötelességérzetétol és loyalis gondolkozásá-

tól, hogy azon helyzetben, melyre önt bizal-

mam emelte, mindig csak az összes monarchia

javára, Magyarország koronája épségének

fontartására, és a magyar társországok vi-

szonyainak sükeres megoldására fog töre-

kedni. Schönbrunn, 1848. ezeptember 4-kén.

— Ferdinánd, m. k."

A küldôttség tagjai nem tudták,

mit gondoljanak. Látogatás elött ennyi

apetitoriumnak elég volt.

Ily elôzményekkel kellöképen ellát-

tatva indult a küldôttség Schönbrunn

felé. Elkeseredett szivük azonban mind-

ezekért kárpótlást találhatott volna,

mert a király magyar dolmányban, a

királyné pedig fehér ruhában, piros

szalaggal s zöld levelekkel czifrázottan

várta öket.

A küldôttség a terembe vezettetett,

s végre ott találta magát Ö fôlsége

V-ik Ferdinánd elött.

A küldôttség szónoka Pázmándy

Dénes, egész lényében áthatottan, le-

verten, de ünnepélyes hangon kezdé

meg szónoklatát :

„Felseges ur ! A? Erdélylyel egybeolva-

dott Magyarhon nevében jövünk felséged

elébe, mely a felséges uralkodóház iránt

századokon át tanusitott tántorithatlan hü-

ségének érzetében méltán megkivánja, hogy

az ország jogainak sértotlen megtartásában

koronázott királya által támogattassék.

Ferdinánd volt Felséged uralkodóházá-

ból az elsô, kinek Magyarország a Leopold,

kinck Erdély ônkénytesen, szabad akaratá-

ból tette fejérc királyi szent koronáját (és

ezáltal bizonyos feltételek alatt átadá az

alkotmányos ország feletti uralmat). De ezen

feltételek felséged elodei által több mint

három ezázadon át nem teljesittottek. *^

Magyarország nem fegyverrel megnódi-

tott tartomány,hanem egy oly szabad orezág,

mely alkotmányos szabadságát, onállását s

függetlenségét felséged koronázási oeküvel

biztositá s megpecsételé. Ázon tôrvények

által, melyeket felséged f. évi april hó 11-én

legfelsôbb királyi jóváhagyásával szentesi-

tett, (csak azon feltételek teljesittettek, me

lyek I. Ferdinánd koronázásától kezdve,

minden királyok által számtalanszor meg-

*) A zárjel kozó foglalt mondatok a camarilla

által sértôknek itélt s igy kihagyott vagy módositott

belyeket tartalmazzák.
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igértettek), a nemzetnek régtôl fogva bon

táplált kivánatai teljesittettek. Es ezen a

nemzet megnyugodva, régi htíséggel s a

szabadság kölcsönözte kettôztetett erôvel

készen állott, a több oldalról fenyegetô ve-

szélyeknok közepette, felséged trónjáDak

fentartására.

Most Magyarország több részein párt-

vérzik, s a csatatéren diadalbabérokat arat

addig, mig ugyanazon sereg másik része

(Magyarországban néhány idegen érzelrnü

tisztektôl) аrrа izgattatott, hogy az ország

tôrvényes kormányának az engedelmességet

felmondja.

(A bécsi kormánynak a magyar kormány-

hoz küldött hivatalos közleményeibol immár

Pázinándy Dénes.

ütés van, melynek vezérei folytonosan ée

nyiltan azt állitják, hogy az uralkodóház

énlokében s felséged nevében ütöttek pártot

és zendültek fol a magyar nemzetnek felsé

ged által ismételve, tôrvényileg biztositott

szabadsága s onállása ellen.

A magyar hadsereg egyik része az ausz-

t riai monarchia érdekében Olaszországban

tisztán all, bogy) Azon pártütésnek, mely

Magyarország alvidékein a békés falvakat

porra égeti, ártatlan aeszonyokat s gyerme-

koket a barbár népek szokásait tulhaladó

kinzással végez ki, mint szinte azon párt

ütésnek is, mely Magyarorszagot Horvát-

országból ellenséges beütéssel fenyegeti ;

sot már Fiumét, a magyar kiköt6t, és a



szlavoniai megyéket mindon legkisebb ok

nélkiil el is foglalta, — mozgató rugója nem

más, mint (felséged legközelebbi köréból

kiinduló) azon reactionalis tôrekvés, mely

magának czélul tüzte ki, Magyarország tor

vényes önállását és a nép szabadságát meg-

semmisiteni, s а felséged dicsöült ôsei s

magának felséged koronázási csküje kb-

vetkeztében ezentesitett tôrvényeket (szét-

tépve, Magyarország kormányzatát az ausz-

triai kormánynak kezébe vetni és ezáltal

Magyarországot, mint fegyverrel meghódi-

tott gyarmatot, az osztrák birodalomba be-

olvasztani. A reactiónak* ezen torekvései

vészbe döntik a mindig hünek maradt ma

gyar nemzetet; de okvetlen vészbe fogják

dönteni felséged irónját is) ezéttépni.

A magyar tôrvényhozás felséged felszó-

litáeára a haza védelme végett már két hó-

nappal ezelótt bsszegyült. Es most (joggal

követeli) kivánja e nemzet, hogy folséged a

torvényhozást nagy munkájában , királyi

méltóságának sulyával, támogassa azon tö-

rekvésben, mily a haza megmentésére lé\én

irányozva, felséged királyi trónjának épség-

ben tnrtáeával ugyanazonos.

Ennek kbvetkeztében a magyar nemzet

nevében kérjük felségedet :

,,Méltóztassék sikeresen rcndelkezni,

hogy az ellenség elótt jelenleg ncm álló ma

gyar hadseregek Magyarországba rögtön

bevonuljanak, s a miniszteriuin rendelkczése

ezerint honvédelmi kbtelességeiket vitézül

és hiven teljesitsék.

Parancsolja mog folséged, királyi kegyel-

me elvesztésének s a tôrvényes büntetésnek

sulya alatt , hogy mindennemü hadsereg,

mely Magyarországban van, a magyar tbr-

vény fentartásának és az ország v édelmének

koteleseégét a pártütfík ellen, — bárkinek

nevét és zászlóját bitorolják is azok, — pon-

tosan teljesitee.

A magyar nemzetnek elhatározott szán-

déka, közte s a horvát nemzet között fen-

forgó nemzetiségi s beligazgatáei kérdéseket

még a jelen országgyülésen, az egyenltfség,

tcstvériség, szabadság és közös alkotmá-

nyosság alapján megoklani és kiegyen-

liteni.

Horvátország jelenb'g katonai zsarnok-

ság alatt van és ezáltal polgárai megakadá-

lyoztatnak torvényes kivánataiknak a ma

gyar torvényhozás elébe juttatásában.

Tegyen azért folséged sikeres rendelko-

zést, hogy a horvát nemzet ezen zsarnokság

alól felszabaditva, szabadon nyilatkozhassék.

A pártütôleg elfoglalt szlavoniai megyék és

Fiumc pedig azonnal visszaadassanak.

A magyar nemzet nem kételkedik,(hogy

felséged körében egy osszeesküvés létezik,

mely felséged minden népeinek ifju szabad

ságát, és magának felségednek óseitôl ôrbk-

Iott trónját koczkáztatva, czélul reactionalis

tbrekvéseiben nyomoru onhasznát tüzte ki.

Méltóztaesék ezeket felséged királyi magas

kôrébôl eltávolitani ésabüntetendoketmeg-

büntetni) hogy létezik egy reactio, mely

czélul csak onhasznát tüzte ki, és hogy ezt

felséged nemesak eltávolitani, de a bünte-

tendöket megbüntetni is fogja.

Kivánja a magyar nemzet, méltóztassók

felségednek a Magyarország gyülése által

már feltorjesztett tôrvényeket királyi jóvá-

hagyásával szentesiteni és a nemzet kbrébe,

Budapestrc azonnal lejönni, a tôrvényhozás-

nak és alkotmányoe kormánynak mükodéseit-

királyi jelenlétével ön magas személyében

gyámolitani és vezérleni.

Felséges ur! A magyar nemzet életének

jolen prrczei annyira fontosak, hogy (a hü

nemzet igéretek és halogatások voszélyének

magát ki nem teheti) a hü nemzetre a halo

gatások jelenleg legkároeabban hathatnak.

Alattvalói hüséggel kérjük azért felsége

det, hogy kivánatainkat teljesiteni, külonö-

sen pedig Magyarországban haladék nélkül

megjelenni anual inkább méltóztaesék, minél

bizonyosabb az, hogy ezen kérésünk teljesi-

téso nélkül (Felségednek hü nemzetében) a

bizodalom (szont kapesa) megingattatván : a

tôrvényes eezközök sikeres használatában

elzsibbasztott magyar miniszterium a bel-

békét és rendet helyre nem állithatja (és a

nemzet oly térre szorittatnék, melyel- magá

nak nem választott; de melyct, elhagyatva

fejedclme által, ónfentartása l;ôtelességének

érzetébol követni lcsz kénytelen).

Felségednek gyors clhat:írozásától függ,

ezen megmérhetlcn vcszélynek elháritas;>.

Járuljon felséged királyi hatalmának пмт-

lrgbevetésével a haza megmentéséhez é* л

magyar nemzet tántorithatatlan hüséggel

fogja támogatni felséged trónját."



A király, mig Pázmándy beszélt, ¡

egy papiros szeletet szorongatott mar-

kában, melyet most folgöngyölgetett,

és arról leolvasta a camarilla által irt

választ, mcly igy hangzott :

„Nehezen eeik szivemnek, bogy az orszá-

gos választmány által kifejezott nemzeti

kivánságnak lejbvetelem iránt, elgyengült

egészségi dllapotom miatt eleget nem te-

hetek.

Ismétlem , hogy eltôkéllett akaratom :

magyar koronám birodalmának tôrvényeit,

integritását és jogait, királyi hitem szerint

fentartani.

A mi a t'óbbi, 'ónok által érintett pontokat

illeti, ezek részint már a nemzet kivánatai

szerint elintéztettek, rêszint a legrövidebb

idö alatt, a miniszterium utján, nyilvánitani

fogom irántok szándékomat."

A küldbttség, egyet kivéve, annyit

tudott most, mint tudott azelött; az az

egy kivétel pedig az volt : hogy a ki-

rályt sobase látta egészségesebbnek,

mint most.

A camarilla terve végre sikerült. A

horvátok és szerbek fel voltak lázitva.

Károly Albert olasz király legyözve.

Az oláhok készek a kitôrésre. Ezek tá-

mogatására a készületlen Magyaror-

szágra hozhatták a gyöztes seregeket,

s igy nagyon* természetesen azt gon-

dolhatták, hogy most már lehet tenni

ezzel a korülfogott nemzettel mindent.

Csakhogy kettöt elfelejtettek. Azt:

hogy ez a nemzet magyar! s azt: hogy

a magyar nemzet élén egy Kossuth áll !

Egy portán sok ur.

A mint Pesten megtudták, hogy

Jellasich a kedves, büntetés helyett a

legnagyobb királyi kegyelemben, s

báni méltóságánakmegerüsitésében ré-

szesült, kezdték elhinni : hogy a király

nem egyedül ur a háznál.

Hogy egy király, azon tbrvények

ellen, melyeket saját királyi szavával

szentesitett, ily vérlázitó botrányt kö-

vessen el, — azt nem is lehetett hinni.

Jellasichot a magyar felelös miniszte

rium megkérdezése és ellenjegyzése

nélkül se bánná nevezni, se báui mél-

tóságában meghagyni nem lehetett.

„Ezt nem a király tette ! Ezt a ca

marilla tette !" — Lett az általános hie-

delem.

A cultusminiszter rögtön kérdést

tett a nádornál: megjött-e hozzá hiva-

talosan ez a kinevezés ?

A nádor azt felelte: Nem jött! Te-

hát csakugyan a camarilla !

Ez bár keserü vigasztalás volt, de

mégis vigasztalás volt annyira, hogy

ama kibocsátvány tôrvénytelen , s a

nemzet még nines egészen király nél

kül. Csakhogy az izgatottság e perezei-

ben megérkezett Batthyány és Deák

Bécsböl, kik azt a hirt hozták, hogy

Ferencz Károly föherezeg ur biztositó

szavai szerint a kiáltvány csakugyan a

királytól jött.

Egy óra inulva a vöröstollasok

serege jelent meg az utezán, s harsány

fölkiáltások hangoztatták : Eljen Kos

suth Lajos mint dictátor!

Ha a király igy beszél, vagyis igy

beszéltetnek vele, hát mit is lehet mást

tenni.

Ezalatt pedig a Batthyány szállá-

sán a miniszterium azt határozta el,

hogy lemond. Le is mondott, és lemon-

dását beadta a nádornak. De hogy

mégis magva maradjon, a Kossuth in-
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ditványára Szemere Bertalan megma-

radt.

Közeledni kezdett azon pillanat,

melyben a néporkán magát elhagyat-

tatva látja, és kitör.

Várták azonban, hogy mit fog csi-

nálni a másnap összegyülendö ország-

gyülés ?

mélyéböl fölharsogó ^ljerH'-viharba

tört ki.

Csakis ez egy ember erélyétöl várt,

s várhatott az ország.

Az elnök, Pázmándy, két levelet

olvasott fól. Egyik a nádortól, másik

Teleki Ádám drávamelléki parancs-

noktól jött.

Utczai népceoportok.

Nagy volt az izgatottság. Pest ut- A nádor levelébol most legelöször

czáin elkeseredett arezokról sôtétlett tuiit ki, ho»y bármily derék ember

le a nép méltóságos haragja. ; akarna is lenni, de csak hiába, ö is az

Az országgyülés másnap esle hét|atyafisághoz tartozik. Mintegy öröm-

órakor nyilt meg, s midön a terem mol ragadía meg a lemondás hirét, s

minden zugát betoltô közônség meg- rögtön készen volt a kormány gyeplöit

ballotta, hogy itt jön Kossuth, szive'kezébe venni.

Forndalom Mit. K.



Igy aztán majd csak könnyen bol-

dogulhatott volna a camarilla, mely

hihetöleg végkép beharangozott volna

a magyar miniszteriumnak.

A nádor által irt levél tartalma igy

hangzott :

,,Miután a miniszterium hivataláról le-

köszönt, a foherczeg, — mint nádor, a tôr-

vények értelmében, addig is, mig a leendô

miniszterelnököt ó felségének megerôsités

végett folterjesztendi, a kormány gyeplöit

kezébe veszi."

Hahó! — gondolták magukban a

képviselôk, — csakhogynem oda Buda!

Fol ia állt Kossuth Lajos és kijelen-

tette, hogy ezen nyilatkozat hasonlit a

bitorláshoz, mert miniszteri ellenjegy-

zés nélkül parancsolni, senkinek sines

joga Magyarországban. S ha már igy

áll a dolog, akkor ime : „én, ki lemond-

tam hivatalomról", — e szavaknál egy

széket a miniszteri asztal mellé tett,—

„e széket ide teszem és reá ülök, azon

hatalomnál fogva, melyet nem egyéni-

ségem gyengesége, hanem melyet ne-

kem a törvény nyujt, akarom látni

azon embert, ki tagadni merje, hogy

itt azon körben, melyet a törvény a

pénzügyminiszterre ruházott, én pa-

rancsolok."

Dörgö éljen-fölkiáltások. „Eljen

Kossuth Lajos dictátor!"

„На — ugymond — ó felségének elgyen-

gült egészségét a camarilla folhasználva

oda Yiszi, hogy a halogatás miatt a kor-

mányzás gépezete fennakadjon, s e nemzet

ne védhesse magát a pártütók ellen : ezt a

nemzet képviselôi nem türhetik.

Én tehát két inditványt vagyok bátor a

háznak tenni. — E napokban egy rendeletet

boceátottam közre, mely rendelet által tud-

tul adom, hogy az bt forintos bankjegyek a

tôrvényhozó test határozata nyomán kibo-

csáttatnak. Kérem a házat, hozzon határo-

zatot, mely ezen rendeletemet helyesli, hely-

ben hagyja s a tôrvényhozó test részérôl is

megerösiti."

A képviselôk erre mindnyájan fel-

állnak s a ház elnöke kimondja a vég-

zést.

Kossuth folytatja beszédét.

„Továbbá — ugymond — az ország

védelmére nézve addig is, mig a katonaálli-

tási tôrvény ó felsége által szentesittetnék,

kérem a házat, hatalmazza fel a kormányt,

hogy a megkivántató seregmennyiséget to-

borzás utján állithasea ki; továbbá kérem a

bázat, határozza el, hogy a kiállitandó sereg

kirekeeztoleg a honvédzászlóaljak ezapori-

tására forditandó; határozza el, hogy az

alakitandó zászlóaljak nemzeti lábon fognak

felállittatni ; határozza el, hogy a rendes

katonaságból az uj zászlóaljakba átlépéa

mind a tiszteknek, mind a kôzvitézeknek

megengedtetik."

Mindezekre, épen a Teleki Ádámtól

érkezett levél után, — melyben azt

jelenti, hogy Jellasich 20,000 emberrel

minden pillanatban betörni készül, —

elkerülhetlen szükség volt.

Továbbá inditványozá Kossuth :

hogy a nádorhoz azotmal küldôttség

menesztessék, mely annak a ház hatá-

rozatát tudtul adja, s azt is kijelenti,

hogy leiratát a ház tôrvénytelennek

tekinti.

A küldôttség Almássy Pál alelnök

vezérlete alatt a nádorhoz indult.

Ezalatt Szemere indokolta le nem

mondását, és Batthyány lemondását,

azzal végezvén be beszédét, hogy

„Tehát én is azt mondom, hogy egy

nem-felelóe helytartói kormányzás és inter

regnum nem lehet, minden perezben felelös

ember kell; hanem elégségosnek tartom, ha

csak egy emberre bizatik a felelôsség.

A közbizalom már nyilatkozott ; bizzunk

meg Kossuth Lajosban. (Eljen.)

Kossuth Lajos fogja tehát vinni az

ügyet; a loyalitás meg losz mentve, s a dol-

gok bizonyos elhatározott irányban fognak

menni; mert a veszély perezeiben minden

irány jobb, mint az iránytalanság." .
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Kossuth dörgö éljenektol kisértetve

lépett a szószékre, s szavait igy végzé :

„Mint szabad, becsületes ember, azt mon-

dom : a mely pontra engem a veszély per-

czében a haza parancsolni fog, én azon meg

fogok állni."

Visszaérkezett aztán a nádorhoz

menesztett küldôttség is, meghozván a

nádornak a fölötti roppant sajnálko-

zását, hogy leirata tbrvénytelennek

tekintetett. O nem rendeletet, se nem

leiratot, csupán egyszerü tudósitást

küldött.

Ezen nyilatkozat némileg megnyug-

tatá az országgyülést. A mely nyi

latkozat ugyan lehetett öszinte is,

nem is.

A nádor azonban nem szünt meg

oda hatni, hogy Batthyányval lemon-

dását vétesse -vissza, mert még azon

gondolattól is rettegett, hogy a kor-

mány gyeplôjét Kossuth találná kezébe

venni.

Batthyány végre engedett, s kije-

lenté, hogy kész egy ujabb miniszte-

rium alakitására, de csak ugy, ha ez a

báz helyeslésével találkozik, s ö felsége

rendre utasitva Jellasichot, megtiltja

neki, hogy Magyarországot ne meré-

szelje megtámadni.

A nádor fölterjesztésére azonban a

camarilla azt válaszoltatta ö fölségé-

vel, V-ik Ferdinánddal, hogy a minisz-

terium lemondását elfogadja ugyan,

hanem Jellasichot majd csak akkor pa-

rancsolja vissza, ha meglátja, kiket

akar Batthyány uj miniszterekül kine-

veztetni.

Ennél különb választ várni nem is

lehetett.

Jellasîch nem késett soká, hanem

40,000 horvátjával átkelt a Dráva

partján. Kijelentette : hogy Ö a király

nevében, a magyar fejetlenkedöket és

kormányát jön megfékezni, s e sze-

rint a ki ellene harczol, az a király

ellen harczol, és lázadónak fog tekin-

tetni.

Mig Jellasich ezt proclamálta, ad-

dig a camarilla más uton igyekezett a

Jellasich malmára vizet hajtani. Azt

hiresztelteté ugyanis, hogy Pesten for-

radalom ütött ki, az emberek egymást

konczolják, a lakosság nagy része me-

nekül a fövárosból, s hogy a ki a király

által a rend helyreállitására kikülde-

tett, az Jellasich bán ur.

Ez nagy bizonytalanságba hozta

azon csekély fegyveres eröt is, mely a

horvátok föltartóztatására öszpontosit-

tatott, s midön az egyik hadtest vezére,

Ottinger, Jellasichhoz átment, a ma-

gukra hagyatott katonák épen nem

tudták, hogy mitévök legyenek.

Ehhez járult még, hogy az Ottinger

helyét elfoglaló Teleki Adám kijelen

tette: hogy Ö Jellasich ellen harczolni

nem fog. Seregét vissza is vonta Keszt-

helyig, s nyilatkozatához még azt is

hozzátette, hogy Batthyányt nem is-

meri el tôrvényes miniszterelnöknek,

söt ha megharagitják, Jellasichhoz sere-

gestül át fog menni. Már hogy aztán

követte volna-e a sereg, vagy nem? az

más kérdés.

Mindez az országgyülésnek Csányi

királyi biztos által tudomására jutván,

a nádor rögtön fölszólittatott, hogy

vegye át a sereg vezérletét, mint azt a

törvények követelhetik is.

A nádor e tisztét illetöleg igy szólt

Kossuth Lajos :

„Már az igaz, uraim ! mondá Kossuth,

i hogy a hi6tóriában csakugyan nines példa

arra, miként egy nemzet ugy a dynastia

részérol, mint eaját magában annyi ellonség-

gel találkoznék, mint a szegény magyar!

I Ki hitte volna, hogy még a Teleki-név sem

lehet ezenny nélkül !

5*



Mi a nádort illoti, azon vélekedésben

vagyok, hogy mint ország nádorának van

nait eskü szerinti kôtelességei, molyeket tel-

jesiteni kell . . .

A nádornak Jellaeich eljárására nézve

az udvartól vagy van valamely értesitése,

vagy nines; ha nines, akkor neki nádori

tiszte szerint — melynek lemondásaról a ve-

szély perezeiben beezélni nem szabad —

természeteeen teljesitenie kell azt, mi azon

magas méltósághoz kötve van.

Ha ellenben valamely értesitése volna az

udvartól, akkor is vélekedésem szerint két-

ségtelenül választania kellone : vagy szüle-

tési állása, vagy esküvel megerösitett kbte-

lessége között.

En felteszem róla, hogy azt fogja válasz-

tani, mit a becsület, a letett eskü, mit a

haza iránti kötelessége parancsol.

Ö fensége, ki a fejedelem iránti tbrvé-

nyes kormány élén áll, emlékezzék meg a

históriából, hogy ezen állásuak magának is

nagy hatáea van, s ha ó fensége ott, a tábor-

ban, kellôleg felhasználja állását, nem ké-

telkedem, bogy sok ember ne fogna akadni,

ha Ausztriának egy örökös fôherczege Jel-

lasích táborába csak egy sétabottal menne

is ki, — kétszer meg ne fontolnii, hogy oly

tábor ellen indul fegyveros kézzel, melynek

élén a császárnak s királynak öesese, kirá-

lyi helytartója s a királyi családnak egyik

tagja áll."

A nádor válasza pedig igy hangzott:

Ô ismeri — ugymond válaszában —

nádori kôtelességeit, s azokat, mint hazafí,

be fogja tölteni ; a táborba szives készséggel

elmenend; s visszaemlékezvén azon kapocsra,

mely 6t a nemzethez atyja után is köti, ha

mindenki mog fogná is csalni a hazát: ô

halála után is ugy akar állni annak emléke-

zetében, mint oly egyén, kirôl senki se

mondhaesa, hogy megcsalta hazáját."

A nádor másnap meg is indult a

táborba. Móga tábornok adatott mellé

katonai tanácsadóul.

Erre Kossuth inditványára megala-

kult a hadügyek vezetésével megbizott

„Honvédelmi bizottmány."

Tagjai lönek : Kossuth , Nyáry,

Zsemberi, Madarász László, Pálffy Já-

nos és Patay.

Ekkor érkezett meg az emlitett ki

rályi válasz is, melyben ö felsége még

a feletti panaszát is kijelenti : „hogy a

ház elhagyta a törvényes tért, midön

az 5 forintos bankjegyeket, a nélkül,

hogy e részben a fölterjesztett törvény

szentesitését elvárta volna, kiboesá-

totta, s az ujonczállitási törvényt, szin-

tén szentesités elött foganatba venni

határozta; söt mi több: a rendes kato-

naságnak a honvédségbe való átlépé-

sét megengedvén, ezen seregeknek zász-

lóaljok hütlen elhagyására, s ezáltal

minden kegyelet s rend felforgatására

okot adni merész volt."

Tudva lévô dolog, hogy a bécsiek-

nek van eszök, de akkor az egyszer a

magyaroknak is volt ám.

A camarilla szerint az országgyü-

lésnek be kellett volna várni a kirá

lyi szentesitéseket, melyek mindaddig

halasztattak volna, mig a nemzetisé-

gek el nem árasztották volna az oiszá-

got, mig Jellasich föl nem ütötte volna

fohadiszállását Pesten, s föloszlatva,

szétverve az országgyülést , földhöz

nem kapcsolják a magyart.

Mily k iverni való gyámoltalan kor

mány, s mily gyalázatos nemzet kellett

volna ahhoz, hogy mindezeket bevárni

tudja. Hanem a camarilla azt gon-

dolta, hogy még most is anyámasszo-

nyékkal van dolga.

Mindazonáltal fölszólitották a mi-

niszterelnököt, hogy az uj miniszterium

névsorát terjeszsze föl.

Batthyány azonban, mert föltétele i

nem teljesittettek, nem akarta elfo-

gadni az elnokséget. Ámde a tôbbség

követelte töle, nehogy azáltal zavarok

idéztessenek elö.

Batthyány tehát * közkivánatnak
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engedve, megalakitá az uj miniszterium

névsorát, igyekezvén a legmérsékel-

tebb egyéneket kiszemelni. U.m. Ghyczy

Kálmánt, Szentkirályi Mórt, gr. Erdödy

Sándort, b. Vay Miklóst, b. Kemény

Dénest, Mészáros Lázárt és b. Eötvöa

Józsefet.

Tehát Kossuthot, a miniszterium

teremtôjét nemmerte belehozni, hanem

belehozott : négy mágnást.

Kossuth a

Kossuthtól következö, a helyzetre

tökéletes fényt vetô czikk jelent meg

a Bajza által szerkesztett „Pesti Hir-

lap"-ban :

„Kôteleseégemnok érzem, röviden szá-

mot adni polgártársaimnak.

A márcziusi napok nem ember müve. Az

orokkévaló Istené.

Nekem csak annyi müvem volt benne,

hogy határozottan megragadám az esemé-

nyek fonalát.

Mielôtt Bécsbe menének az országyülés

küldöttei, Batthyány Lajoet leendô elsô ma

gyar miniszterelnöknek kiáltám ki a pozso-

nyi erkélyrôl a nép ezreinek, s Isten azt

mondá: „Amen!"

Ugy 16n.

Egy perczig Bécsben magában oly hata-

lom állott kezembcn, melynek emlékezetére

is borzadok.

Intésemtôl függött, mi tôrténjék a bécei

„Burg"- gal.

Es én azt mondám az ausztriai háznak :

„Hived vagyok; nekem nem kell eemmi, én

nem ismerek nagyravágyást eddig. Adja meg

a király Magyarországnak, a mihez ennek

régi joga van, a mire tizennégy király meg-

eaküdött és eeküjét egy sem tartotta meg;

adja meg neki onálló független kormányza-

tát, — und ich werde Buhe schaffen dem

Hause Oesterreich in Wien."

Ugy 16n. _ .

Es mi loyalis magyarok beértük a leg-

szorosabb igazsággal, kevesebbel, mint az

igazsággal, midôn minden kezünkben volt.

Elég kábák voltunk azt hinni : hálásak

leeznek a magyar nemzet iránt; még csak

eeregeinket sem hivtuk vissza külfoldrôl.

helyzetrol.

A pragmatica sanctió iránt gyôngédség-

Ьó1 hagytuk künn, támogatni a roskadozó

ház oszlopait; benn pedig megszenvedtük

az idegen tiszteket, idegen zsoldosokat, a

etettük saját kenyerünkkel, fízettük keser-

ves véres verejtékünkkel.

S mi lett belôle? miként hálálták mog?

Seregeink vérével gyôzelmet vivtak ki, s

dijul a magyar szabadságot akarják elti-

porni ; — az idegen seregek pedig ösazees-

küdtck az 6ket tápláló hazánk ellen.

Bécebôl megjövénk, a mint nevezének :

,,a magyar argonauták." i

Kértem a miniszterelnököt, hagyjon ki

engem miniszteri combinatiójából ; gyom-

romból utálom a hivatalt.

Azt mondták : nem lehet ; nélkülem nem

alakulhat miniszterium, nem meri senki a

financztárczát elvállalni.

Engednem kellett. Meghozám az áldoza-

tot, a legnagyobbat életemben. Miniszterré

lettem, s a sok kegymosoly csak ugy özön-

lött rám le a magasból.

S én megborzadtam onmagamtól, midön

a sanctió napján a trónus lépcsôzetéhez kel

lett állnom. Es mondám magamban : „Min-

denható Isten! miértmérted rám e pohárt?"

Elkövetkeztek a kezdôdô vésznek napjai.

Elvem volt: igazság, de az igazság mellett

kérlelhetlen szigor a kigyófaj ellen, a hol

csak fejét folemeli.

Azt mondák: diplomatizáljunk, ne ki-

sértsük energiával a fatumot. Hiszen lehe-

tetlen, hogy elhagyjanak; lehetetlen, hogy

ne támogassanak királyi esküvel szentesitett

tôrvény s igazság mellett.

És diplomatizáltunk. És mogcsalták sze-

gény hazánkat, rutul, irtózatosan.
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Midôn világos volt, hogy megcsalták,

mondám : „Az ido ugyan veszve van, most

tizezer ember kell, hol kétezer elég volt

volna." Azonban bátorság, energía, még

veszve nincsen eemmi.

És mondák : igen, energia, de a „tôrvé-

nyes formák között," azon tul nem lebet

lépni, akármi torténik.

No, mondám, formák miatt elvesz a baza.

De biz az csak ugy ment, hogy ha valamely

parancsnok elárult, irtak neki régi hires 16-

csei formán : „Herr N. N. soll sich äussern,

miért árulta el az országot?"

Jellasich nem ugy bánt a dologgal ; akasz-

tófát állitott annak számára, a ki nem akart

pártütó lenni, s mikor elég erôs volt, azt

mondá a péterváradi föhadikormányzónak, a

nálánál ôregebb, rendjelekkel rakott, érdem

s nem pártütés által emelkedett Feldmar-

schall-Lieulenant Hrabovszkynak: „Kendet

a császár tette ide, én pedig leteszem; men-

jen kend pokolba!"

És elment, mondván : majd satisfactiót

kér a császártól; a császár pedig azt mondá:

„Mein lieber Jellasich, ön derék, hü, loyalis

pártfogóm; biztositom önt magas császári

kegyelmemrôl."

És mi mindig a „tôrvényes formákról"

és „diplomatiáról" és ,,militair reglement"-

rôl beszélgettünk.

Százszor mondám : „resignálok"; azt

felelék : „Az Istenért, ne ! szétbomlik a mi-

niszterium, soba sem lesz tobbé magyar

financzminiszter. Én leszek felelós a haza

szabadságáért."

Kinos egy helyzet volt, öt hónapon át

soha egy nyugodt pillanat; soba egy, mely-

ben magammal elégedett lehettem volt.

Idôkôzben a császár megszökött Bécsbol.

Más nemzet azt mondta volna, a mit a nem-

zetek mondani szoktak, midön fejedelmök

megszökik.

Mi mindig hü, mindig loyalis magyarok,

kettoztettük hüségünket. A „Martius" szer-

kesztôje perbe fogatott, mert azt hirlé, hogy

István fôherczeg ideiglenosen kezébe vevé

az országlást. Könyôrögtünk, hogy jójjon a

király hü kôrünkbe, s elég naivok voltunk

hinni, hogy megteszi; annyival inkább, mert

meg is igérte, miként elôtte 14 ôsei ezerszer

megigérték; és 300 esztendökön át alig töl-

töttek 300 napot Magyarországon.

Ekkor a vezérpolitika az volt : Budapest

nyugodt legyen minden áron, különben a

király el nem j6; ésBudapesten e nyugalom

végett annyi katona vesztegelt, mennyivel

Kiss Ernô kürtotta volna a rabió szerbeket.

Majd mindinkább világosságra jöttek a

reactió ármányai; a katonai parancsnokok

részint haboztak, részint nem engedelmes-

kedtek; a bécsi „Hofkriegsrath" épületének

személyzete mindenütt bemártotta kezét a

magyarországi katonaság dolgaiba; Jella

sich nyiltan revoltált; külfoldrôl a magyar

katonát Dem adták ide, hermetice elzárták

a magyar kormánynyali kôzlekedéstôl ; ha

valamely magyar ezredek Magyarhonba

bejövetelét megengedték is, a végrehajtás

elmaradt. Maga a király is parancsolt, még-

eem lett semmi eikere, s azt mondták Bécs-

bôl : .,mi mindent megtevénk; de ez s ezen

ezredes, ez s ezen parancsnok nem engedel-

meskedik."

Altalában ó feîsége a király, kevós kivé-

tellel, mindaddig, mig Olaszországban Ra-

detzky nem gyözött, mindig kiadta a tör-

vényes parancsokat, Jellasichot pártüt6nek

nyilatkoztatta, a hadi fóparancsnokságok-

nak, határoroknek megparancsolta, hogy a

magyar hadügyminiszternek engedelmesked-

jenek. — Ámde parancsainak ritkán enge-

delmeskedett valaki s az ellenséges szellemü

fôtiszteknél azon maxima uralkodott, hogy

nem az a fejedelem akarata, a mit ir, banem

az, a mit „mások, a fejedelem legközelebbi

kbrében mondanak."

Igy üzte a camarilla velünk a a király

nevével a legrútabb játékot.

János fôherczeg nem ment Horvátor-

szágba a fejedelem tôrvényes akaratát tud-

tul adni a népnek s a határôroknek. Jellasich

ellenben, kit a király pártütónek nyilatko-

zott, Béceben a legnagyobb kitüntetéssel

fogadtatott, Bécsbôl, mint mondák „téve-

désbôl", ágyukat, lôszert, puskát, fegyvere-

ket küldöttek neki; küldbttek pénzt, nehogy

a szegény határôrök szükséget szenvedje-

nek ; a közös harminczadi hivataloknak meg-

parancsolták, hogy a magyar jövedelmeket

Jellasichnak adják ki nyugtatvány mellett;

a Fiume védelmére rendelt magyar gráná-

tosokat ,,tévedéabôl" Radetzkyhez küldék;

Dreyhahn alezredest, ki Fehértemplouiot oly

rútul elárulá, „tévedésb61" alezredessé tet
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ték; Mayerhoffer, ausztriai consul és tábor-

nok, „nehogy polgárvér ontassék", a határor-

ezredeket fellázitotta s a rabió szerbekkel

czimborált, miután elôszôr Bécsben, onnan

Zágrábban megfordult ; Sz.-Tamás kôrül áru-

lás tette eemmivé igazaágoa reményeinket.

A magyar hadügyminiszter rendeletei ellen

minden ember „alázatos demonstratiókat

tett" és senki sem engedelmeskedett; a

bécei birodalom a horvátok részére fel-

mondta a neutralitást ellenünk; a birodalmi

országgyülés elôtt a fellázadt rabló szerbe-

ket „Waffenbrüder"- eknek, az ellenöki há-

borut „természetelleninek" nevezte; a tót-,

oláhvidékiek Bécabôl lázadásra izgattattak,

szóval : mindenütt pdrtütés, árulás, lázadds,

ée mindenütt a fejedelem iránti küség és lo-

yalitás nevében a tbrvény eilen.

Ezalatt bütelen vezéreink bácei táborun-

kat, mely jól vezetve elég volt volna a szer-

beket akár kiirtani, kéthónapi tétlenségben,

szabad ég alatt, ôrökösen nyugtalanitott

állásban elkinozva, elkedvetlenitették; a hadi

tanáeaban megállapitott dispositiókat éjjel

megváltoztatták a nélkül, hogy a hü és be-

ceületes csapatvezéreket a változtatásról

értesitették volna, s midôn mindezeknek

ellenében Bakonyi már a sánczokat meg-

hágta, a gyôzelem perezében bátrálót fu-

vattak.

Irtózatoe !

Majd ismét Temerin és Járek esett áldo-

zatul, mit a szerb gyujtogatóknak egy kard-

vágás nélkül feladtak s visszafoglalni nem is

próbáltak. Elôbb pedig Foldvárt elfoglalák,

a elfoglalván visezavonultak, átadták a szer-

beknek, a három héten át nézték egy puska-

lövésnyirôl, miként csinálnak ellenünk egy

ujabb erôsséget.

Végre pedig fôtisztek s egész seregek az

idegenek közôl nyiltan kijelentették, bogy a

határórök ellen nem fognak küzdeni.

Elvették pénzünket s elárulták tôrvé-

nyünket, és azt katonai becsületnek kerosz-

telték.

Tényeket mondottam el. Ügyekeztem

lelkem ■ minden tehetségem szerint a vészt

ellensulyozni, de a hadi táreza nem volt

kezemben; én csak szólhattam, tennem nem

lehetett, lemondásomat pedig a legfobb ve*

szélynek mondá mindenki, s én hónapokon

át azon kinos helyzetben valék, hogy együtt

kellett egy politika felelôsségének szinét

viselnem, mely vagy nem egyezett az én né"

zetemmel, vagy kés6n fogadtatott el, vagy

a foganatbavétolnél megtörött.

Végre a bajok annyira nôttek, ugyan-

azon egy fejedelemnek egyik miniszteriuma

velünk oly ellenséges labra tette magát,

hogy a dolog már tovább igy nem marad-

hatott.

Tisztába kellett elvégre jôni, akar-e a

király magyar koronája épsógének, hü ma

gyar nemzete tôrvényes onállásának s a ki

rály által esküvel erôsitett tôrvényeinek

megvédésében minket gyámolitani, vagy pe

dig nem ?

Mert ezen irtózatos állapot tovább nem

huzható, halasztható, bogy a pártütók, láza-

dók, de még a rablók is, a fejedelem nevében

boritsák vérbe, lángba az országot, irtóhá-

borut vieeljenek a magyar faj ellen, a fejede

lem közvetlen kôrébôl szôjék Magyarország

ellen az osszeesküvést, ha a fejedelem a

tôrvény érdekében parancsol valamit, azt a

kírályi udvarból tegyék eemmivé, a párt

ütók pedig azzal lázitsák a népet, hogy ak-

kor teez a királynak kedves dolgot, ha a

király tôrvényes rendeleteinek elleneszegül.

Azért hát, mert ezen borzasztó játék

tovább nem türheto, a miniezterium elvégre

belátta, hogy a diplomatizálásnak véget kell

vetni a a király akaratával tisztába jôni.

Felment tehát két miniszter Bécsbe a ki-

rályhoz, következô tôrvényes kivánatokkal :

Jójjon le az országba.

összehitta az országgyülést a végett,

hogy a hon védelmérôl, pénzrôl és katonáról

gondoskodjék. Megvan a két tbrvény : tehát

sanctionálja.

Ha a magyar katona vérzik érette Olasz-

országban, tegye kôtelességévé az ország-

bani idegen katonának, hogy engedelmes-

kedjék a kormánynak s védje a tôrvényt a

pártütés ellen s nyilatkoztassa becstelen-

nek, a ki azt nem teszi.

Tiltsa meg Jellasichnak, hogy Magyar-

országot ne merje megtámadni.

Ha e szó: „királyi eekü", szent, lehet-o

ezeket megtagadni ?

Azonban mi tôrtént ? Minisztereink oda

voltak tiz napig, s komolyan senki még csak

szóba sem állott velök.

Hanom idöközben minisztereink ottlétét
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teljesen ignorálva, ó felsége aláirása alatt

kelt kézirat kiséretében a bécsi miniszterium

az ismeretes emlékiratot küldötte lo Budára,

mely emlékiratnál nagyobb politikai bünt

nem mutathat a historia.

Hazánk vérben, lángban van a király

nevének bitorlása mellett ízgatott pártütés

által; mi arrakértük a királyt, aegitsen min-

ket királyi tokintélyével, a hazát, a királyi

széket s a tôrvénytmegvédni; a nekünk egy

emlékirattal felelnek, melynek tartalma : „a

tôrvény, melyre a király megeeküdött, aem-

mit som ér, Magyarorezág szünjék meg ön-

álló lenni s a német miniszterium által Béce-

bôl kormányoztassék, miszerint pénzünkrôl

jövendöben еe számoljanak, mint ekkorig

ncm számoltak, magyar vitézeink tovább is

a népek szabadságának elnyomására fordit-

tassanak, mint ekkorig íbrdittattak, minket

pedig idegen zsoldosok tartsanak igában,

mint eddig tartottak, és legyünk tovább ia

egy gyarmat-tartomány, azükaégre, nyomo-

ruságra kárhoztatva, mint eddig valánk."

Ez volt a felelet igazságos kivánatainkra;

ez volt a hála hüségünkért; ez volt a köszö-

net a dynaetiáhozi ragaszkodásunkért.

De még ez aem volt elég. Miniszteriu-

munk küldöttei ott vesztegeltek Bécsben

eredmény nélkül. Velök e dologról лeт is

szólottak. Áz orezággyülés látván a cama

rilla taktikáját, miszerint halogatással akarja

hazánkat elveszteni : küldottséget küldött

Bécsbe, a miniszterium kivánatainak teljeei-

tését a nemzet nevében követelni.

Es minó választ kapott?

Azt, hogy ó felségo bctog, tehát nem

jöhet az országba. A tôrvények aanctiójáról

majd gondolkozni fog, s ha volna is ellenök

észrevétele, senki arra ne magyarázza, mint-

ha a tôrvény eket nem akarná megtartani; a

többi kivánatok iránt podig részint már in-

tézkedett, részint majd a miniszterium utján

kiadandja határozatát.

Szóval : e küldöttség is egészen hiában

járt, de mégia . . . nem járt hiában, mert ma-

gával hozta ujság gyanánt ö felségének neve

alatt kelt egy kéziratát Jellasichhoz, mely-

ben 6t, ki a tôrvény ellen fellázadt, ki ó

felsége tôrvényea rendeleteinek fegyveres

kézzel elleneszegült, kit ó felsége pártütó-

nek nyilatkoztatott, most minden miniszteri

ellenjegyzés nélkül, tehát a tôrvény elle-

nére, hivatalaiba, melyektol gyanusitások

alapján függesztette fel, viaszahelyezi, ót

eddigi eljárásaért (t. i. hogy a tôrvényea

kormány ellen fellázadt) megdicséri a azon

várakozását jelenti ki, hogy tovább ia az

összes birodalom érdekében oly hü! loyalis!

ember lesz, mint eddig volt !

Yalóban ily rettenetea dolgok csak onnan

magyarázhatók, hogy a király, mint maga is

mondja, beteg; de már az csakugyan türhe-

tetlen állapot, hogy a király betegségével a

titkos camarilla, a nem felelöa udvari tanács-

adók annyira viaazaéljenek, hogy szegény

hazánknak szabadságát, alkotmányoe nem-

zeti lételét aemmivé tegyék : a a király ée

tôrvény elleni pártütésre a beteg királynak

mintegy helyeslését függeszszék reá.

Az ország ekként el lévén árulva, a ki-

rálytól, kinek miniazterei valánk, elgyengült

egészsége miatt igy el lévén hagyatva, s a

pártütés ellenünk a királyi név tekintélyé-

vel gyámolitva : a miniszteriumnak termé-

szetesen resignálnia kellett.

István nádor a lemondást elfogadta, de

más miniszter-elnököt mindjárt nem neve-

zett ; az ország tehát felolÔs kormány nél

kül volt.

Azon ponton állottunk, hogy a mire a

bécsi cselszovények müködtek, a mi végett

Jellaaich fellázadt, t. i. hogy ne legyen ma

gyar minisztorium, csakugyan teljeaedni fog,

a visazaeaünk a bécsi camarilla járma alá.

Ezt nem engedhetôk. A képviselóház

kütelezte a lelépett miniszteriumot, folytassa

hivatalát addig, mig más miniszterium ala-

kittatik ; a tobbiek nem akartak, én és Sze-

mero köteleaségünknek véltük megtenni, s

a ház osztatlan bizalommal kiséré caelekvé-

aünket, melyet arra használtunk, hogy lete-

gyük a magyar hadsoregnek alapját s pénz-

erôt biztositsunk az ország védelmére.

Fent nagyon haragudtak; de mi azt mon-

dók : itt az országban miniszteri ellenjegy

zés nélkül senki aem parancaolhat ; tessék

miniszterelnököt nevezni, annak kezeibe le-

teszszük a hatalmat, de másnak nem.

Használt; mi letétetlenné tottük magun-

kat, do a miniszteri kormányformát s vele

Magyarorezág onállását megmentettük.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökkc

neveztetvén, uj miniszterium alakitásával

bizatott meg.
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Egyszeramind megérkezett a hir, hogy a

pártüt6 Jellasich beütött az országba.

Batthyány a miniszterium alakitánára

feltételül kötötte, hogy ezen pártütöt ó fel

sége az orszdgból kiparàncsolja.

Három napig vártunk a válaszra. Ezalatt

érkezett a hire Teleki Ádám borzasztó áru-

láeának. Ezalatt ezólittatot fel a nádor,

hogy mint az orezág fókapitánya, nádori

kotelessége szerint menjen személyesen vé

deni az orezágot. Mit ó teljeeitett is.

Végre megérkezett a király, válasza.

Batthyány miniszterelnöknek elfogadtatott;

de a pártütónek az orezágbóli kiparancsolta-

táea iránt ó felsége azt monda : hadd láesa

elôszor, mino egyéneket teend Batthyány

javaslatba miniszterekké , s neheztel6!eg

ezólt, miért toborzunk katonát, a miért bo-

ceátunk ki papirospénzt.

Értsétek jól meg, hazánkfiai !

A beteg király nevében az adatik tud-

tunkra, hogy az, vajjon ó felsége kiparan-

csolja-e a vétkes pártütót, ki hazánkat jogta-

lanul megtámadá s Budának elfoglaláeával

fenyegetözik, attól fdgg: Pétcr vagy Pál

lesz-e miniszteri candidatus?

S a beteg király nevében roszallják, hogy

védeni akarjuk az országot, védeni a királyi

széket a pártütés ellen, melylyel az udvari

ceelszovény hazánkat megszállotta.

Tehát sanctió nélkül szabad volt pártot

ütni ? de mi védelem nélkül görbüljünk meg

a járom alá s adjuk fel hazánkat gyáván,

hütlenül !

Irtózatoe, minö játékot üznek a beteg

király eeküjével !

Sokan roszallják talán, hogy ezen elvá-

laeztó perczben, azon bizalomnál fogva, mely

a legközelebbi napokban csekély személyem

iránt nyilvánult, nem ragadtam kezeimbe a

hatalom gyeplôjét a haza megmentéséro.

Nem, hazámfiai, én ezt nem tevém; s6t

minden erômmel oda dolgoztam, hogy gróf

Batthyányt reábirjuk, alakitson miniszte-

riumot, még pedig akként alakitsa, hogy én

s minden oly név mellüzve legyen, mely

ürügyül ezolgálhatna, a királyi helyben-

hagyást megtagadni.

Istenemre esküezöm, csak igy lehetett a

haza megmentésére id6t nyerni.

Elmondom röviden okaimat.

A nemzet elé vetett kelepcze nagyon is

világos volt.

Bármi borzasztó tömege nehezedett is

hazánkra az árulásnak, mégis van a jogban

s igazságban annyi eró, hogy nem mernék a

beteg király nevében Jellasichnak az or-

szágbai beütését világosan megparancsolni;

nem mernék a katonaságot a tôrvény iránti

engedetlenségre világosan utasitani.

Ámde most azt gondolák : Batthyány

feltétele nem lévén elfogadva, ó le fog mon-

dani az elnôkségrôl ; uj elnököt rögtön nem

lehet nevezni, mert a beteg király Bécsben

van, a nádor a táborba ment, kormány nél

kül azonban az ország egy perczig sem

lehet; azt hitték tehát, hogy a sok hitsze-

gés által méltán felingerlett országgyülés

ragadja kezébe a végrehajtó hatalmat, s

vagy dictaturát, vagy provisorius kormányt

állitand.

És ekkor készen van az árulás által any-

nyira óhajtott ürügy, a boteg király nevében

azt mondani : imhol Kossuth, Nyáry vagy

nem tudom ki, kezökbe ragadtak jogtalanul

a kormányt, kivetkôztették a nádort tôrvé-

nyes hatóeágából, kivették a király kezébôl

a kormánynevezési jogot, most tehát már a

király parancsolja, hogy Jellasich nyomul-

jon el6re Budáig, úzze el a király jogait

bitorló kormányt, a helyezze be ez s ezen

minisztereket, kik közott pénz- és hadügyi,

koreskedési s külügyi miniszterek nem vol-

tak volna, a többiek pedig azon vétkes ca-

marillának tagjai voltak volna, mely hóna-

pok óta ármánykodik hazánk ezabadsága

ellen s kész vért ontani, az orezágot lángba

boritani, a királyi széket a hitszegés utján

veszélybe dönteni, csakhogy elveszett hatal-

mát minden áron visszakeritse.

Ehhez járult még, hogy a nádor, a he-

lyett , hogy most az orezág védelmében

vezérkedik, itt hagyta volna az orezágot, a

jöttek volna parancsok királyi névvel, hogy

a katonaeág ne merjen a provisorius kor-

mánynak engedelmeekedni, Jellaeich ellen

ne merjen eenki harczolni, ne merjen senki

bnkénytesnek beállani, ne a magyar bank-

nótát elfogadni, ezóval, leeve lesték ez ürü-

gyöt, hogy az ország védelmi ereje elzeib-

basztatván, a szegény magyar nemzet véd-

telenül semmisüljön meg s kitorültessék a

nemzetek sorából.
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S most itéljen minden igaz hazafi. Nem

követtem volna-e el a hazát veszélyeztetô

bûnt, ha az irántam nyilatkozó bizalomtól

elszédittetve s engedve azon méltó indigna-

tiónak, mely minden igaz magyar kebelt el-

foglal, megadtam volna az árulásnak azon

ürügyöt, melyre oly régen hiába várakozik.

Nem ; én azt mondom, ha van egy mák-

szemnyi érdem életemben, ha van, a miért

hazámfíai szives hajlandóságát megérdem-

lem, az által érdemeltem meg, bogy ezt nem

tevém.

A képviselôhàz pedig, mert egyhangu

nyilatkozatával Batthyányt miniszterium

alakitására reábirta, e Battbyány, hogy ezt

clvállalta, a nemzet kôszônetére érdemes.

Most csak az minden hazafi teendôje,

bogy készüljbn a védelemre mindaddig, mig

a nagy bajjal tartogatott tôrvényességi for-

mák megbuktatására az ármány és árulas

ujabb ürügyöt nem talál.

Keresend a találand kétségtelenül, mint

a farkas Aesopus meséjében a bárány ellen

talált. De mar csak holnap is készültebbek

leszünk, mint tegnap valánk, s a farkas nem

bárányokra fog bennünk találni.

Gondolkozzatok , lelkesüljetek s fegy-

verre, fegyverre ! az olárult hon védelmében

a hazánkat megszállott ellenség ellen. Öt

megbuktatva megbuktatjuk a gyalázatos

camarillát, s a szegény beteg király s a sze-

gény elárult hon mentve lesz."

Mit használt a mérsékelt miniszterium?

A nádor a Balatonhoz ment, s Jel-

lasichot a „Kisfaludy" gözösön való ta-

lálkozásra hivta föl. Jellasich el is

ment a Balatonig, de már аrrа nem adta

fejét, hogy a gözösre rábizza magát.

A nádor várhatott, de Jellasich

nem jött.

A nádor ezt nagy merészségnek

tekintvén, arra a gondolatra jött, hogy

Jellasichot bizonyosan az atyafiság biz-

tatja, különben nem merne igy csele-

kedni. Ha pedig az atyafiság Jellasich

mellett van : nagyon természetes, hogy

ö nem lehet Jellasich ellen. Tehát kapta

magát, egy éjjel hátat forditott a tá-

bornak, elment Budára, ott értékes

holmiját tarisznyára szedte, s egy má-

sik éjjel megszünt lenni Magyaror-

szágban.

Tôrtént pedig ez eset azon beszédje

után, melyben ö magát egészen a sirig

hü hazafinak nyilatkoztatta ki.

Ennyit használt a mérsékelt minisz

terium.

Kossuth a

Pestre néhány nap mulva egy, va-

lamelyik horvát tiszt által irt, elfogott

levél érkezett, mely igy szólt :

„Néhány nap mulva Pesten leszünk.

Jaj e városnak! Népünk ott borzasztóan

fog gazdálkodni; már most sem lehet óket

a legdurvább kihágásoktól is visszatartóz-

tatni; rettenetesen lopnak és rabolnak. Na-

ponkint ezer pálczaütést osztatunk ki; de

nem használ semmit egy Isten sem, annál

nép lelke.

kevésbbé egy tiszt, képes óket visszatar-

tani. Én kétségbeesem e rablókaland miatt.

Ugy Idtszom magamnak is, mint еgу rabió-

kapitdny."

Az országházban aztán ismét Kos

suth volt az, ki a lelket rázó szónokla-

tok sorát megnyitotta :

„Lelkemben fei vagyok indulva — ngy-

mond — azon gondolattól, hogy az ármány-

nak, árulásnak nevetséges satyrája, egy
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nemzet feletti gyôzelme csaknem sikerül;

hogy 40—50 ezer potom ember bejo az or-

szágba, s ugy azolvan kardvágáe nélkül fog-

lalja el e hazát.

Én nein érzek magamban annyi erôt,

hogy ezt türjem; egy félóra mulva, mint a

miniezterelnbk által kiküldött biztos, de ha

lesz semmivé tenni azon gyalázatoe rabló-

csordát.

Félóra mulva záezló van kezemben B in-

dulok; hogy hol kezdem, megmondottam,

merre fogok menni, nem tudom, de megyek

arra, merre a körülmények, a nép hangulata

s lelkesedése fogja adni az irányt.

Kossutb fflszölitja a népet.

nem volnék is kiküldve, azon megbizásnál Elsô kérésem tehát, mit önökhöz akarok

fogva, melyet saját érzetem s a haza veszélye intézni, az, hogy ha van önök közt valaki, ki

nyujt, megyek vasuton a megkezdem Czeg- testvéri kezet akar nyujtani : Isten hozza !

lédnél felhivni a népet, hogy tömegeetül (Többen lelkeeedéssel folkiáltanak : me-

fegyverbe Bzálljon; (kîtôrô éljenzés) és igy gyünk, megyünk !)

megyek tovább faluról falura, és vagy nem Másodszor pedig azt gondolom, hogy va-

látnak önök tôbbé, vagy látnak mint utó- i lamint nekem Isten és jó barátaim s a nép

csapatát oly eeregnek, mely maga is képes | hangulata segitségével talán sikerülend tá
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maeztani egy kis ellentállást az ellenség

ellenében : ugy önök közt is vannak sokan,

kik más vidékeken hasonló vagy talán na-

gyobb sikerrel is müködhetnek ; vélekedésem

tehát az volna, méltóztatnának azt most elsô

teendöjöknek ismerni, miszorint irja fel min-

denki, melyik vidékre kiván menni. En e rész-

ben a miniazterelnököt már folszólitottam,

a ó csak azt várja, hogy mindenki kijelentse,

hová akar menni? (Helyes! Megyünk!)

S ha aztán, a mint remélem, annyian

akadnánk, hogy néhány napig nem lehetne

ülést tartani : ám jó, ne legyen ülés; hanem

emeljük fel karjainkat s teremtsünk népet,

melylyel a hazát megvédhessük.

Ez a második, a mit mondani akartam.

A harmadik az, miként csak most is, mig

szegény lakomból idáig jöttem s szétnéztem,

láttam, mennyi temérdek ember van itt Pes

ten, s ha magút csak a karzatot nézem is,

meg vagyok gyôzôdve, hogy ha mindenki

nem mást, mint követ vesz is kozébe s fol-

teszi magában és megesküszik az orokkévaló

Isten elôtt, hogy nem nyugszik addig, mig

egy rablót meg nem öl, az maga semmivé

teheti azon rablócsordát. (A karzaton töb-

ben folkiáltanak : megteszszük !) (Éljenek;

lelkesedés.)

Egyébiránt felszólitottam a városi ható-

eágot is, hogy tartson népgyülést s szólitson

fel mindenkit a haza védelmére, a önök,

uraim, kik itt vannak, legyenek ott jelen e

biztaseák a népet, hogy menjenek a Duna

balpartjára, — mert meglehet, hogy az ellen"

ség e részrol fog betôrni, s fogadják az

ellenséget , mint igaz hazafiaktól a haza

méltán megvárja.

S erre nézve azon vélekedésben vag\ ok,

hogy a város lakossága nagyobb részben

iparüzô lévén, ha e tekintetben a kereaet-

mód némi féltékenysége foroghatna fenn, e

azt mondaná az egyik becsületee hazafí, ki

munkájával keresi kenyerét : jó, én elme-

gyek, de szomszédom kinyitja addig a bolt-

ját, s távollétemben minden keresetet fel-

használ, tehát e részben u lehet intézkedni

s bezáratni a boltokat, annyival inkább,

mert hiszen a két városban egy félnap alatt

tizenöt és több ezor embert lehet elôterem-

teni, a ha egyéb fegyvore nines, van karja,

van foga, van k6, van kasza, maga a minisz-

terelnôknél harmincznyolczezer kasza van,

ha tehát valakinek egyéb fegyvere niпee,

vegyen kaszát kezébe s tegye meg a haza

védelmére azt, mi tôle kitelik. (Helyes.)

Most kinek tetszik, jöjjön velem ! (Fel-

kiáltások : megyünk !) Ki pedig itt marad,

iparkodjék itt mindent elkövetni a haza vé

delmére; — az Isten önöket áldja meg!

Számos képviselô indult meg azon-

nal a haza minden részébe. Kossuth járt

mindenütt elül tüzoszlop gyanánt, 8

néhány nap mulva talpon állt az egész

nemzet I

Olyan ember kéne sok !

Még egyszer külditttség.

Már valóban nevetségnek és gyá-

moltalanságnak kezdett látszani az a

sok hiábavaló küldôttség Bécsbe, me-

lyet legfölebb is arczon köpött a ca

marilla.

Soha nemzet jobban ingerelve, le-

nézetve, kirugdostatva nem volt, mint

1848-ban a magyar nemzet.

Ésmegietiirt. Türt szégyenszemre!

Az arczulcsapást, a leköpetëst rakta

zsebre egymásután !

Szegény nemzetem! És vannak, kik

szemedre hányják a forradalmat. Hát-

ha szétesett volna a világ, egy férfias

érzelmü nép türhetett volna- e tovább.

Tehát még egyszer egy küldottség !

A birodalmi gyülés együttültBécsben.

A királynak náthája van, azzal ш m

letut semmire menni; a camarilla kör-

mei közt lévô emberek még a magyar

névtöl is felhödznek, azokkal semmire

se lehet menni; István nádor a vész
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legfenyegetöbb pillanatában hordta el

az irhát, ö rá még gondolni sem lehet :

tehát hová menjünk, kihez forduljunk ?

itt állunk magunkban, mint kiket nem

akar bevenni se ég, se föld.

Gondoljunk még ki valamit! Bécs-

ben a birodalmi gyülés együtt ül. Ott

népek, nemzetek vannak képviselve, a

képviselôk közt bizonyosan lesznek de-

rék, becsületes emberek, kik meg fogják

hallgatni egy számüzott nemzet szavát.

Fol tehát Bécsbe a birodalmi gyü-

léshez. Szemtelenkedjünk föl még egy-

szer abba a városba, melynek gazdája

gallérunknál fogva perdített ki atyai

kegyelmébôl.

Az országgyülés megválasztotta a

küldôttség tagjait, s szószólójául Deák

Ferenczet.

Menjttek, ha már senkivel nem, —

mint nemzet nemzettel csak beszélhet-

tek azokkal a tanácskozó urakkal ott

íonn. Mondjatok el nekik ôszintén min-

dent, s szólitsátok föl meleg baráti sze-

retettel, hogy csináljuk el egymásközt

valahogy a dolgot.

El is mentek, vissza is jöttek, a ta

nácskozó urak nem fogadták el öket.

A camarilla befolyása ott is tôbbség-

ben volt.

Ne neked mérsékelt miniszterium I

A dolgok megindulnak.

Szeptember 27-dikén végre megér- j

kezett ama legkegyelmesebb királyi

leirat, mely körülbelül tudtára adta a

nemzetnek, hogy nem kell neki se mér

sékelt, se nem-mérsékelt miniszterium,

hanem mindjárt jön gr. Lamberg Fe-

rencz cs. k. altábornagy, ki megmutatja

az országgyülésnek, hogy merre csinál-

ták az ajtót, a hadsereget illetöleg pe-

dig átveszi a föparancsnokságot.

Midön Pázmándy e leiratot fölol-

vastatta, Kossuth még nem érkezett

vissza körutjából, s igy Madarász László

szólalt föl a tôrvénytelenségek ellen, s

épen midön beszéde közepén lehetett,

keletkezett mozgás és zaj, minden arcz

az ajtó felé fordult, melyen a jelenle-

vôk roppant éljenzése közt, oldalán

karddal, Kossuth Lajos lépett be.

Madarász után mindjárt a szószékre

lépett.

„Fegyveresen jelentem meg, — igy ezólt,

— a ezóezéken ! nem azért, mert teljes meg-

gyôzôdésem ezerint oly idôben élünk, midón

a hazának mindnyájunk karjára, s fegyve-

rére szüksége van : banem mivel most tér-

tem vissza egy utból, melyet a népfelkelés

rendezése végett Czegléd, Кórоa, Kecske-

mét, Abony és Szolnok vároeában tevék.

És ôrömmel jelentem, hogy a magyar

népet e hon megtartáeára a szabadsága biz-

tositására, minden áldozatra annyira kész-

nek találtam, hogy azoknak száma, kik csak

ezen városokból vagy már kiindultak, vagy

rendeltotésök helyére már el is értek, vagy

oda utban vannak, 12,000-nél többre megy.

Mielôtt azonban tovább folytatnám uta-

mat, visszatértem magam tájékozása végett,

s mély megütközéseel kelle hallanom, mik

itt felolvastattak.

Mi a nádor lemondását a Batthyany mi-

niszteriuma meg nom erôeitését illeti : arról

tán csak azután fogunk tanácskozni ; most

csak az inditványra szoritkozom.

Egyszorüen szólok, mert nines idôm dic-

tióra s röviden csak azt mondom, hogy gr.

Lamberg Ferencznek ellenjogyzés nélküli

kinevezése nem egyéb, mint a magyar al-

kotmany eltorlése.
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Igen ügyes fogáe, hogy ezen hadsereg,

melyet ha más vezérek vezettek volna, most

e haza foldjét már egy pártütó sem tapodná,

a gy6zelem perczében állittassék meg, oly

vezér kezeibe játszatván, kit minden ellen-

jegyzés nélkül neveztek ki.

Hogy mit akarnak elérni? megmondja

maga az iromány : t. i. Magyarország és

egyéb tartományok egységét. Hát hol van

az megirva, hogy ez a Magyarország tarto-

zik egy lenni a többi tartományokkal?

A másik czél tehát: „Magyarországot

ki akarni tôrülni a nemzetek sorából !"

Kossuth tehát pártolá Madarász in-

ditványát, s mint a népnek egyik sze-

gény, de hü képviselôje, Isten és világ

elött óvást tévén a magyar alkotmány

eltörlése ellen, kinyilatkoztatá, hogy

ilyen irat, jöjjön bárkitól, érvénytelen;

s egy határozat-javaslatot olvàsott fel,

mely a ház által is elfogadtatott s ek-

ként hangzik :

„A nemzet képviselôi megütközéssel ta-

paeztalták, hogy ó felsége nevében Bécsbôl,

miniszteri ellenjegyzés nélkül Magyarország

népeihez, s a Magyarországban lévô had-

sereghez nyjlatkozványok adattak ki, me-

lyek szerint minden, Magyarországban lévó

6eregek gr. Lamborg Ferencz tábornagy

föparancsnoksága alá rendeltettek.

Mivel pedig, ha minisztori ellenjegyzés

nélkül kiadott rendeletek által kormányoz-

tatnék az ország, s nem a felelôs miniszte-

rium utján kinevezett fôparancsnok kezeibe

adatnék az országban lévô hadsereg, ez any-

nyit tenne, mint Magyarország onálló felelôs

kormányzatát megscmmisiteni, az ország

alkotmányát felforgatni s a nemzet szabad-

ságát elnyomni.

Ennélfogva a nemzet képviselôi, azon

kôtelességtôl inditva, melylyel az ország

alkotmányának megôrzésére kötelesek, ezen-

nel a fentebb érintett s miniszteri ellen

jegyzés nélkiil kelt állitólagos királyi ren-

deleteket, ha azok nem koholt irományok

is, tôrvényteleneknek és érvényteleneknek

nyilatkoztatják.

GrófLamberg Ferenczet a Magyaror

szágban lévô hadseregek és akárminemü

fegyveres csapatok föparancsnokságától ezen-

nel a tôrvény és alkotmány nevében el-

tiltják.

Az országban lévô minden hadseregek-

nek s akárminemü fegyveres csapatoknak,

tábornokoknak, hadi és várparancsnokok-

nak, tiszteknek és fegyveres vitézeknek a

tôrvény nevében parancsolják : hogy gr.

Lamberg Ferenczet fôparancsnoknak elfo-

gadni, ôt annak nézni és tekinteni, s neki,

mint ilyennek, engedelmeskedni ne meré-

szeljenek; hanem az ország tôrvényéhez és

alkotmányához esküvel fogadott kôtelessé-

gök szerint hivek maradjanak.

A nemzet képviselôi kinyilatkoztatják,

hogy mindazon, akár polgári, akár katonai

hatóság, vagy hivatalnok, ki a fentérintett

tôrvénytelen s alkotmányfelforgató állitóla

gos királyi rendeletsikeresitéséhcz, vagy en-

nek terjesztéséhez segédkezet nyujtana, ma-

gát az ország alkotmánya felforgatásának

bünében részesitené.

A nemzet képviselôi kinyilatkoztatják,

hogy valamint magukat köteleseknek érzik

az ország alkotmányának sértését hallgató-

lag el nem türni : ugy az ország alkotmá

nyának csonkittatlan megôrzését az összes

nemzet tôrvényszerüségétôl megvárják.

Ezen határozat a miniszterelnök és a

képviseloháznak honvédelmi bízottmánya

által kôzhirré teendô; a legsebesebb uton

minden hatóságoknak, különösen a pártütó

és lázadó ellenség elôtt álló vitéz hadsereg-

nek és fegyveres csapatoknak megküldendó,

melyeknek az alkotmányhoz való hüségétôl

a nemzet képviselôi megvárják, hogy e eze-

gény, elárult magyar hazát, az azt megtá-

madott fegyveres cllenségtôl bátor gyôzede-

lemmel haladék nélkül megmentsék és mog-

tisztitsák, s ezzel magukat a magyar haza

és tôrvényes szabadság megmentôinek dicsô

nevére érdemesitsék.

A miniszterelnöknek és a ház honvédelmi

bizottmányának meghagyatik, hogy az or

szág védelmét s minden védelmi pontjait az

alkotmány iránti hûségnek biztositsák.

Senki máskülonben az alkotmány folfor-

gatása bünének sulya alatt cselekedni ne

merészeljen."

A ház egyhangulag elfogadta. Bat-

thyány nem lévén Pesten, a honvédelmi

bizottmány bizatott meg, hogy e hatá
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rozatot foganatositsa, s a táborba saját Megérkezése után másnap, a mint

biztosai által megküldje. A mint Bat- Budáról Pestre kocsizott volna, az ösz-

thyány a királyi leiratnak tudomására 1 szegyült ingerült nép által a hidon fel

jött, Lamberggel akart értekezni, azzal

barátságos lábon állván, de nem találta

Öt sehol, és pedig szerencsétlenségére

ismertetett, a kocsiból kirántatott s

meggyilkoltatott.

Az országgyülés föloszlatását elren-

Gróf Lamberg meggyilkoltatása a hidon.

Lambergnek, ki akkor hihetöleg már

Budán volt.

Akkor, vagy késöbb érkezett-e meg

Budára? csakhogy a királyi leirat fel-

olvastatása után, midön legingerültebb

volt a nép, hirét vette Lamberg meg-

érkezésének.

delö királyi iratot valóban zsebében

találták. S bár meggyilkoltatása a fék-

telen düh irtóztató és soha nem belye-

selhetô tette volt, talán maga a sors

akarta azt ugy, hogy egy nemzetet, bár

arra "kényszeritve lett volna, a pártütés

bélyegezettségétöl megmentsen.
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Lemberg legvalószínübb íoltevé-

вek szerint egyenesen azért jött át

Pestre, hogy az országgyülést fölosz-

lató rendeletet foganatositsa. S vajjon

e rendelet fölolvastatván : mit tett volna

a nemzet képviselô-testülete?

Föloszlani a vészek e rettentö pil-

lanatában , árulás lett volna a haza

ellen, s megbélyegzett gyávaság Európa

szine elött. Fol nem oszlani? Párt-

ütés a király ellen. Hogy se egyik, se

a másik meg ne történhessék : Lam-

bergnek meg kellett halni.

A király és nemzet közt ugy is

létrejott a szakadás, de be kellett várni,

hogy azt a király idézze elö.

Az országgyülés utasitásul adta

Pestváros hatóságának, hogy Lamberg

megölöi ellen nyomozást inditson, " ó

maga pedig egy nyilatkozatot bocsátott

ki, mely e véres merényletet roszallta.

В ¿tthyány távollétében a kormány-

hatalom a honvédelmi bizottmányra

rubáztatott, melynek az elösoroltakon

kivül a förendiek részéröl tagjai vol-

tak még : b. Perényi Zsigmond, gr. Esz-

terházy Mihály és b. Jósika Miklós.

E bizottmány egy kérö s felszólitó

iratot intézett Batthyányhoz, hogy mi-

niszterelnöki székét mihamarabb fog-

lalja el, íolhozván, hogy a közrend s a

haza biztositása mennyire megkivánja

azt.

Batthyány azonban, ki a ház azon

határozata által, mely jelen nem lété-

ben hozatott, magát sértve érezte, az-

zal válaszolt : — hogy a miniszterel-

nokségröl leköszönt.

Mi történt vitéz Jellasich bán urral?

Jellasich megigérte Budának, hogy

néhány nap mulva szerencséje lesz vi

téz hadseregénck zászlóit Budavár or

maira föltüzni.

Legfurcsább pedig ez üzenetben az,

hogy komolyan mondatott.

Az ilyen komolyság a legnevetsé-

gesebb szokott lenni.

Jellasichnak 30,000 embere volt,

Már ekkor a magyar hadserog száma

is fölment 16,000-re, Móga parancs-

noksága alatt.

A bán ur, hogy mindenekelött vi-

lághirü hôsiességet kövessen el : bevo-

nult Székes-Fehérvárra, hol t mberci a

piaczon található mindenféle zoldséget

fölettek; hihetöleg azt akarván tudtul

adni, hogy ha Magyarorazágot mi ghó-

ditaniok nem sikerül : — megeszik. De

hogy vitézségüknek ismeretségébe jut-

hassanak, tele gyomorral és megrakott

tarisznyákkal, szept. 29-dikén kivonul-

tak Székes-Fehérvárról, azon rettentö

határozottsággal is különben, hogy a

már harezra fölállitott 16,000 magyar

hadat , Székes-Fehérváron a tarisz-

nyába rakott municzióval agyonkrum-

plizzák.

A magyar hadsereg Móga által kö-

vetkezöleg volt fölállitva : a jobbs-zárny

Mühlböck ezredes alatt, a csalai szöl-

lökbeii állt Székes-Fehérvártól a Bics-

kére vezetö ut mellett. A centrum,

Holtsche tábornok alatt, Sukoró elött

azországuton foglalt állást; a balszárny

pedig a nevezett országuttól keletre

állt, baloldalával a velenczei mocsáros

tó felé fordulva. A tartaléksereg Ve-

lencze elött foglalt állást.

Harczvágytól égve vártak a táma-

dásra, a mi nem is késett.

Megindult a horvát sereg és hatal-
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тазап nekidöczögött a jobbszárnynak,

hol aztán fiatal honvédeink s a többi

rendes csapatok által kegyetlenül meg-

veretett.

Jellasich ezt látva, osszetrombitál-

tatta a német lovasságot, és neki ata-

kiroztatta a magyar gyalogságnak. Ezt

honvéd-tüzéreink észrevevén, ágyuikat

egy dombra rántották foL A magyar

huszárság pedig a gyalogságtól пeт

Mindennek pedig az lett a vége,

hogy csatát még alig látott, s jobbára

пeт is látott seregeink, egyik rohanást

a másik után tönkreverve , egyszer

csak azt vették észre, hogy nincs hor-

vát.

Pesten nagy volt az öröm az elsö

diadal hirére, s a képviselôhàz a haza

nevében köszönetet szavazott vitéz test-

véreinknek.

Rtfth eeregének lefegrjrerzése.

messze lévén fölállitva, zápfogra vette

a pipaszárat, s alig várta a lepotyogó

„einmahl einz"-ek megérkezését. De

hiába! Honvéd-tüzéreink megelôzték

öket, mert tréfából olyan tüzelést kezd-

tek a sógorok ellen, hogy azok пeт

állhatták meg szaladás nélkül.

A huszárok csak ekkor kezdtek

aztán káromkodni, hogy miért пeт

hagytak nekik is németet?

Forradalom tort.

Hanem Jellasichnak bezzeg elment

ám kedve a további hadakozástól. Mó-

gához háromnapi íegyverszünetért fo-

lyamodott.

A nagy hangnak és nagy vitézség-

nek ugyancsak hamar vége lön. Mi don

pedig Róth és Philippovich tábornokok

csatlakozását9000 nyi seregükkel hiába

várta volna, egy szép reggel minden

pereputtyostól megszökött.

6
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flcllasirh vert hadát n nip iildiïzni kczdJ.

A Róth elmaradásának pedig legin-

kább az volt oka, hogy a huszárok

Zichi Jenöt, hir szerint a bán szövetsé-

ges czimboráját, a Róthhoz intézett

levelekkel, — melyek azt sebes csatla-

kozásra hivják föl, — elfogták, s a se-

regével Csepel szigetén álló Görgeinek

kézbesitették, kit is Görgei, mint áruMt

(még ekkor örnagy volt) íolakaszta-

tott.

Valóságos satyrája a sorsnak, hogy

Görgei elsö nevezetes tette : egy áruló-

nak fölakasztatása volt.

E tette által vonta magára a köz-

figyelmet.

Zichinél több levél, s kálózdi jószá-

gán 4000 db. fegyver is találtatott.

Bécs és Jellasich közt ö volt a közle-

kedés fenntartója я eszköze.

Jellasich végreoly sobes mars után,

hogy emberei nyelvüket is kivetették,

Györön keresztül, okt. 6-kán Német-

Óvárnál osztrák területre menekült.

Ez volt dicsöséges hadjáratának

hösies befejezése.

Hanem Róth és Philippovich a sors

nak még furcsább játékában része-

sültek.

Róth ugyanis, a Jellasich megha-

gyása folytán, 9000 nyi seregével Sz.-

Fehérvárnak tarfott, mit Móga meg-

tudván, azonnal utasitást adott Perczel

Mor czredesnek, a Zrinyi-csapatok pa-

rancsnokának, hogy Görgeit magához

véve Róthnak utját állja.

Görgeiben rosz vért szült ez alá-

rendeltség, s a két ember ellenséges-

kedése e pillanattól kezdödik.
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Górgeinek egy bátor támadása, s

Perczelnek egypár ügyes fogása oda

kényszeritették Róth és Philippovichot,

hogy a ЗООО-böl álló magyar hadse-

regnek, 9000-böl álló hadával, Ozorá-

nál megadta magát és lerakta a fegy-

vert.

Ilyet még alig hallott a történelem.

A Buda falaira oly kényes tekintete-

ket hányó, 40,000 föböl álló hires vitéz

ármádiának valóban a gunynyal pá-

rosult, nem annyira siralmas, mint ne-

vetséges vége leve.

Szegény félrevezetett horvát nép,

kiket csendes családi tüzhelyeitektöl

ily kudarczra hurczolának el I

Perczel e diadala után tábornokká

neveztetett ki.

A király

Pázmándy, az országgyülés elnöke,

jelentette a háznak, hogy Jellasichnak

ismét több elfogott levele került ke-

zébe, meljek közt egy királyi leirat

is találtatott. A királyi leirat igy

hangzik :

„Mi elsö Ferdinand sat. Magyar-, Er-

délyorezágnak s ahhoz kapcsolt orezágok

zászlósainak, cgyházi e világi föméltóságai-

nak, nagyainak és képviselôinek, kik az ál

talunk szabad királyi Pestvárosunkba öesze-

hivott országgyülésen egybegyülve vannak,

üdvöt és kegyelmünket.

Mély fájdalommal és megütközéseel ta-

paeztalván, hogy a képviselóház Kossuth

Lajoe és társai által nagy tôrvénytelensé-

gekre magát rávenni hagyta, s6t több tôr-

vénytelen végzéseit, királyi akaratunk elle-

nére végrehajtotta, és kôzelebbrôl a béke

helyreállitáeára általunk kiküldött királyi

biztosunk, gróf Lamberg Ferencz táborna-

gyunb ellen, mielôtt ez a tôrvényos formá-

ban kiadott megbizó levelünket clômutat-

hatta volna, egy végzést hozott legyen,

melynek folytán a nevezott királyi biztosunk

egy> a dühoeségre folhevült vad csoport

által az utczán vakmeröen megtámadtatott

és írtózatoean meg is öletett.

Mi ezen körülmények közt azon királyi

koteleeségünknél fogva, melylyel az ország

biztossága és tôrvényei megorzésére kötelez-

tettünk, ezennel :

Az orseággyülést eloszlatjuk, ugy, hogy

a jelen legkegyelmeeebb leiratunk kôzhirré

follázad.

tétele után üléseit azonnal berekeezteni ho

teles.

A jolen országgyülés és a képviselóház-

nak általunk nem szentesitett mindonnemü

végzéseit és rendeleteit tôrvényteleneknek

és eemmitérôknek nyilatkoztatjuk.

Horvát-, Tót- és Dalmátországok bánja,

báró Jellasich József tdbornagyunk föpa-

rancsnoksága alá rendeltetnek minden Ma

gyar- és az ahhoz kapcsolt országokban, иgу

nemkûlônben Erdélyországban lévb' hadise-

regok, és akármilynemü felfegyverzett csa-

patok, akár azok nemzeti örök, akár onkény-

tesok legyenek.

Addig, mig a felforgatott rend és béke

Magyarországban helyre nem álland , az

orezág a hadi t'órvények old rendeltetik, és

ennek folytán az iHetô hatóeágok minden-

nemü megyei, városi, vagy kerületi gyülések

tartásától ideiglenesen eltiltafnak.

Horvát-, Tót- és Dalmátországok bánja,

báró Jellasich József, mint királyi felségünk

teljhatalmu biztosa küldetik ki, adván neki

teljhatalmat és hatóságot, hogy e végrchajtó

hatalom kôrében azon hatóságot gyakorol-

hasea, melylyel с rendkivüli körülmények-

ben, mint királyi feleégünk képviselbje fel

van ruházva.

Mely királyi legfeleöbb hatalmazásunk

kôvetkeztében mindazt, a mit Horvátorszá-

gunk bánja rendelend,, intézend, végzend és

parancsoland, legfeleöbb királyi hatalmunk

szerint rendeltnek, intézettnek, végzettnek és

paranesoltnak nyilatkoztatva, Magyar- és

Erdélyországnak s a hozzákapcsolt orezágok

6*
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minden egyházi, polgári és katonai ható-

ságainak, tisztviselôinek, méltóeágainak s

minden rendü és rangu lakosainak legke-

gyelmeeebben rendeljük és parancsoljuk,

hogy báró Jellasich József, mint királyi fel-

ségünk teljhatalmu biztosa által aláirt pa-

rancsai iránt mindenekbon szintoly hódolók

la engedelmeaek legyenek, mint а mikép leg-

felaöbb királyifelaégünk iránt lenni tartoz-

tak ¿a tartoznak.

Jelesen pedig királyi biztosunk, megha-

gyásunk nyomán, arra ügyelni fog, hogy

gróf Lamberg Ferencz királyi biztosunk

megtámadói és gyilkosai, általában ezen a

felségi és emberi jogokat lábaival tapodó

ocemány búnnek inditói és részeeei ellen a

tôrvények teljes ezigorusága alkalmaztassék.

A polgári közigazgatás egyéb folyó tár-

gyai ideiglen az illetô miniszteriumok tiszt-

viselôi által a tôrvények szerint vezettetni

fognak.

Mikép ennek folytán a közbirodalom kö-

zös érdekei biztoeitáeának és igazgatásának

egysége maradólag helyreállitandó, minden

nemzetiségek egyenlo feljogositáea szaka-

datlanul biztositandó, g ennek alapján a ko-

ronánk alatt egyesült országok és nemzetek

közöe viszonyai elrendelendök legyenek;

mindezek, minden részek képviselôi hozzá-

járultával, tanácekozáe alá vétetni és tôrvé-

nyee uton elhatároztatni fognak."

Igy hangzott a kegyelmes királyi

leirat Schonbrunnból keltezve, október

3-káról ; aláirva : Ferdinánd m. k. Ré-

csey Ádám m. k. miniszterelnök.

E királyi leirat fölolvasása után az

országgyülés mintegy el volt kábulva.

Mindenesetre oly érzést költhetett az,

melynek az ember nem ura, de mely-

nek hatalma megzavarja még a gondol-

kozási rendezert is, és azon kezd tépe-

lödni még a legjózanabb ész is: igaz-e

az, a mit hall, és a mit lát?

Teheti ezt egy király ? Egy király !

„A legelsö magyar ember a király I"

Tehetné-e ezt a legutolsó magyar

ember ?

Jellaeichot, kit lázadónak és bitor-

lóoak nevezett, hivatalától felíuggesz-

tett és törvény elé rendelt ; kit a hor-

vátokhoz intézett kiáltványában min-

dennek elnevezett, csak becsületes em-

bernek nem ; ki ellen a magyar minisz-

terium törvényes lépéseit szentnek

ismerve támogatta; ki ellen maga, a

királyi család egyik tagja, és Magyar-

ország nádora mint lázadó ellen lépett

íol ; ki a királyi parancs teljesitése he-

lyett a királynak szemekôzé nevetett:

ezt az embert, ezt a fôlségsértôt, láza-

dót és hazaárulót, minden nemesebb

érzelmek lábbaltapodóját, e camarilla-

zsoldost, s a magyar nemzet által leg-

jobban utált férget, kinevezi Magyar-

országba kisistennek!

Mily találóan mondta Kossuth e

rémhir fölolvasása után mondott szó-

noklatában :

„Ennyire degredálni a királyeág eszmé-

jét ! s ily szándékosan irtani ki minden pie-

tást a nép ezivébôl e ezó iránt „király"!

Nem tettem ez iránt ezót sem, hanem ta-

paeztaltam, hogy ugy van ! az ép, egészsége?

eziv a hitszegövel már egyvonalra állitja e

ezót — „király".

Ázt gondolom tehát, mondja ki a ház.

miszorint folteszi, hogy e documentum csak

egy alávaló cselszovény Jellaeichtól; de ha

az nem volna is, az alkotmány felforgatását

foglalja magában, e azért eemmit érônek

nyilatkoztatja, s minden embert, ki ennek

értelmében lépést tett, vagy Jellaeichnak

engedelmeekedni s az ó eljárásában közre-

munkálni merne, mint honárnlót kivánnék

tekintetni.

Récseyt pedig, kinek ugyan minisztersé-

gérôl semmit nem tudunk, de a ki vagy

arrogálja magának ezt a nevet, a ház hire,

tudta nélkül, vagy pedig valóeággal meg-

próbálta 6t valaki kinevezni, hogy felhasz-

nálhasea, a tôrvény értelmében, mint nem-

zetelleni bünöst perbe kell fogatni és czitál-

tatni . . .

Ha hamis az iromány a nevével viseza-

éltek, ha kimutatja, hogy nem tett semmi

áruláet, a biró feloldozhatja; de ha nem
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tudja magát kitisztitani, akkor a legnagyobb

árulók egyike, kivel a tôrvények értelmében

kell bánni.

Uyen határozatot kell tehát a háznak

hozni, ezükséges egyszeremind, hogy ennek

alapján a néphez egy rövid, a dolgokat egy-

befoglaló felvilágositás iotéztessék, mert az

iratokból már tisztán áll, hogy Jellaeich

vezérli a szerb rablásokat is, s próbál egye-

eülni a német-ausztriai seregokkel.

Ezen ember a camarilla eszköze, s vilá-

goe iratok vannak kezünkben arra nézve,

hogy Jellasich által Bécsbol izgattatik Ma-

gyarországban minden pártütés, rablás,

árulás.

A népet tehát fei kell világositani, s én

azt gondolom, hogy a nép ismerni fogja kö-

telességét azok ellen, kik ezután a pártütók

és rablócsordák vezérének engodelmesked-

nének, ki itt hadi tôrvényeket akar gyako-

rolni azon nemzet felett, mely türelmében

ceak azon van , hogy magát védelmezze,

hogy a fennálló állapotot tartsa fenn, melyre

a kírály eeküdött, a nép ismerni fogja köte-

lességét, és alkalmaeint többen is ugy fog-

nak járni, mint már némelyek isteni és em-

bcri igazság szerint jártak.

. . . Valóban, ha valaha, most toljesedik

az, miként annak, kit Iston el akar vesziteni,

eszét veszi el; mert ha volt valami, hogy a

birkatürelmü, utolsó gyáva magyart is fel-

rázza, a sziv mélyében megsértett becsület,

emberiség és nem tudom mi minden érzés-

nek legmagasabb fokára, ceak ilyen doku-

mentumokra volt szükség.

. . . Most ezen dokumentum felett általá-

ban nem jövök tüzbe, mert Magyarország-

nak szabadságát olyan bizonyosnak hiszem,

hogy ilyen lépések mellett a maga erejére

folébredt magyar nem engedi magát letipor-

tatni, ha ez nem bizonyos, akkor a legbuz-

góbb vallásos embernek atheistává kell

lennie, mert kétségbe kell esnie az iránt,

hogy Iaten van ; ha ilyen módon, mi a rab-

láanál is alábbvaló, a hosszu türelmében hû

nemzetnek szabadságát s nemzeti lételét

eltôrölni sikerülne.

Én azt hiszem, hogy az igaz ügyben az

igaz Isten velünk van, de csodákat velünk

tenni nem fog, mert csodákat teDni nem szo-

kása, hanem azt mondja : adtam 5—6 millió

magyart, ebbôl keljen fol 5—6 százozer,

feküdjék le az árulókra, a ugy nyomja le

ôket, mint a zsupszalmát, — hogy pedig

nemcsak a ráfekvési s agyonnyomáei hajlam,

hanem olyan hajlam van a népben, hogy

felemeli karját s esküszik a mindenható Ie-

tenre, hogy nem fogja magát engedni utolsó

csepp vérig, utazásomból a legbiztosabb

adatokkal szolgálhatok.

Alig voltam kilencz kôzségben s 50 ezer

ember áll készen, s mennyiben e pillanat-

ban nem volt rájok szükség, otthon marad-

tak s egy szavára a képviselóháznak talpon

lesznek.

A szomszéd vidékeken szinte neheztel-

tek, miért nem szólittattak fel, hogy külde-

nének 6k is vagy 50 ezer embert. Még Sze-

gedrôl teszek emlitést. Valamint a fóvároe

lelkesedése, melyet a mult napokban tanu-

sitott, olyan érdem, melylyel Buda-Pest

városok lakossága históriai nevet vívott ki

magának Magyarország tôrténetében, s azt

a nemzetnek a legnagyobb hálával kell mél-

tányolni, ugy ha itt baj torténik is cselszö-

vények következtében, ott van még Szeged

támaszpontul.

Méltóztassanak elhinni, hogy nem ter-

mett annyi illyr, szerb, vagy akármicsoda

csuda-fajbeli áruló a világon, mely a magyar

nép összes lelkesedése által támogatott oly

magyar várost, mint Szeged, megdôntené,

hol ônkéntesen, felhivás nélkül, a nép eekü

dött, miként elmegy a harczra mind, a még

a gyermek sem marad otthon.

Addig tehát Magyarország elveszve nem

lesz, és ha más nom, megtartja azon vidék,

mely a dunai lolkes lakosságnak ez idôben

kimutatott közremunkálásának is nem kis

támasza volt.

Tehát hideg vérrel tartom szükségesnek

kimondani, hogy ezen iromány koholt, s ha

nem is volna az, a legocsmányabb árulás.

Ez okoknál fogva ilyen komédiára a ház

eloszolni nem fog, s a nemzetet nem hagyja

el, hanem kôtelességének ismeri kimondani,

hogy a ki ezen iratnak legkevésbbé is en-

gedelmeskedni mer, az hazaáruló, a azzal

minden ember ugy bánjék, mint hazaáruló-

val kell.

Ha majd a kormányzatra nézve méltóz-

tatnak határozni, egyes individualitásokra

is ki lehet terjeszkedni, mert ha valaki a

világon, az olyan Jellasich-féle ember bizo



86

nyosan „vogelfrei". Récsey Ádámnak pörbe

fogatását szintén határoznók el.

Én folteszem s elôterjesztem a délutáni

ülésre a határozatot s a néphez intézendo

felszólitást, ha annak innét kell tôrténni;

egyébiránt a ház azt is határozhatja, bogy

ezt a honvédelmi bizottmány tegye. A bi-

zottmányok fognak müködni, seregeink pe-

dig mennek, és verik azt, a ki megérdemli.

Most csak azt határozzuk el, miként

ezen irat tôrvénytelen, s teljesitse minden

ember kötelességót !"

Midön Kossuth szokott lelkesült-

séggel bevégezte szavait, az elnök fel-

szólitá a házat, vajjon elfogadja-e Kos

suth elôterjesztéseit.

A képviselôk kivétel nélkül felál-

lottak mind ; s a szónok felszólittatott,

hogy készitse el a határozatot, vala-

mint a néphez intézendö felszólitást is.

Sajnos, még aznap bebizonyult,

hogy a királyi leirat nem koholt, s nem

a Jellasich találmánya, hanem valósá-

gosan V. Ferdinand leirata, ellenje-

gyeztetve Récsey Ádám, a gárda volt

hadnagya által, kit az ország hire és

tudta nélkül, miniszterelnöknek sütöt-

tek föl.

Ez ellenjegyzésre Kossuth a követ-

kezö megjegyzést tette : „Bizony nekem

is nagy kedvem volna ellenjegyezni,

hogy herczeg Eszterházy 33 uradalmát

magamnak ajándékozzam."

Az eredeti királyi leirat fölolvasása

az este 9 órakor megnyitott ülésben

történt, mely fololvasás után, ismét a

nemzet szava, s szive érzelménèk tol-

mácsa, Kossuth lépett a szószékre :

„Bocsánatot kell kérnem, — ugymond

Ko8auth — bogy az illetô iratokat, mivel

testi erômben a fáradság által annyira meg

voltam ingatva, s igen alkalmatlan lázzal

volt bajom egész délután, különösen a nép-

liezi proclamatiót lehetetlen volt elkészite-

nem. A határozatot azonban megirtam, a

proclamatiót pedig az éjjel, ha lehetséges

leez gondolkoznom, szerkesztendem.

Most tehát szerencsém lesz felolvasni

azon határozatot, melyet inditványom kö-

vetkeztében fogalmaztam, s melyre nézve a

felolvasottak semmi változást nem tesznek,

legfeljobb eloszlatják a háznak azon sejtel-

mét, melyet a király neve iránti pietásból

szerettek volna a nemzet képviselôi taplálni,

hogy t. i. lehetetlen, hogy azon iromány,

melyet reggel nyomtatásban láttunk, más

logyen, mint koholt, hamis iromány.

E sejtelem elenyéazett; hanem mi a tör-

vény és alkotmány alapján állván , ezen

körülmény határozatunkat Jegkevésbbé sem

változtathatja."

Es ezzel Kossuth felolvasá a válsá-

gos határozatot, melynek tartalma kö-

vetkezöleg hangzik:

. . . „A nemzet képviselôi tapasztalván,

miként a pártütó Jellasich, a király nevének

saját szentségtelen czéljaira használata mel-

lett oly lépések végrehajtásának megkisér-

tésére vetemedett, melyek Magyarország s

a hozzá kapcsolt országok tôrvényes fiigget-

lenségének felforgatását, a királyi esküvel

szentesitott alkotmány eltôrlését, s hazánk-

nak 14 királyi eskü ellenére az ausztriai

birodalomba beolvasztását és ezzel Magyar-

országnak az onálló országok sorából kitö-

roltetését foglalnák magukban.

Ámbár ugyan a logközelebbi idôkben

sokszoroean tapasztalák a nemzet képviselôi,

miként hazánknak a királyt kôrnyezô ellen-

ségei, a beteg királynak nevével, Isten éa

ember igazságának s minden jognak, tör-

vénynek s a királyi eskü szentségének lábbal

tiporására szentségtelenül visszaélnek :

Mindazonáltal a felolvasott nyomtat-

ványban foglalt merények oly égrekiáltó

jog- és tôrvényeértést foglalnak magukban,

hogy annak a király által tôrtént valóságos

aláirását még a közelmultaknak szomoru

tapasztalásai után sem hihetnék el.

Nem hihetik pedig annyival inkább, mi-

vel ha az valósággal a királytól eredett

volna, lehetetlen, hogy elôbb az országgyü-

lésnek meg ne küldeték vala, mielótt a párt-

ütés vezére annak végrehajtására, s hazánk

fegyveres seregeinek az alkotmányra letett

esküjöktôl elcsábitására tettleges lépéseket

tenni felhatalmaztatnék.
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De nem hihetik még azért eem, mert bár-

mennyire beteggé s ônmagàval tehetetlenné

lett legyen is a király, még sem hihetik,

hogy ó felsége öntudatos eszméletétôl any-

nyira megfosztva legyen, miszerint keze az

igazságos Isten itéletétôl viseza ne rottenjen

egy oly iromány aláirásánál, melylyel hü

Magyarorezága népeinek nemzeti és alkot-

mányoB létele ép azon rablónak s pàrtütô-

nek zsákmányul dobatnék oda irgalmatlanul,

ki minden jognak, minden tôrvénynek, s ma-

gának a királyi tekintélynek is lábbal tapo-

dása mellett, fegyveres kézzel támadta meg

az országot, öldökli, pusztitja, rablómódon

zsarolja a magyar népet, s kit ó felsége a

tôrvényes formákban, minisztori ellenjegyzés

mellett, maga is pártütónek nyilatkoztatott,

s ki azóta pártütési büneit az országba tett

fegyveres beütésével csak sokszorosan nö-

velte.

És nem hihetik azért is, mert lehetetlen

feltenniök, hogy a király maga, barmennyire

beteg s önmagaval tehetetlen legyen is, ne-

vét adhassa oda eszközül, kiirtására minden

kegyeletnek és ragaszkodásnak, melylyel a

magyar nép tômérdek szenvedései daczára

iránta viseltetett, de melynek lehetetlen

gyökerestül ki nem szakgattatni a nép szi-

vébol, ha látandja, miként : a hü magyar

nemzet feletti királyi hatalmát egy rablóra

ruházza, ki az országot fegyveres erôvel

megtámadá, s azt az alkotmány felforgatá

sának szentségtelen munkájával bizza meg,

köszönetül azért, hogy a magyar nemzet az

ansztriai házat háromszáz eeztendö el6tt a

magyar koronával szabad akaratból meg-

ajándékozá, s 300 esztendô alatt sokszor

ingadozott trónusát a nemzet vérével tar-

totta meg.

És végre el nem hihetik még azért is,

mert lehetetlen feltenniök, hogy akadhasson

magyar, ki egy ily égrekiáltó rendeletet,

mely ha végrehajtatnék, nemzetünket az él6

nemzetek sorából kitorülné , anyagyilkos

kézzel tôrvénytelenül ellenjegyezni meré-

szelné.

Ugyanazért a nemzet képviselôi a király

iránti tiszteletnek adják akkor jelét, midön

a felhivott irományt koholtnak, s hamisnak

nyilatkoztatják, a abban nem látnak egye-

bet, mint egy alávaló cselt, melylyel a párt-

titô Jellaeicb, vitéz hadseregeinknek ígaz-

ságos boszujától megmenekedni törekszik,

mit a nevezett pártütórôl annálinkább fel-

tehetni vélnek a nemzet képviselôi, mivel

egy oly emberrôl , ki az 6t eltiporható

vitéz seregeinknél a gyozelem perczében

fogyverszünetért könyörög, s azt oly feltétel

alatt nyeri meg, hogy a fegyverszünet per-

czébeni állomását mindakét tábor meg-

tartsa, ó mégis mintán a tôrvényt, a hazán-

kat védelmezô vitéz hadseregeink nagy-

lelküségétó1 a fegyverszünetet megnyoré,

annak ideje alatt egész táborával gyáván és

becstolenül megszökött , hogy hazánknak

pusztitását még egy ideig tovább üzliesse,

s a magyar nemzet megsemmisitésdre össze- ,

esküdött bécsi camarillától remélt segitsé-

got magához vonhassa, egy ily emborrô1

tehát, hogy bíinének érdemlett büntetését

kikerülhesse, a legbecetelenebb csel is ala-

posan feltehetô.

Azon nem várt esetre mindazáltal, ha a

felhivott rendelet csakugyan valóságosnak

bizonyosodik, s eredetijében az országgyü-

lésro is megküldetnék, a nemzet képviselôi

tekintetbe vevén

1. Miként a mult országgyülésnek királyi

esküvel szentesitett III-ik t. cz. a 3-ik §-ban

világosan azt rendelné, hogy a királynak

bármely rendelete, parancsolata, határozata

és kinevezése csak ugy érvényes, ha a Buda-

Pesten székelo miniszterek egyike által is

aláiraték, s igy magának egy uj miniszter-

elnöknek kinevezése is csak hasonló aláirás

mellett lehet érvényes, Récsey Ádám pedig

nem Buda-Pesten székelô miniszter, s mi-

niszterségérol az országgyülés általában

semmit sem tud, következésképen a felhivott

rendelet mindenesetre érvénytelen. Tekin

tetbe vevén

2. Hogy ugyancsak a mult országgyülé-

sen alkotott IV-ik t. cz. 6-ik § ának világos

tartalma szerint az országgyülés az utolsó

évrôli számadás ée következö évi koltségve-

tés iránti határozatnak meghozatala elôtt

be nem rekesztethetik, sem az országgyülés

fel nem oszlattathatik ; s mivel ezen határo-

zatok még meg nem hozattak, az ország-

gyülést ó felsége még rendes miniszteri el

lenjegyzés mellett sem oszlathatja el. És

tekintetbe vevén

3. Hogy az országot az ellenségnek ke-

zébe martalékul adni, az alkotmányt, s min
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den alkotmányos biztoeitékokat eltörölni, a

az országot oly hadi tôrvények alá rendelni,

melyek szerint a senkit meg nem támadott,

a csak magát a tôrvényt és az ország lételét

kötelessége ezerint védelmezô nemzet min-

den tagjainak élete, halála a fegyveres ellon-

ség pártütó vezérének kezébe téteesék, a

királynak joga eemmi esetben nem lohet. És

tekintetbe vevén

4. Hogy Magyarországnak saját tôrvé-

nyei Bzerinti kormányzatát eltôrölni, azt ó

felsége többi tartományainak birodalmába

beleolvasztani, s hazánk tôrvényhozó hatal-

mát más idegen nemzetek képviselôibôl is

alakitandó valamely testületre ruházni a

király koronázáei esküjével, a ugy az 1790 :

10-dik, mint a mult országgyülésen alkotott

sarkalatOB tôrvényekkel meróben ellenkezik :

Mindezeknél fogva a nemzet képviselôi

a nemzet balálát szentségtelen kezekkel alá

nem irhatván, a felhivott állitólagos rende-

letet, mind belsö tartalmára, mind alakjára

a külsü formájára nézve tôrvénytelennek,

érvénytelennek és semmit érônek nyilatkoz-

tatják, tôrvényhozói kötelességüknek a tôr-

vény értelmében folytatását elhatározzák, s

ezen határozatuk jogszerüségére nézve az

orokkévaló Istenre, a nemzetre s az egész

világ küzvéleményére annál bátrabban, annál

tisztább lélekkel hivatkoznak, mert lehetet-

len hinniök : bogy egy derék, békés és hü

nemzetnek ily hallatlanul irtózatos módon

az élô nemzetek sorábóli kiirtáeát, s ezáltal

saját Iételünknek is erkölcsi bizonytalan-

eágba tételét a világnak bármely mivelt né-

pei hallgatag elnézhetnék.

Mely batározatnak folytán a nemzet kép

viselôi ugy Jcllasich Józsefet magát, mint

mindenkit, a ki ót ez országban bármely

bivatalos hatósággal birónak elismerné, neki

ônkéntesen engedelmeskednék, vagy épen

a nemzet alkotmányos szabadságának felfor-

gatására intézett merényleteiben segédkezet

nyujtani merészlene, hazaárulónak nyilat-

koztatják, s a bonnak minden becsületea

polgárát, de különösen a vitéz magyar had-

sereget s az országnak minden hatóságait és

tisztviselôit a honárulásbani részvét sulyá-

nak terhe alatt arra kötelezik, bogy ezekkel

akként bánjanak, mint a tôrvények a hon-

árulókkal bánni rendelik.

Az ország minden hatóságainak pedig

különösen is elengedhetlen kötelességükké

teszik : hogy megyei, városi vagy kerületi

gyüléseiket rendesen folytassák, a a köz-

igazgatás minden ágaiban tôrvényes köte-

lességük szerint folytonosan eljárjanak. Â

tôrvényes büntetés terhe alatt másként nem

cselekedvén.

Végozotül, minthogy a nemzet képviselôi

az idézett vagy koholt vagy alkotmányt fel-

forgató iraton Récsey Ádámnak mint állitó

lagos miniszterelnöknek aláirását szemlél-

nék ; és tekintetbe vevén azt, hogy ba magát

ez irománynak miniszterelnokké torvényes

formában lett kineveztetése nélkül irta alá,

mint a miniszteri czimnek bitorlója, torvé

nyes büntetés terhe alá esik, és tekintetbe

vevén különösen, hogy a mult országgyülé

sen alkotott IlI-ik t. cz. 32-dik §-ea még a

tôrvényesen kinovezett minisztereket is min

den oly tettért vagy rendoletért feleletre

vonandóknak parancsol, mely tett vagy ren-

delet az ország fúggetlenségét, az alkotmány

biztositékait, a fenálló tôrvények rendeletét,

s az egyéni szabadságot sérti :

Ugyanazért a képviselóház RéceeyÁdám

nak tôrvényes kereset alá vonatását s e

végett vád alá helyeztotését ezennel elha-

tározza.

Mindezen határozatainak, részint hozzá-

járulás, részint pedig az 1848-iki III- ik t

cz. 34-ik §-a értelmébeni eljárás végett a

f elsoházzal leendô kôzlésére, s egyszersmind

az ország minden polgári és katonai hatósá-

gaihoz, különösen pedig az ország vitéz

hadseregeihez, melyeknek hazafiui hüségük-

tôl, s rettenthetetlen vitézségüktól várja

nemzetünk ez elárult árva hazának megmen-

tését, megküldésére a általános kôzhirré

tételére a ház elnokét utaeitván."

Az országgyülési képviselök egy-

hangulag, teljesen magukévá tették e

határozatot általán és különöseD; mire

Kossuth igy végzi szavait:

Uraim! A képviselóház egyhangu hatá-

rozatával kimondotta, hogy a kegyelemnek

ideje lejárt az árulókra nézve, hogy a ki

honáruló, a nemzet képviselôi által is annak

tekintetik, s mint honáruló fog bünhödni.

Szerencsésnek tartom a házat, hogy ezen

elhatározását akkor mondotta ki , midôn
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egyszersmind egy vitéz és lelkes magyar

ezrednek mindnyájunk által tisztelt, s a

baza megmentôi kôzé folavatott képviselôi-

hez van ezerencséje (zajosan kitör(S éljenek,

mit a jelenlévô Vilmos-huszárezredbeli tisz-

tikar felálláesal köszönt meg), a a kiknek

vitéz karjaitól ugy, a mint lelkes társainak

karjaitól megvárja azon igazságoe Iaten, ki

elôtt az ország alkotmányaira megesküdte-

nek, megvárja a nemzet, hogy valamint hü

véd6i leeznek mindig éa mindenhol az ártat-

lanságnak, ugy rettenthetlen ostorai a bün-

nek s honárulásnak.

Adja bozzá a képviselóház a magyar

nemzetnek azon elhatározását, mely elhatá-

rozza a baza ellenségeit semmivé tenni, s

ezen semmivététel közben, valamint azután

is, — számolni."

Igy szólt Kossuth, s az országgyülés

magáévá tette minden szavát.

És most mondják meg azok, kik

folytonosan a mérsékletet szokták han-

goztatni, hogy mit tettek volna Ök?

Mert megvan a mérsékletnek is a maga

határvonala, melyen tul a czim : „gyá-

vaság"! A gyávaság pedig a leglealá-

zóbb bün épen ugy egyes férfira, mint

egy nemzetre való nézve. Vannak pil-

lanatok, melyben az ember tudja: ha

azt megteszem, meghalok ! — És meg-

teszi mégis, mert az emberi, vagy nem-

zeti méltóság megörzésére és fenntar-

tására vannak az alkotó természetnek

is törvényei, melyeket minden férfiui

kebelnek érezni kell.

Magyarország, a magyar nemzet, a

camarilla folytonos korbácsoltatása ál

tal, — bár az engedékenység, s mond-

hatni : a meghunyászkodás íonalát na-

gyon is hosszura huzta, — de végre

azon pontig vezetett, melyen tul már

nem volt több lépés : a meggyaláztatás

és eltiportatás mélysége, s az ônvéde-

lem fegyvere közt kellett választania,

s mint nem leköpendö nemzet, nagyon

természetes, hogy az utóbbit válasz-

totta.

Vérünkbe került ! Demi történt

volna velünk, ha megadjuk magunkat?

Nemzet, mely a veszély pillanatában

gyáva ebként hunnyászkodik meg, nem

számithat másra, mint szolgaságra.

Szolgák volnánk, olyan igaz, mint

hogy egy nap ragyog felettünk!

A camarilla pulya nyakunkra há-

gott volna, épen ugy mint, azután tevé,

lemészároltatta volna jelesbjeinket,

csakhogy nem menekülhetett volna

egy seJ — elvett volna tölünk minden

onállóságot, s csinált volna Magyaror-

szágból tartományt, és pedig ugy, hogy

a nemzetnek nem lehetett volna remé-

nye a függetlenséghez, talán soba !

. Ámde az 1848—49-diki catastro

pha megtanitott mindakettönket. Meg-

tanitotta öt a mi, 8 minket saját erönk

fölismerésére ; s nagyon jól tudják

most már Bécsben, hogy mire képes a

magyar, de azt is ám, hogy nem szá-

mithatni mindig orosz vagy más idegen

hatalom beavatkozására.

Engednek is mindannyiszor, a hány-

szor fordul a koczka ; — de bezzeg nem

engednének, ha mi engedtünk volna !

És egy másik, egy roppant nyere-

mény hárult azáltal reánk, az t. i.,

hogy fölébredt a nemzet ünérzete, me-

lyet ha lenyügözött is a Bach- és

Schmerling-korszak , de nem tudott

elfeledtetni ; holott ha akkor megadjuk

magunkat? most a legmegvetésremél-

tóbb s pulyább nemzete volnánk a vi-

lágnak, mely jármából bögne a szabad-

ság egy-egy füszála után.

Jellasichot alkirálylyá nevezték !

Csak eddig lehetett türni, de tovább

nem!
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A király megretirál.

Bécsben azt képzelte a camarilla,

hogy legkedvesebb Jellasich bán ur

már azóta Kossuthból csináltatott ma-

gának gulyáshust, s hihetöleg azért is

beszélt ilyen foghegyröl. Напeт egy-

szer csak beütött a mennydörgös vil-

lám azon hirrel, hogy Jellasich Bécs

alatt áll, még pedig furcsa állapotban.

Épen jókor érkezett Bécsbe ! A bécsi

nép épen akkor munkálkodott Latour

hadügyminiszternek lámpásra való fel-

huzásával.

A dolog pedig igy történt : Látva

a bécsi nép, hogy Magyarországot min-

denféleképen meg akarják ölni, s jól

tudván , hogy Magyarország halala

után az ové következik, alig várta

az alkalmat, hogy beleszólhasson a

dologba.

Az alkalom megérkezett.

Latour még nem tudva Jellasich

földhöz veretését, október 5-dikén több

zás?lóaljnak paranesot adott, hogy tá-

mogatására Magyarországba rukkoljon.

Volt azonban azon zászlóaljak közt

egy olasz gránátos zászlóalj, s ez azt

mondta, hogy ó nem rukkol. Nem küzd

a magyarok ellen.

„Ez furesa", — gondolhatá Latour,

s a gránátoeokat két sor vasas német

közé fogatta, s vitette erövel a vas-

uthoz.

Beh kár volt, hogy ezek a gránáto-

sok ide nem jöhettek !

Nem engedte a bécsi nép ! Látva,

hogy a magyarok ellen katonaságot

küldenek, a ki pedig nem megy, azt

viszik, — kapta, nekiesett a vasutnak

és széthányta.

Most már tessék vinni!

A vasutat meg akarták csinálni, de

a nép nem engedte.

Osszevesztek.

Bécs talpra áll, a harangok félre-

verettek, dörgött az ágyú, pattogott a

kartáes, de mindez nem ért semmit,

mert a katonaságot jól elverték, és ki-

kergették a városból.

Ezzel a esendes, higgadt kedélylyel

aztán elmentek Latourt látogatni. Épen

otthon találták, s hogy ezután minden

parancsnokolási bajoktól fölmentsék, a

lámpáson adtak neki ideiglenes felfüg-

gesztést.

Másnap a bécsi képviseloház fölszó-

litotta a még mindig Schönbrunnban

tartózkodó királyt, hogy nevezzen ki

népszerübb osztrák minisztereket, Ma-

gyarországra nézve vonja vissza az

október 3-káról kelt királyi leiratot.

A dicsö nép tehát nem feledkezett

meg rólunk !

A király azt felelte, hogy az egyi-

ken majd segit, a másik felett pedig

gondolkozni fog.

Ezen felelet után : — eltünt.

Téli szállásul Olmützöt választotta.

A képviselôházban pedig az az in-

ditvány tétetett, hogy Zsófia föherezeg-

asszony és Lajos föherczeg örökre, a

császári ház többi tagjai pedig, — a

császárt kivéve, — egy évre számüzes-

senek.

Ezek történtek Bécsben, pedig a

bécsiek egy huszadrészét se kóstolták

azon keserü cseppeknek, melyek a ma-

gyaroknak beadattak.

Récsey, látva, hogy király nélkül

maradt, a miniszterelnökségtôl meg-

szökött.
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A király OlmUtzböl.

Olmütz erös egy hely, onnan köny-

nyen lehet beszélni.

A király Wessenberg osztrák mi-

niszter ellenjegyzése mellett, következö

császári és királyi nyilatkozattal lepte

meg a birodalom népét :

„Midön engem az október 6-kán Bécs-

ben elkövetett istentelenségek arra birának,

hogy azon várost elhagyjam, mely a legva-

dabb és legelvetemedettebb szenvedéïyek

tûzpontja lôn, akkor még azon reményben

lehettem, hogy lakossága egy részének vét-

kee ôrjbngése tartos nem leend. Én fcS- és

székvárosom lakosainak különben egészsé-

ges és becsületes érzelmétôl megvárhattam,

miszerint egész erejökkel oda munkálnak,

hogy a félreismert tôrvénynek a tisztelet-,

a gonoeztevôknek az érdemlett büntetés-, a

városnak a fenyegetett élet- és tulajdonra

nézve a biztosság legrövidebb idô alatt is

mét visezaadüssék.

Ezen várakozáe moghiusult.

Nemcsak az, hogy a lázadiis támaeztói

nak sikerült Bécsben a magukhoz ragadt

hatalmat oly rettentô uralom által, milyenre

a tôrténet csak egy példát mutat, a részínt

félelem által ereje-vesztett, részint vad má-

morba ejtett város felett megerôsiteni, és az-

által a tôrvényességre való visszatérést Bécs

falai közt meghiusitani, hanem még ezen

falakon tul is nagyobbodott erôvel terjedt

ki anarchicns torekvéseik vésztorhes hatása.

Egy nyilt lázadásban álló szomszéd tarto-

mánynyal felségsértô szbvetkezések köttet-

tek, statusaim minden részébe követek kül-

dettek, hogy azon képmutató ürügy alatt :

mintha a fenyegetett szabadságot kellene

megvédeni, ott is, hol a rend eddigelé meg

nem zavartatott, a lázadás zászlóját kitüz-

zék és az én még békés, szabad intézvények

tôrvényes kifejlôdésének elébe nézô orszá-

gaimat a fejetlenség, polgárháboru és onyé-

szet iszonyatosságainak martalékul vessék.

Trónraléptem óta népeim java volt élet-

feladatom. Kormányom tôrténete, különösen

az utóbbi két hónap tôrténete ezt egykor

tanusitandja. De a gondviseléstôl rám bizott

kôtelességekhez hütelen lennék, ha oly to-

rekvést tovább is el akarnék nézni, mely a

trónt és monarchiát az ôrvény szélére viszi

és az általam megerôsitett alkotmányos eza-

badság helyébe rakonczátlan eiôhatalom

állapotát tenni igyekszik.

Ezen kôtelességekrôl megemlékezvén,

vérzô ezivvel érzem magamat kényszerülve,

hogy a fejét már most minden szemérem

nélkül folemelô lázadással székvárosomban,

mint szinte mindenütt, hol az magát mu-

tatná, a fegyveres erô alkalmazása mellett

ezembeszálljak, s ellene harczoljak, mig az

egészen le niпee gyözve, a rend, nyugalom

és tôrvényesség ismét helyreállitva, és hü

szolgáimnak, gróf Lamberg és Latournak

gyilkosai az igazság boszuló karjának át

ninesenek adva.

Hogy ezen czélt elérjem, a monarchia

külonféle részeibôl seregeket küldök Bécs, a

folkelés fészke ellen, és altábornagyomnak,

Windischgrätz herezegnek átadom a fôve-

zérletet minden seregek felett, egész biro-

dalmamban, csupán csak a gróf Radoczky

tábornagyom paranesa alatt álló olasz had-

sereget vevén ki. Egyszorsmind felruházom

az emlitett herezeget a kellô teljhatalommal,

hogy ó a béke munkáját birodalmamban

saját belátása szerint a leheto legrövidebb

idô alatt bevégezlieese.

A fegyveres lázadás kényszeritése és a

esend helyreállitása után, miniszteriumom

feladata leend, hogy az alkotmányos ország-

gyülés tagjaival egyetértôleg, az eddigelé

féktelen visszaéléssel kezelt sajtó, az egye-

sületi jog és a honvéd-tôrvények korlátozása

által oly állapot idéztessék el6, mely a nél

kül, hogy a szabadságot szoritná, a tôrvény

nek erôt és tiszteletet biztositson.

Midôn ezen kötelességeim és jogaim ér-

zetében rendithetlen szilárdsággal hozott

határozataimat népeimnek tudtul adom,

mindazok ôszinte és hathatós közremunká-

láeára számolok, kiknek császárjok, hazájok,

családjok, javuk és az igaz szabadság ezi-

vükön fekszik, és a kik jelen határozatom-

ban az egyedüli szabaditó szerre ismorend-

nek, bogy a birodalmat a végrombolástól
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magukat a fejetlenség iszonyatosságai- és

minden táreasági kôtelékek felbomlásától

meg6rizzék. Olmütz, okt. 16. 1848. Ferdi-

nánd s. k., Wessenberg s. k."

A király e manifestum által Win-

dischgrätz herczeg urat Magyarország

ellen rendelte, az országot, a helyett,

hogy a lázadók eilen védte volna, maga

is megtámadta, s igy széttépte, meg-

semmisitette a „pragmatica sanctiót."

Hanem e manifestumot aztán, még

a német lapok se hagyhatták szó nél-

kül. A többek közt igy irt a kölni uj-

ság, egy porosz lap :

„Itt a császár tôkéletesen elfelejtette,

meddig terjed a tôrvényesség határa ! Ma

gyarország nyilt lázadásban levo szomszéd

provinczidnak neveztetik ; de ugyan az isten-

ért : mióta provincziája Magyarország Ausz-

triának ?

Windischgrätz foparancsnoknak nevoz-

tetik a császár és király minden országaiban

létezô fegyveres erô felett is. Magyarorezág-

nak megvan saját t'órvényes hadügyminiez-

tere, tehát Wessenberg ellenjegyzése semmi,

és Bcmmit ér6 a királyságra nézve. Б eze-

rint ne beszéljen a király a tôrvényesaégrül

és béke munkájáról."

Igy irt egy porosz lap. Még az is

megsokallta, a mit velünk elkövettek.

Annyi igaz, hogy a pragmatica

sanctiót maga a király semmisitette

meg. Saját országára rablóvezért kül-

deni parancsnokul , — késöbb Win-

dischgrätzet küldeni az ország ellen

akkor, midön az minden oldalról meg-

támadtatva a legnagyobb emberi ture-

lem izzó parázsa fölött kuczorgott: —

hallatlanság !

Kossuth kezébe

A bécsi forradalom hire fölvilla-

nyozólag hatott Magyarországra, mely

akkor kormánytalanul lézengett a nagy

világban.

Kossuth tehát egy jeles beszédje

után, melyben a nemzet ele tárta azon

uj helyzetet, melybe az a legujabb ese-

mények által jutott, mindenekelött azt

inditványozta, hogy kormány nevez-

tessék ki, — de mert egy uj kormány

bsszehozása idöbe kerülne, ruháztassék

föl kormányhatalommal a honvédelmi

bizottmány.

Az országgyülés elfogadta az indit-

ványt, s Kossuthot nevezé ki a kor

mány elnökévé.

Azonnal inditványba hozta, hogy a

külföldon lévô magyar katonaságnak

parancsoltassék meg a hazatérés.

Már elmondtuk, mily veszélyekkel

veszi a gyeplot.

kellett küzdenie katonáinknak, hogy a

parancsnak megfelelhessenek.

Nemkülönben inditványozta Kos

suth, hogy a bécsieknek segély nyuj-

tassék azon veszélytóli megóvásukra,

mely veszélyben a magyarok iránti

rokonszenvöknél fogva jutottak.

„És én íolhivom a házat, — kiáltá lel-

kesen Kossuth, — mondja ki határozatilag

e mai napon, hogy valamint a camarillával,

a reactióval s a népek szabadságát elnyomni

akaró tendentiákkal alkut ez életben nem

ismer semmi áron; ugy az ausztriai nép irá-

nyában a legszivesebb barátságot érezve,

azt, hogy nemzet nemzet irányában a talál-

kozó érdekeket Istennek ôrök igazeága sze-

rint megnyugtatólag kijelenteni kész, ezt

mondja ki most a tisztelt ház, s az legyen

elôszó, hogy ha netalán ok miattunk szen-

vedve, a mi csapataink segitség végett hoz-

zájuk kôzelednének, mondom, ez legyen az

eloszó : azért jövünk, hogy titeket is ugy, a
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mint ti jëttetek hozzánk megsegiteDi ben-

nünket, megmenteni kivánunk azon absolu-

tisticus irányu camarillától, mely a ti ezabad-

ságtokat, mint a mienket semmivé akarja

tenni; de mi ezabad nép el fogjuk végezni

mindazon érdekek kiegyenlitését, melyek

köztünk fenforognak.

Ez azon magyar nemzet képviselôinek

nyilatkozata, s ezt hallja meg Isten, és hall-

ják meg Európa népei, azon magyar nemzet

képviselôinek nyilatkozata, a mely ezavát

nem szegte meg soba, hanem midön hüséget

mondott, türt, ezenvedett a végtelenségig,

mort szavát adta ; s nem ismerto határát a

ezenvedéseknek. Ily nemzetnek képviselôi

midön kimondják azt, hogy nekünk Ausz-

tria népével semmi bajunk, mi barátok s

testvérok vagyunk, mi egymás közt kiegyen-

litjük a dolgokat : azt hiszem, ez annyi, mint

az esküvés. S ezt reménylem azon néptôl, a

mely megértette, hogy veszélyünk közös, a

midön az ellenünk kbzeledni szándoklott

tábornak utját állotta, a mint megértette

azon veezélynek kbzosségét, ugy binni fog

e nemzet szavának. Mi pedig be fogjuk vál-

tani ezt a gy6zelem eleö perczében, de épen

i azért, bogy beválthaesuk, valamínt mi eegit-

Ijük, ugy 6k is segiteni fognak a gyôzolem

kivivásánál minden árulóknak rasirozásával.

Áz eredmény Istennek kezében van; de

én a honvédelmi bizottmány minden tagjai

részérôl igéretet és fogadást teszek a nemzet

képviselôinek, hogy e czélnak megkôzelité-

sére, nem bibelôdve a rendes körülmények

végett alakitott formák kisezerüségével, e

nagy perczekhez képest nagy eredményekre

vezetô, bátor, de meggondolt és mindenek-

felett elszánt s eltôkélett lépésekkel közre-

munkálni a legsziveeebb hazafiui kötelessé-

gének fogja ismerni a válaeztmány. Hogy ha

a haza megmentésének közmunkálásaért a

méltánylat koszorujának egy boglára az ó

fejére is járuland, azt alázattal fogadandja;

ha pedig a körülmények azt igénylik, hogy

a vérpad legyen a jutalom, oda is büszkén

fogok elmenni."

Ugyanez alkalommal mondatott ki,

hogy a magyar nemzet s a megszökött

nádor közt minden viszony örökre

megszakadt.

Lázadókkai nem alkuszom !

Midön Móga vezénylete alatt a ma

gyar sereg azon szándékkal nyomult a

Lajtháig, hogy Bécset az esetben, ha

netalán az utjokat erre vett futamló

jellasichisták által megtámadtatnék,

védelme alá vegye,— a Lajthánál meg-

állapodott, s a már Bécs alatt lévô Win-

dischgrätztöl azon parancsot kapta,

hogy tisztjei azonnal jelenjenek meg

az osztrák vezér elött, különben hadi

törvényszék elé fognak állittatni.

Épen a seregnél volt Kossuth, Páz-

mándy és Csányi, s Windischgrätznek

ök válaszoltak, elsorolván abban min-

dent, mit a camarilla eddig az ország-

gal elkövetett, s daczára mindezeknek, |

a nemzet békés magatartását. Válaszu-

kat a következö sorokkal végzik :

„Ée hogy a leghallatlanabb méltatlansá-

gok teljosségébei semmi se hiányozzék, her-

czegséged magát nálunk ó felsége eeregei-

nek foparancsnokául hirdeti ki, melyek kôzé

ön Jellasichnak felségsérto ceapatait is fel-

vette. Ezáltal onmagát b. Jellasich lázadása

részesének és Magyarország tôrvényei s al-

kotmányos trónja iránti ellenségének jelenti

ki, és annyira megy, miszeriut a magyar

sereg tisztjeit, kik esküvel köteleztetnek az

alkotmány iránti hüségre, hadi tôrvények-

keli fenyegetéssel akarja csábitani a haza

ellenségének táborábai átmenetelre.

Tudva kell lenni herczegséged elôtt, hogy

a magyar soreg felett ó felsége érvényesen

¡ ceak a hadügyminiszter ellenjegyzése mel-
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lett rendelkezhetik, és bogy minden más

utoni rendelkezés a kir. esküvel szenteeitett

tôrvény által már elôre érvénytelennek nyi-

latkoztattatik. Herczegséged kinevezése pe-

dig Wessenberg által van ellenjegyezve, ki

nem is magyar, annál kevésbbé magyar mi-

nîszter; annalfogva ön semmi esetben eines

jogositva, magának a magyar sereg felett

bármi hatalmat is tulajdonitani; ugy, hogy

hasonló merény hazánk ellenében nyilván

kifejezett ellenségeskedést foglal magában,

mire Magyarország semmi okot nem adott.

Ez ellenségeskedés még azáltal is na-

gyobbittatik, hogy herczegséged a futó párt-

ütônek seregeit saját vezérlote alá vette fel,

ée igy magát a Magyarország alkotmányos

trónja, állami létezése és tôrvényei ellen in-

tézett lázadás vezérévé tové.

Azt kivánja tobát a kôzbéke, melyet

Magyarország nem zavart meg, és a dyna-

stiának érdeke, hogy mi, ámbár a legvégsô

ônvédelemre erôszakosan kényszeritve, her-

czegségedet az Isten örök igazsága, a nép-

jog és emberiség nevében felhivjuk : hogy

jogsértô szándokával hagyjon fel, a pártüto

Jellasich osztrák foldre futva nyomult sere-

gét fegyvereztesse le, s azon esküvel, „hogy

Magyarország ellen tôbbé nem fog har-

czolni", tegye ártalmatlanná, és 24 óra alatt

biztositást adjon nekünk, hogy Magyaror

szág ellen semmi ellenségeskedést sem akar

megkisérteni.

A fenyegetô hadi tôrvényt illetôleg, ez

я jogtalanság annyi erôszaktetolei után oly

borzasztó szó, melynek valódiságában az

omberiség és polgárisodás iránti hitünkben

nem hiszünk. Gondolja meg herczegséged,

mikép az Isten és világtôrténet megveszte-

gethetlen itélôszéke el6tt az emberiség

átkát vonná magára az, ki a XIX-ik század-

ban a polgárisodott Europa elôtt a barbár-

ságnak hasonpéldáját idézné el6. Kénjtele-

nek vagyunk kinyilatkoztatni azt ís, hogy

mi azon esetben mélyen elszomoritott sziv-

vel nem mulaszthatandjuk el azt hasonlóan

viszonzani. Gondolja meg ön, hogy Isten,

az igazság védóje 10,000 foglyot, s közöttök

több tábornok- és tôrzstisztet adott keze-

inkbe. Fontolja meg tehát ön jól váratlan

szavait, mert mindazon vér, mely folyni fog,

az ôrök Isten biróezéke elôtt ön fejére fog

szállani.

Elmondottuk ezzel, mit a becsület és kö-

telesség mondani késztetett; hátra van még

felhivni ont arra is, hogy a béke, s biroda-

lom és a trón iránti kötelesség érdekében,

melynek fenállását ezentségtelen kézzel az

udvari camarilla annyira megingatta, szün-

tesse meg Bécs ostromlását; s ezen nemes-

keblü városnak Magyarországgali szabad

közlekedését, melynek erôszakos felfüggeez-

tése annyira ártalmas a viszonlagos kereske-

dési érdekro, állittasea vissza, hogy igy ne

legyen kényszeritve a birodalomnak fová-

losa az ônvédelem végs6 eszközeire, melyek

a trón fentartására, mi saját feladatunkboz

is tartozik , Bzükségkép elóreláthatlan ve-

ezélyezést, és a birodalomra végetlen ezeren-

csétlenséget idéznének oI6.

Mi ezen parlamentair által, kit herezeg-

ségedhez küldve, ezzel a népjog védelme

alá helyezünk, határozott választ kérünk,

melytol fog függeni, hogy kénytelen- e Ma

gyarország kegyelmeeségedet ellenségének

tekinteni.

Vezérelje ont az elhatározás ezen nagy-

szerü perezében az igazságos Isten.

Pahrendorfban, a magyarországi hadse-

reg fötáborszállásán okt. 25-én 1848. Kos

suth Lajos, a honvédi bizottmány elnöke.

Pázmándy Dénes, országgyülési elnök. Ceá-

nyi László, országbiztos."

Windiechgrätz ezen lelkes, és lova-

gias sorokra, melyben egy nemzet sé-

relmei, fájdalmai s igazsága oly öszin-

tén s bensö melegséggel soroltatnak

elö, hogy emberi kebel elötte meghat-

lanul nem maradhat, következö rövid

választ adá :

„Mit Rebellen unterhandle ich

nicht !" „Lázadókkal nem alkuszom !"

Windischgratznél ekkor jelen volt

gróf Pálffy Móricz mint örnagy, s Iván-

kának kijelenté: „Ha igaz az, hogy 15

nap alatt minden magyarnak vissza

kell hazájába térni: ugy megszüntem

magyar lenni."
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Hát tám ad junk.

Ha igy állnak a dolgok, tehát nines

mit késni. Elôbb-utôbb ôsszeütközésre

kerül a sor, ám kezdjük meg, lássuk,

hogy mit tudunk.

Windischgrätznek hadserege, szám-

ra és fegyelemre, kétszeres volt a ma

gyar felett, melynek felét kaszákkal s

holmi kevert fegyverzettel ellátott

nemzeti örök képezték. Moga nem is

mutatott kedvet a támadásra, de ekkor

elôállt Görgei, s egy tervet mutatott

KossiMinak, mely szerint a vereség

esetében a visszavonulás rendben tör-

ténhetik.

Kossuth a tervet elfogadta, s más-

nap paranesot adott az elünyomulásra.

Windischgrätz Schwechátnál álli-

totta föl seregét.

Október 30-dika volt.

Az elöcsapatok reggel 8 órakor

Mannswörth íalunál már tüzben vol-

tak. Vitézül harezolva a falut az ellen-

ségtöl el is vették.

Vitézül harczoltak késöbb is, de a

jobbszámyon a komáromi kaszások a

rendes seregek támadását íoltartóz-

tatni nem birván, megfutamodtak. Ez

zavart okozott, s döntö volt az egész

ütközetre.

Máskülônben Móga is kétértelmü-

leg viselte magát. Több csapat és had-

osztály, majdnem a gyözelem pillaría-

tában visszavonuló paranesot kapott,

miért is Kossuth Mógát hadi törvény-

szék elé akarta állittatni, ki azonban

az ütközet alatt lováról leesvén, meg-

betegedett, s állásáról leköszönt.

A magyar vitézség ellen nem volt

panasz. Oroszlánokként harczoltak a

fiat al honvédek és huszárok, s bár az

ellen kétszeres tulnyomó erövel, s ren

des katonasággal birt, gyözelme mind-

ennek daczára nem lett volna biztos,

ha más jelesebb vezetôje van a magyar

seregnek.

Itt tünteté ki magát Guyon, ki

mindenütt elsö volt a harczolók közt.

Móga leköszönése után Kossuth

Görgeinek adta át a föparancsnok-

ságot. ,

„Nem tudjuk magunknak megmagya-

rázni, — irja egy szemtanu, — miként veszt-

heese el egy egész napon át gyózelmes se-

reg, minden az ellenség részérôli nagyobb

оrô kifejtése nélkül, kivivott helyét, ha nem

láttuk volna a kiadott parancsokat, szóval,

ha nem lettünk volna legkôzelében a had-

vezérnek ful- és szemtanuul, miként kelljen

egy seregnek gyôzelmét hanyagság, vagy

más uton semmivé tenni."

Kitüntették magukat a Hunyadi-

huszárok, s Répássy ezredes tüzérsége

is. De általában vitézül harczolt az egész

(rendes fegyverzettel ellátott) sereg.

Hanem Görgei elérte czélját !

Kossuth az országgyülésen követ-

kezö szavakkal emlékezett meg róla:

„Szükségesnek látám, — ugymond, —

hogy a hadsereg oly kezekbe adassék, me-

lyekben annak nemesak katonai mnnkálata,

a rend s fenyiték, hanem ogyszersmind ma

gyar lelkülete, nemzeti lelkesülése és elhatá-

rozottsága is a lehetôségig biztositva legyen.

Bizodalmam Gôrgeiro esett, egy oly fér-

fiura, ki iránt, ha akár a honvédelmi bizott-

mány, akár a tisztelt ház nem osztoznék

velom a bizodalomban, becsületemmel állok

jót, hogy ezt hallva is : az ur nem lesz f6ve-

zér, hanem közlegény, — igy is hiven fogja

a hazát szolgálni. Azért mondhatom, és be

csületemmel állok jót, ha a képviselóház

másként akarna rendelkezni , azon lépés

iránt, melyet tettem, 6t a fövezórségre fel-

hiván, az logkisebb akadályra nem szol-

gálna.

Mert ö ugy van lelkeeülve, mint Ma-

gyarország minden igaz fia, hogy nem azt
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kérdi : magas polczra állittatik-e ? — hanem ' tet Görgei fölott ; de hisz^n Istennek

azt, mit parancsol a hazafiui köteleaség?" ¡ kellett volna lennie, hogy már akkor

belásson a sziv fenekére, s Görgei

azt, mit parancsol a hazafiui koteleaség?"

Kossuth a honfiui szent buzgalom

szivetüzétôl áthatottan, saját szive nemes bizonyosan maga se hitte akkor, hogy

verése , és gondolkozási modorának a pokolnak fogja eladni hazaáruló lel-

szeplötlen tisztaságával mondott itéle- két !

A katholikus papság.

A papok közt is történtek mozgal-

mak, akartak reformokat, s különösen

fiatalabbjai : meg akartak házasodni.

Voltak, kik az intriguák sötét vilá-

gából a harcztér tüzrózsái közé lépve,

a szabadság Istenének áldoztak; —

többnyire a fiatalság.

Ámde mi magát в castot illeti, erröl

nem érdemes beszélni; oly elem ez,

mely az emberiség testében szálka lé-

vén, jelen állapotában, akármiképen

fordul is : — szúr.

Gyalázni nem akarjuk, dicsérni an-

nál kevésbbé; az igazat elmondva pe-

dig ott volnánk, a hol vagyunk.

Volt is, van is köztük egypár vala-

mirevaló ember, de egy fecske nem

csinál nyarat.

Az átok magában a testületi rend-

szerben fekszik.

Hogy a 48-diki idökben a magyar

kormány mellett nyilatkoztak, az na-

gyon természetes. Mindig a kormány

mellett szoktak nyilatkozni; hanem

azért a bécsiek iránti alázatos hódola-

tuk kijelentésével sem maradtak el.

Helyzetük azt parancsolja, hogy

ugy tánczoljanak, a mint a szél fuj.

Azok, kik 48-ban szabadelvüsköd-

tek, ma már épen ugy ülnek a szaba-

dabb gondolkozásu fiatalabb papság

nyakán, mint ültek az övéiken az ak-

kori idök öregebbjei. Akkor még sze-

rettek volna pörge bajuszszal, atillában

s kalpagosan járni, — szóval, szerették

volna kicsipni magukat. — Ma már

ezen vágyaknak vége. A familia kalpag

nélkül is megérkezett, és pedig bosé-

gesen, annak pedig legjobb volna egy

szép kanonoki jövedelem. Ahhoz ám

kormánykegy kell. Tehát keresni kell

a kormány kegyét.

Hadd menjeneTs tehát a maguk ut-

ján mindaddig, mig a reájok is bekö-

vetkezö civilisatió intézkedése máské-

pen határoz felettük.

Ne emlegessük öket !

Görgei elojátékai.

Kossuth nem volt katoua, hanem Kossuth és egy lángeszü hadvezér

igenis, lángész volt. Görgei nem volt közt, talán sohse lett volna semmiféle

lángész, hanem katona volt. És ez a két osszeütközés, mert össze tudták volna

dolog igy, — rettenetes nagy baj volt, egyeztetni egymás eszméjét, és tisztába
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jöttek volna egymással. — Igy nem

lehetett.

A Kossuth roppant talentumának

csak egy pillanat kellett ahhoz, mihez

másnak alapos tanulmányozás, s ó a'

hadvezéri combinátiók hálózatában 1

azonnal föl tudta födözni az egyenes

szálat. Görgei azonban nem akarta el- j

ismerni, hogy — szerinte egy fiakális-

nak, — még ilyesmikhez is lehessen

érteni, s a Kossuth megjegyzéseit ren-

desen gúnynyal fogadta, hibetöleg nem

birván fölfogni annak messzelátó ha-

talmát.

Mindjárt kezdetben osszeütközés

történt köztük. Kossuth azon volt, hogy

a magyar sereg az osztrák határnál

maradjon, s ott várja be az alakuló

zászlóaljakat. l-ször. Mert a határt leg-

inkább ez oldalról lehetvédeni, s 2-szor,

mert innen lehet Bécsre döntö csapást

gyakorolni, s Ausztriát is a har<;z ré-

szesévé tenni.

Görgei ellene volt e tervnek, és

mÁs combinatiókkal állt elö. Szóval, a

Kossuth inditványait solíase holyeselte,

mig másrészrol folyton azon volt, hogy

kezébe ada^sék a katonai föhatalom,

s az ö dolgába ne avatkozzék senk).

Igy követelte a tisztek kinovczési

j°gát.

Nemkülönben eltérök voltak véle-

ményeik a hadsereg szervezését illetö-

leg. Görgei semmiféle nemzeti ort nem

akart megtürni táborában, s azt „sza-

ladó csôcselék"-nek nevezte; mig Kos

suth azon lelkesedésre, mely e nemzeti

öröket az ágyuk elé is képes volt elve-

zetni, — sulyt fektetett.

Egy lángeszü hadvezérrel itt is bi-

zonyosan tisztába jött volna. Lehetett

volna azokat a nemzetöröket begyako-

rolni, fegyelemhez szoktatni , jobban

fölfegyverezni, s a mint már voltak rá

példák, hogy a kezdetben „szaladö csö-

cselékböl" a legjobb katonák váltak,

ugy bizonyosan példa lett volna rá itt

is. Ámde Görgei készebb volt egy har-

madával harczolni, mint azon bajt nya-

kába venni : hogy e seregeket rendezze,

begyakorolja és fegyelmezze, noha ez-

által a magyar hadsereg száma kétsze-

rezve lett volna.

De talán Görgei nem is birta azt

fölfogni : hogy lehetne harczképessé

tenni egy ily csoportot, holott a Kos

suth teremtô lángelméje azt egészen

tisztán látta.

Szóval mindjárt kezdetben, több

ily véleményeltérés s osszeütközés

volt Kossuth és Görgei közt, s talán

hibázott Kossuth , midön kezdetben

mindjárt nem fogta rövidebbre a nagy-

ravágyó kantárszárát, mint azt a fran-

czia szabadságharczban a biztosok igen

sok tábornok urral megtették. Kos-

suthot mentlieti azonban azon körül-

mény, hogy saját tehetségében s belá-

tásában tulelbizakodott ne m lévén, épen

ugy nem lévén jártas a katonai dol-

gokban, azt is hihette, hogy Görgeinek

van igaza.

Görgei pedig az engedékenység leg-

csekélyebb rését is fölhasználva, mind-

inkább igyekezett magát kivonni a

Kossuth befolyása alól, s már is több

nemzeti örcsapat hazabocsátásával oly

dolgot tett, melyre fölhatalmazva nem

volt, s röviden azzal excusálta magát,

hogy : „Én nem tartóztatom vissza erö-

hatalommal a honvágy-kórosokat."

Forradftlom tört. 7
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A magyar nök.

Lelkesedés volt аkkоr még a füben rosban, hogy közeledik a fergeteg: ipa-

is ! Nem ís lehet a nélkül csak jeget ros, kereskedö, ügyvéd, ur és mágnás

aszalni. A Kossuth isteni lelkéból min-italpra állt, mintegy varázsütésre. Min-

denkinek jutott egy szikra, és olyan 'den kézben fegyver csillogott, a nök

volt az ember, mint a láng. Keleti fény- 1 pedig, mint a lelkesedés angyalai, bá-

w

Szent-Gellérthegryi sánez-ásás.

ben uszott az egész ország, s az égröl

is lemosolygott az örülö Isten piros

ajka. Oly szinben láthatá végre a ma-

gyart, milyet neki a teremtés órájában

adott. Ámde elkopott eddig, hanem

Kossuth megujitotta, ujjáteremtette.

Olyan ember kéne sok !

Mikor meghallották a testvér fövá-

torságot szórva lebegtek a ragyogó

szemek tüz-árjában.

Sánczolatot kellett a Szt.-Gellért-

hegynél késziteni, s a világ leggyönyö-

rübb munkáskoszoruja lépett elö, hogy

még a fellegek is tapsoltak.

Ott lehetett látni a testvér füváros

népét rangkülonbség nélkül. Gyengéd,
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karcsu nöket erös, zömök munkával

foglalkozva. A harmatkezeket, a mint

a kövekkel birkóztak, a gyengeséget, a

mint segitette az eröt. Az"urinö hordta

a parasztnak az anyagot, a pornö elött

urak vágták a foldet s hányták a föld-

torlatot, az egyenlôség méze folyt min-

denfelé s a sziveket összetapasztva, a

karokat munkára serkentette.

Aztán szólt a dal, a lelkesitö I A

férfiak erös harczias hangjának zômét,

a hölgyek magasan csengö dallama

szegélyezte be ezüst fénynyel, mint

piros felhö szélét a napsugár, s ugy

lebegett-ragyogott az a két város fölött.

Áztán mikor bekSszöntött az alko-

nyat, s az esti harmat csókja fölmenté

dologtól a munkás kezeket, akkor meg-

harsant a Rákóezy-induló, s magasan

lengö neinzeti lobogó alá sorakozva a

munkás nép tarka vegyületü gyöngy-

fïizére, hazafelé indult, s közeledtük

hirére a város falai közt fólébredt visz-

hang, s az otthon munkálkodók serege

tárt karokkal sietett eléjök.

A verejtékcseppek, melyek a hom-

lokon csillogtak, szentelték meg a

munka napját, s a közös lelkesedés

gyémántja, mely a szemekben fénylett,

fizetett a fáradságért.

Hejh ! mikor leszünk olyanok, a

milyenek akkor voltunk ?

Kossuth kellene ahhoz !

Kassán, Beszterczén stb. fegyver-

gyárak alakittattak. A pesti gépgyár

és vasöntöde- fegyvergyárrá alakitta-

tott; minden puskamüves a honvédek

száinára készité a fegyvert; vidéki vá-

rosokban és még falukon is, kard ke-

rült ki a pörölyröl, olyan éles, olyan

fényes, a milyennek kellett lenni.

És lett a magyar fegyveres népe

az Istennek I .

Ágyuk öntésére pedig a községek

harangjaikat ajánlák föl, hogy még az

imádság hangja is golyóvá változzék,

s ölje, ki a népszabadságot akarja

ölni.

Vácz városa is fölajánlta harang-

jait: hadd szóljanak ott, hol Isten di-

csöséget teremt a magyar népnek.

„Fogadják öaök, — irta Kossuth a lel-

kes lakosokhoz, — a nemzet háláját magasz-

tos hazaa7erelmükért. Harangjaiknak hangja,

mely önöket áhitatra hivta az Isten házába,

ágyukká óntetve, önöket a dicsôség meze-

jére, ellenségeiket pedig halálra hivandja,

s fülükbe fogja dôrögni : „Ne bántsd a ma-

gyart I"

A külföld magatartása. Az országgyülés kiáltványa.

Ki maga erejében nem bízik, az

ugyan hiába bízik a máséban.

A francziák, kik szintén a szabad-

ság szent ügye mellett harczoltak, de

már ekkortájban kipihenték magukat,

Teleki Lászlót, ki követül volt küldve

hozzájuk, még csak meg se hallgatták.

— Igen ám, mert akkor már Napoleon,

a gaz, ült a francziák lolkeaedésén,

mint egy ölyü.

Szalay Lászlónak pedig, ki London-

ba volt követül küldve, nemzetét illetö

sok szerencsét kivántak.

Csupán a piemonti kormány ölelte

szivére ügyünket, s igért segédkezet,

de azon kezet pedig megkötôtték a kö-

rülmények, s igy csakugyan egészen

magunkra voltunk hagyatva.

Más oldalról pedig a camarilla ugy

igyekezett bennünket festem a külföld
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elött, mint pártütoket, s hogy nem is

az egész magyar nemzet, csak egy tö-

redék csinálja benne a lázadást.

Windischgrätz adott is ki egy pro-

clamatiót, melyben fölhivta Magyaror-

szág és Erdély lakosait, hogy a magyar

honvédelmi kormányt elhagyva, hozzá

szegôdjenek.

Hanem a proclamatiónak bizony

nem lett semmi eredménye.

Ezen proclamatióra felelt Görgei

és Csányi, s nehogy mégis a nép szi-

vébe mérges magvat szórjon, íolemelte

hangját az országgyülés is.

Az országgyülés kiáltványa igy

haDgzott :

„Atyánkfiai ! Az orökkévaló Iaten nevé-

ben szólunk hozzátok, az igazságnak szavával.

Szólunk hozzátok magyarok, németek,

tótok, oláhok, ráczok, horvátok, szólunk el-

árult közös hazánk nevében,melyet a királyt

kôrnyezö ceelszövök gonosz hálóval körül-

keritettek.

Szólunk hozzátok szabadaágtoknak ne-

vében, melynek hajnala alig derült roátok

hoaszae szenvedés után, midôn a szabadság-

nak esküdt ellenségei vérozonbe akarják

azt fullasztani.

Mit gondolnak ôk a nemzeteknek szen-

vedésével; mit gondolnak ók a népek véré-

vel ; mit gondolnak ôk a leperzselt falvakkal

s koj¡« ctlenül elpusztitott városokkal, csak

hazánk fiiggetlenségének semmivététolét a

nemzetünk szabadságának megdontését el-

érhetnék !

Inkább akarják, hogy az egész ország

egy nagy temetôvé váljék, csakhogy ók régi

kényük szerint korlátlanul uralkodhassanak

rajta, s a temetô sirjai közt némán lézengjen

egy ezolga nép.

De él az Isten, a nemzeteknek Istene, ki

védi az igazságot s megboszulja a hitsze-

gést, ki nem azért teremté e szép országot,

hogy királyi udvaronczok zsákmánya legyen ;

ki nem azért tartá meg századok veszélyei

közt e nemzetet, hogy a megujult szabadság

reggelén essék áldozatul a hitszegésnok.

És él e nomzet, még él ép erôЬeп, egész-

ségben, él e nemzet kebelében az emberi

méltóság érzete, él a hazának szent szere-

tete, él a méltó boszankodás annyi ármány,

annyi árulás, annyi hitszegés felett; él a fér-

fias elhatározáe gyôzhetlen ereje, mely a

mint senkit meg nem támad, senkit bántani

nem akar, ugy bántalmat sem tür senkitôl.

A nép legyen onmagához, legyen hazá-

jához hü, — és kis ido alatt a haza mentve

lesz, és a magyar nemzet neve kedves leszen

Iaten elótt és dicsoséges emberek elôtt.

Atyánkfiai, véreink! hallgassátok meg az

országgyülés ezavait, melynek tagjait ti vá-

lasztottátok képviaelókül, s részint n tôr-

vény hivott meg, hogy hozzanak tôrvényeket

az ország boldogaágára s megoltalmazzák а

hazát idegen zsarnokaág ellen.

Mi egy levegön nöttünk fei veletek, egy

hazának vagyunk gyermekei, egy tôrvény

uralkodik felettünk, szabadságunk közös

veletek; végezve tôrvényhozói tisztünket,

visszatérünk soraitokba, osztozni veletek

azerencsében, szerenc-étlenségben; a mi eor-

sunk a ti sorsotok, s a tiétek a mi soreunk

is; ha mi titeket megcealnánk, magunkat

caalnók meg, mert a mint egy Ietenünk van,

ugy van egy hazánk s egy szabadságunk.

Nekünk, mint nektek, e haza, minde-

nünk; kivüle számunkra, mint számotokra,

Isten tág világán nincsen sehol hely. E he-

lyen élnünk, с helyen halnunk kell veletek.

E fóldben nyugosznak ezer évótaapáink

szent hamvai; e föld táplúl minkct mint tite

ket; e foldbo teendjük le örök nyugalomra

tetomeinket, e foldbol támasztand íel vég-

itéletre az örökbiro, kinek tetteinkröl szá-

molni fogunk; e foldön akarjuk bold' gok-

nak hagyni gyermckeinkct, kiknek eor*a

közös veletek; mi a ti pzámadó eáfárjaitok

vagyunk.

Ellenben mit várhattok az idegcnektôl,

kik bérea zaoldosokkal támadták meg sze-

gény hazánkat, kik a tôrvényes szabadság

ellen fellázitottak horvátot, ráczot, oláhot,

kik vérbe boritják mezôinket, öldöklik tár-

saitokat, nôitekef, gyermekeiteket, felper-

zselik falvaitokat, kiragadják kezeïtekbôl a

véree veritékkel keresett falatkenyeret; mit

várhattok az ellcnségtôl, ki fegyveres kézzel

rohan hazdtokba, minden ok nélkül, httsze-

g6en, istentelenül?

Mit várhattok azoktól, kik saját szijlöt-

tefoldükön a legvirágzóbb fovárosokat irgal
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matlanul ösezelövetik, felgyujtják, kiprédál-

ják, e kik eeregeinket adják hóhér kezébe,

saját hazájuk oltalmazóit?

Pe dig a fold, melyet pusztitottak, hazá

juk foldje ; a városok, miket összelôdöztek,

hazájuk büszkeségei ; a vér, melyet kiontot-

tak, testvéreik vére volt.

Mit várhattok ti ezen istentelen ellen-

ségtôl, ha gyáván megadván magatokat, ha-

mégis annyira megy a ezemteleoségben,

hogy midôn édea hazáñkban véree, pusztitó

lázadást okoz, midôn fegyveres kézzel tá-

madja meg országunkat, midôn minden isteni

e emberi tôrvényt lábbal tapod, ép akkor

álnok, hitegetô mézes szavakkal azt meri

mondani, hazudni, hogy o semmi roezat ez

országnak nem akar? . . .

Arra mer folhivni, hogy ne védelmezzé-

Csanyl Lií-zl».

zánkat elfoglalná ? £ hazát, melyhez ôket a

szeretetnek scmmi kôteléke nem köti, me

lyet ük nem szeietnek, nem szerethetnek,

inert idegenek, melytôl irigylik Istennek

áldáeait, irigylik a szabadságot, irigylik a

tôrvényoket, melyek zearnokságaiknak utjá-

ban állnak?

Mit várhattok ti ezen ellenségtôl, mely

saját hazájával oly kegyetlenül bánt ! e mely

tek magatokat, ne védelmezzétek ezegény

elárult hazánkat, melyet 6k vérbe boritottak

s fegyveres kézzel rohannak meg.

Atyánkfiai ! válaszezatok e haza ezózata

s az ellenség álnok hitegetése között !"

És itt elmondatván a nemzet jogai

ellen eddig elkövetett garázdaságok, a

felszólitás igy végzôdik :
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„Atyänkfiai ! ez rövidbe foglalt hü képe

a magyar nemzet ellen elkövetett gonoszsá-

goknak! — Soha a tôrténetekben ennyí go-

noezeágot még nem látott az emberiség !

Isten sok bajjal kisértette meg ez orezá-

got. Ugy látszik, ôrök bolcsesége szerint

hazánk boldogsága végett szükségesnek

látta ezen sok veszélyt, hogy országunk ösz-

szes népét erejének érzetére folébreezsze.

Isten ugy akarta, hogy hazánk szabadsá-

gát munkával, áldozattal érdemeljük meg,

mert a nemzetek nem tudják becsülni azon

kincset, mit alamizsna gyanánt kaptak aján-

dékul, e csak azon szabadság tartós, molyet

fáradsággal érdemeltünk meg.

Ее most halljátok meg, atyánkfiai! a leg-

közclebbi merényt, mely a sokat szenvedett

nép elzsibbasztására kikoholtatolt.

A királyt környezö gonosz tanácsnokok,

az ö nevét felhasználva, néha-néha egy szó-

zatot intéznek a népekhez, hogy a királyi

tekintélylyel megfélemlitsék s a nép elcsá-

bitásával vigyék ki azt, mit erôvel nem bir-

nak kivinni, tudniillik Magyarország elnyo-

mását, tôrvényes szabadságunk eltiprását,

onállásunk megsemmisitését s a régi kény-

uraságnak helyreállitását.

Ilyen ezózat intéztetett most is Olmütz

városából а király nevében a magyar nép-

hez.

Ezen tettét a gonosz tanácsnokoknak

Isten soba sem fogja megbocsátani, mert ez

iratban a tômérdek istentelenség, mit ekko-

rig ezenvednünk kellett, még gúnynyal,

rágalommal tetéztetik, e oly igazeágtalan

vádak ezóralnak az országgyülésre e egyes

hazafiakra, kik a nemzet parancsainak enge-

delmeskedve, hazafiui kôtelességôket telje-

sitik, hogy e vádak méltatlansága felett

elborzad az emberi sziv, lealacsonyittatik a

királyi méltóság, s lehetetlen, hogy meg ne

gyôngitteesék az annyi vérrel, annyi hüség-

gel tanusitott ragaszkodásnak érzete.

Az van ugyanis az emlitett szózatban,

hazánkfial ! mintha mi lázadtunk volna fel a

király ellen, mi kozdtük volna a háborut, mi

boritanók vérbe és lángba az orezágot!

De a ki moggondolja, mikép s mennyi

oldalról támadtatott meg ezegény nemze-

tünk árulók, rablók, pártütók által; a ki ugy

tudja, mint ti, hazánkfiai, hogy a magyar

nemzet békét, nyugalmat ohajtva, csak kény-

ezeritve nyult onélete fentartáeának védel-

méhez, az ezive mélyének legtisztább meg-

gyôzôdésébël kénytelen felkiáltani , hogy

azon vád, mintha a magyarok lázadtak volna

fel, nem egyéb, mint sértô rágalom és való-

ságos istenkáromláe.

Ennyi ezerencsétlenséget árasztani egy

nemzetre, ily istentelenül megezegni tör-

vényt, eeküt és mindent, a mi ezont, s még

aztán az üldözöttot, a védelemre kényszeri-

tettet vádolni lázadáeeal, oly bün, melyre az

emberi nyelvnek még ezava nines.

De hiszon maga ezen mesterséges kohol-

mány biztos zálogul szolgálhat nektek, ha

zánkfiai, hogy Magyarország igaz ügyének

gyöznie kell.

Országunk népe nem leez sem oly ok ta

lan, sem oly gyáva, hogy barátjának higyje

a pártütó ellenséget s maga-magát martalé-

kul feladja.

A nemzet eddig készületlen volt s még

eem birta 6t loverni я sok ellenség; most

vannak vitéz seregei, kik ffrt állanak sza-

badságáért. A nép pedig, valamint eddig

tevé, ugy ezentul is lelkesült készséggel

Bietend a haza szent szabadságának védel-

mére és szaporitandja azon vitéz zászlóalja-

kat, melyeknek kétszázezer fdre neveltetése

a nemzet által el van határozva, s melyek

bajnoki kitartásából rövid ido alatt nemzc-

tünk biztositott szabadsága s örök dicsôségc

vîruland fol kétségtelenül.

A haza szent nevében szólitjuk fel a

népet, hogy az orezággyülésnek a hon meg-

mentésére intézett gondjaiban tántorithatlan

hazai szeretettel segitségére legyen.

Az orezággyülés az Olmützben e hónap

6-án és 7-én kelt fenemlitett irományokat,

mint különben is miniszteri ollenjegyzés

nélkül keltekot és általában Isten és ember

igazságával ellenkezôket, tôrvényteleneknek

és érvényteleneknek nyilatkoztatja.

Az országgyülés kijelenti, hogy ha Win-

dischgrätz vagy akármely más ellenség ha-

zánkat és ennek az 1848-diki tôrvények

által biztositott ezabadságát megtámadni

merészli, vele a nemzet, mint jogtalan ellon-

séggel fog bánni.

Az országgyülés kinyilatkoztatja, hogy

a ki ezen ellenségnek legyôzésében a kor-

mány és hadserogeink intézkedéseit elôsegi-
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teni elmulasztaná, vagy épen azokat akadá-

lyozuá, honárulási vétket követ el.

Az országgyülés megvárja a haza népé-

t6l, hogy a hon megmentésére semmi áldo-

zatot nem kimélend, s viszont igéri a nép-

nek, hogy a helyen, melyre a nép bizalma

és a tôrvény által állitva van, tántorithat-

lanul megmaradand, mig a haza megmentve

a a nemzet szabadsága biztositva lesz.

Atyánkfíai I ott állunk, hol élet és ha-

lál, ezabadság és szolgaság között van a

választás.

Mit késünk, ha kell, meg is halni most

még ugy, mint szabad emberek ? A szolga

ság váltságdiján megtartott vagy vissza-

vásárlott élet gyalázatos.

Egyetértésre, erôa kitartásra, kölcsönös

bizodalomra van szüksége hazánknak. Isten

az igaz ügyet és az ártatlanokat soha el

nem hagyja : bizzatok ö benne; a kitürendö

szenvedés és fájdalmak között is nem-

zetünknek azon fóvalóság lesz mindene :

„a tôrvényeeség, az igazság és ezabadeág

Istene!"

A sze

Mig ez igy tôrtént, addig a szerbek

folytonosan lázittatva, söt több osztrák

törzstisztnek a császáriakhoz' való át-

menetele által is bátoritva, mindin-

kább szaporiták a vérlázitó események

sorát.

Támadásokat intéztek Török-Becse,

Ó-Becse és Kikinda ellen, de bizony,

mi türés-tagadás benne, Török-Becsé-

nél Damjanich, ÓBecsénél Fack, és

Kikindánál Nagy Sándor seregei által

derekasan elnáspágoltattak.

Ezekhez járulván még a császári

visszavonulás és a bécsi forradalom

hire, a szerbek kezdelték veszteni a

kurázsit, s fészkeikbe vonultak vissza.

Kossuth , ki folytonosan irtózott

még a gondolattól is, hogy a testvér-

nemzetek egymás vérében gázoljanak,

fol akarta használni az alkalmat, béke-

ajúnlatot tett a szerbeknck, az enged-

mények netovábbjáig menve.

A béke talán sikerült volna i?, de

a függöny mögött mindig készen állt

a camarilla, mely a polgárvértôl épen

nem tanusitott valami nagy irtózatot;

söt jól esett folyását látnia, hogy vad

boszuját abban kihüthesse.

rbek.

A camarilla tehát Kossuth szándé-

kát belátva, Rajasichhoz, a lázitás föfö-

mesteréhez egy levelet iratott a király

által, melyben többek közt a következö

is foglaltatik :

,, Midôn Kossuth Lajoa és táreai áruló

müködése Magyarországban egész a láza-

dásig emelkedett, s én királyi kötelességem-

nek tartottam e pártütot fegyveres hata-

lommal elnyomni, hogy hü népemnok békés,

alkotmányos létet biztositsak, Magyarország

azon lakosainak, kik az on egyházi hatósága

alatt állanak, hüségétôl elvárom, hogy azon

párttal minden közlekedést6l tartózkodni

fognak, s a rend helyreállitásában a Win-

dischgrätz herczeg alatt létezô eeregemet

gyámolitandják."

A kibékülésbôl tehát semmi sem

lett. Rajasich igy irt a magyarokhoz :

„A szerbek a császártól várják nemzeii

lételôk biztositását , kinok tántorithatlan

hivei, s ki ükct leirataiban óvá a magyarok-

kal való kibéküléstôl, kik a szerb nép kiir-

tására tôrekesznek.

Ö tehát nem fog akkor békealkuba bo-

csátkozni , midôn a diadalmas Windisch-

grätz százezer emberrel közeledik Pest felé,

hogy a forradalom hydrájának fejét leta-

possa."



Szerb'tábor.

Az ellenségeskedés tehát folyt, s aj Márjássy, Eszterházy és Lenkey pa-

azerbek november elején már 38,000 jól raneanoksága alatt.

fegyverzett harczossal rendelkeztek. Lagerdorfnál, november 7kén üt-

A magyarok 30,000-enjvoltak, Vet- közetre került a sor, s a vörös sapká-

ter, Damjanich, Asboth, Nagy Sándor, sok föltartózhatlan rohamai, a Wür
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temberg-huszárok rettentö atakjai elött,

az ellenség igen szükséges dolognak

tartotta a futást, mely ha szégyen is,

de hasznos.

E csatában Rózsa Sándor igen vi-

tézül viselte magát; késöbb azonban

még ezen vitézségét is elhomályosi-

totta garázdálkodásai által.

Ez a zsivány pedig nehezen gazem-

bernek született. Éles esze, s gyakran

mutatkozó jó szive, csak a vad körül-

mények befolyása alatt korcaosodott

el, s alakult át szornyeteggé. ВeШe,

ha fiatal korában jó nevelésben része-

sül, jeles ember lehetett volna, mert

tehetség nagy volt benne.

De hány és hány nem közonséges

talentum nyomorodik igy el, miután

fejlodése nem találva meg a nemesebb

szabadság egyenes utját, arra hajt és

növeszti ágait, merre rést nyitnak neki

a körülmények.

Nem lehet nagyobb áldás egy or-

szágra való nézve : mint a helyes nép-

nevelés.

E csatában kitünteték még magu-

kat : Fáy Gyula, ki el is esett, Rákóczy

örnagy, Csicseri hadnagy és Sivkovics

István föhadtiagy.

Ez volt Damjanieh elsö nevezete-

sebb csatája.

Kossuthnak azon tervét, hogy a

csatatért Ausztriába tegye át, nem en-

gedte meg az a körülmény, mely a

hadsereg uagy részét itt a Bánátban

tartóztatta le, hol november 30-dikán

ismét ütközetre került a dolog, s ör-

doghidjánál Muderspach által a szer-

bek ismét vereséget szenvedtek.

Deczember 4-kén Tomassovácznál

Kiss Ernö intézett támadást, (akkor

jött Peströl) de visszaveretett, hanem

Alibunárnál aztán Damjanieh visz-

szapótolta ám a tomassováezi vere

séget.

A szerbek ellen viselt csaták egyik

legnagyobbika volt ez, s a szerbek

tönkrevtretve Pancsova felé szalad-

tak.

A jarkováezi rémes éj.

Damjanieh az alibunári gyözelem

után Tomassovácz ostromára indult.

Jarkovácz helység, a lázadásnak s ke-

gyetlenségeknek e bünfészke, szintén

utjába esett. A lakosok azonban Dam

janieh közeledtére fehér kendökkel s

fehér zászlókkal a magyar sereg elébe

mentek, s mennyre-íoldre esküdtek,

hogy so'na világéletükben még csak egy

roaz gondolatot se tápláltak a magya-

rok ellen.

Damjanieh tehát bevonult a hely-

ségbe, ott szokása szerint néhány rövid

katonás szót ejtett, s mert másnap

szükség volt az eróre, az éjet ott töl-

teni határozta.

A honvédek beszállásoltattak , a

még alig borult éj a falu fölé, midön a

fáradt hadsereg mély álomban szen-

dergett.

Ekkor a házak padlásairól fekete

sötét emberek alakjai jelentek meg,

kik az utczákon összegyülve, halkan

sorakoztak, s lábujjhegyeti kivonultak

a helység mogé.

Mindannyian fegyveres szerviánok

voltak.

Kinn a falu mögött, a tomassová-
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czi sánczok felöl, ismét fekete csopor-

tozatok közeledését lehetett látui, alig

ébresztvén némi neszt, csakis az ágyuk

kerekeinek halk doczôgése hallatszott.

A honvédek álma elött azalibunári

diadal fényes képei ragyogtak.

Az érkezett csapatok pedig kezet

fogtak a várakozókkal, s a találkozás

üdvözletei után, halkan a mint jöttek,

fölosztották magukat, s a szélesebb ut-

czák torkolatainál az ágyuk leemeltet-

tek elsö kerekeikröl.

Apró tompa ütések kopogtak az

ágyukba tolt golyókon, sziporkázni

kezdett a kanócz, s egyszerre, a táma-

dók vad orditása közé, az ágyuk eget-

verö rettentö bömbölese vegyült.

A falu minden utczájátvégigsopor-

tck a golyók, a házak recsegve kezdtek

omladozni , s a puskatüzek ezernyi

lángnyelve záporként szórta a halál

magvait mindenfelé.

És e végitélethez hasonló földráz-

kódás közepett, a leget hálóként átszovo

golyöesö, és csak az ágyuk s fegyverek

tüzétôl rémesen világitott sötétségben,

— egyszer csak megperdül a vörö3-

sapkások csatára riasztó dobja, s meg-

zendül a trombita, hatalmas hangjának

csengését az ágyuk mennydorgése fölé

emelve.

Midön egyik vagy másik utczában

elhallgatott a dobszó, tudni hhetett,

hogy golyó ment a bátor dobos szivén

keresztül, — vagy midön elhalt a trom

bita bangja, hogy gazdája halt el elö-

ször. Hanein azért pergett a dob foly-

tonosan, és zengett a harsona folyto-

nosan.

A honvédek, kik álmaikból ily ret-

tenetes ébresztés által riasztattak föl,

kezdetben azt hitték, hogy a föld re-

pedt meg alattuk, s a pokol tüzes go-

lyói repkednek a sötétségben ; de midön

a dobpergéstéstrombitarivalgást meg-

hallották , öltözve vagy öltözetletiül,

csupán feg) vereikkel gondolva, az ut-

czákra rohantak, s a gyilkos tüzelés

zápora által folytonosan tizedeltetve, a

hivó dobpergés biztató s parancsoló

hangja után indultak.

Rövid idö mulva, a legiszonyubb

tüzelés közepett sorakozott a magyar

sereg.

A tüzelés sürüségéból következtetni

lehetett, hogy nagy számmal van az

ellenség. Ámde csakhogy együtt lehet-

tek, mi volt a szám, a magyarok hö-

siessége elött.

Kiss Pál, a vörös sapkások örnagya,

magasra emelte kardját, s zászlóalja

élére állt. Damjanich sorakoztatta a

sereg többi részét, és elöre állt.

Fiuk! gyözni vagy halni!

A dob megperdült, a trombita meg-

harsant, s a rohanó vörös sapkások

kakastolla kanyargott az éji szélben.

Ember ember mellett, szurony szu-

rony mellett, aztán neki annak az or-

kánnak, honnan legjobban szórja go-

lyóját a pokol.

A rohanókat rettentö tüzelés ío-

gadta, s elörenyomultak a tulnyomó

ellenség szuronyai is.

Ámde szurony és szurony közt is

van ám külonbség. Volt-e a világon

fogható szurony, a vörös sapkások szu

ronyához !

Elül a Kiss Pál örnagy kardja vil-

logott, utána a föltartózhutatlan vörös

sapkás szuronyerdö.

Másik oldalon dörgött a Damjanich

hatalmas hangja, s „éljen a szabadság!"

dicsö rivalgása kis, de hñsi csapat aj-

káról.

A puskák pedig egyre ropogtak, és

az ágyuk egyre dörögtek.

Hanem egyszer csak puska is, ágyu

is elhallgstott. Mell mellnek, szurony
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Knlzsaniu,1; я szcrbek vezére.

szuronynak feszült, csattogott a kard,

zuhogiak a puskaagyak, s néhlny percz

mulva megnyilt az ellen összeroncsolt

fala, 8 az azon keresztülgázolt magyar
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had örömriadallal üdvözölte egymást

a szabadban.

Már hajnal volt.

„Nem ugy fiuk! — mondá Damja

nich, és kardjával visszamutatott a fa

llirá, — az elltnség ott maradt. Vissza!

Utánam, a ki legény !"

És visszafordultak a hösök. A vörös

sapkások ismét elöre, szemökben vész,

kezükben száz halál. Utánam, a ki le

gény!

Es egymást megelözni akarva, ment,

rohant a magyar had, s a nap bámulva

kelt bibor-ágyából utánuk.

És rövid idö mulva ьeт volt ellen-

Az о

Népet nép ellen, nemzefet nemzet

ellen. És a népek és a nemzetek még

ma is annyira gyarlók, hogy egycs em-

berek által eszközül hagyják та-

gukat használtutni. Annak a népnek,

annak a milliónak nincsen annyi esze,

hogy be birná látni, miként egyik em

ber olyan mint a másik. Hogy az a

másik ember gondolkozik, érez, dolgo-

zik, szivében szeretet, ereiben szoiga-

lom, lelkében s idegeiben fájdalom, —

épen ugy mint, neki, ha okot adnak

reá. Hogy Ö is szeret élni, félti a mije

van, vagyonkáját, családját és szere-

tettjeit. Hiszen ezek erények. Miért ha-

ragszunk tehát a másik emberre, ha az

olyan erényeket mutat föl, melyeket

mi is büszkén vallunk magunkéinak, s

melyek az emberi táreadalom fentartói.

Nem is haragszunk mi. A régi álla-

tias barbárságot már levetkózték a szi-

vek, s a mi gyülölet emberben még

ember iránt megmaradt, az azoknak

müve, kik a népek vérében akarnak

ség, s egy félnap mulva nem volt

falu.

A ki menekülhetett, menekült Pan-

csova és Dobricza felé.

A Wasa-ezred kitett magáért, ha-

nem a „vörôs-sapkàs" gyözhetlen volt

még álmában is !

Tomassovácz sánczai közöl pedig

Knizsanin fegyvercsapás nélkül kita-

karodott.

Ilyenkor ellenség-kergetô már maga

a hir is!

Hátra volt még Pancsova. Ámde

a magyar sereget. gyözelme helyéröl

Pest felé szólitották a körülmények.

láhok.

i halászni, s hogy hatalmasok s nagy

I urak lehessenek, egyik embert ráuszit-

¡ják a másikra, s egyik emberrel öletik

a másikat. És az cmberek oly gyarlók,

hogy mindezt belátni nein birják, s

nem birnak mtgszabadulni a nyü-

göktöl.

Azt mondják : nem lehet kibékül-

nünk a nemzetiségekkel. Nem hát ?

Hát miféle fajta teremtményei azok az

Istennek '? Nem emberek-e, nem ember-

társak-e? S jó akarattal mikor nem ér

tette meg egyik ember a másikát?

Avagy nines bennük jóakarat? És

miért nines ? Azért, mert a mint izgat-

ták öket eddig, ugy izgatják s izgatni

fogják mindaddig, mig az izgatókkal

nem leszünk tisztában. Csak egy órai

egyetértés, s ki fogjuk venni azok mé-

regfogait, s aztán sohse veszünk össze

többet.

Mik torténtek 1848—49-ben, szent

Isten ! Az embernek haja szála áll föl,

vére fagy meg, ha ama borzasztó ese-

. i il Tu л
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ményekre visszagondol. S lehetetleii,

hogy egyik nemzet a másikkal kibé-

külhetne valaha, ha nem tudná, hogy

mindennek okai a félrevezetôk voltak,

s ¡gy nem azok iránt, a kik cselcked-

ték, hanem a kik bujtogatva a népet

földühitették, érzünk szivünkben en-

gesztelhetetlen gyülöletet.

mely féket pedig az osztíák camarilla

tépte ossze.

. A többek közt Zalatnát, ogy csinos

bányavároskát is megtámadtak, э ké-

pünk csak félig, s a szelidebb jelenete-

ket ábrázolja. Ámde a leirás által nem

akarjuk eb'n'dézni amaz iszonyt, mely

lelkünkben cmbertársaink iránt kelet-

Л /iiliilmii vcrfUrdü.

Az oláhok be so várva a fekletct,

melynek kbveteléseikre kellett vol-

na jönni, böszült tigrisekként szágul

dozák be Erdély vidékeit, s öltek, gyil-

koltak, kegyetlenkedtek, hogy tetteikre

visszapillantva, az ember megundoro-

dik embertársától, mert ezt egyik állat

sem teszi már a másikával. Mire képes

vinni az embert a féket szakitott düh,

keznék, csupán annyit mondunk, és

figyelnicztetünk roa mindenkit, .hogy

ezen dolgokat, izgufók által, a cama

rilla viteté véghez.

Hanem aztán я szászok se voltak

Hokkal kiméletescbbek, s ez ellen a

fajta ellen, ez ellen a jövevény, s a ma

gyar nép kegyelmén felhizott natio

eilen, nagyobb lehetne ám gyülöletünk.
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Ez tanultabb s értelmesebb annál a

szegény oláhná], mely alig számitható

az emberiséghez is, — és mégís egyik

kéz volt, mely ama véres dolgokat vég-

hezvitte, s itt nem is annyira félreve-

zetésröl, mint roszakaratról beszélhe-

tünk. Adja azonban az laten, hogy öket

is megszállja a szentlélek, s tanulják

ismerni s szeretni azon nemzetet, mely

nemes, jó és testvér tud lenni a hason-

lók iránt.

Hogy e reтeз tettek mindjárt kez-

detben meg nem akadályoztattak, an-

nak leginkább az akkori gyenge királyi

biztos, b. Vay volt oka. Kesöbb azon

ban ö is tevékenységre ébredt, s Erdély

összes magyar lakóit fegyverre szóli-

totta.

Puchner, ki a katonaságnak volt

parancsnoka, kezdetben himezett-hámo-

zott, végre azonban levetette az álar-

czot, s egyenesen az osztrákokhoz sze-

gödött.

Megkezdödtek aztán a harczok. A

íegyelmetlen, rendezetlen fölkelô ma

gyar csapat, a rendes katonaság s az

összes oláhság ellen. Напeт a székelyek

vitézül viselték ám magukat. Erakka,

Nagylak, Radnót és Nagy-Enyednéí

sorban megverték az oláhokat, в Ur-

bánt kiüzték Szász-Régenbol. Nem lé-

vén azonban tevékeny, tapintatos és

tapasztalt vezetöjük, mely össze birta

volna flket tartani : széthullongtak, a

kik pedig megmaradtak (minden ágyu

s rendes fegyverzet nélkül), M.-Vásár-

¡helynél az osztrákok rendes és tulnyo-

! mó hadától vereséget szenvedtek , s

¡aztán lehet mondani , hogy egészen

szétoszlottak.

Kolozsvár a Baldacci, Vay és Grosz

gyávasága miatt az Urbán kezébe ke-

rült, s csakhamar az osztrákoké lett,

némely csekélyebb helyeket kivéve,

egész Erdély.

Ekkor jelent meg Bem Erdély

földjén.

Dupla lénung,

1848. deczember 2-dikán V-ik Fer-

dinánd király ö felségének fejéröl a

császári királyi koronát szépecskén le-

vették. Mondják, hogy Ö felsége nem

igen akarta engedni, mindkét kezével

belekapaszkodott , hanem azért csak

levették.

„A mór megtette kötelességét, a

mór mehetl"

A camarilla azt gondolta, hogy egy

törvényes királynak a köpönyege alatt

elég volt már ennyiböl ennyi, majd

még Europa is megsokallná a dolgot.

Egyik hitszegés ugy is a másikra hal-

moztatott, tehát most már halt! Elé

nines király!

tehát azzal a másikkal, kit пeт kötelez

még semmi, s a ki tehet mindent.

V. Ferdinandussal kijelentették,

hogy Ö neki a korona nem kell, hanem

odaadja azt Carolus Franciscusnak, kit

a korona joga ö utána megillet. Caro

lus Franciscus azt mondta, hogy a ko

rona neki se kell, hanem odaadja az ö

szerelmetes fiának, Franciscus Josefus-

nak, a kinek kell. Franciscus Josefus

kijelentette, hogy a korona neki kell,

s hogy ez alatt a czim alatt: Francis

cus Josefus Primus (a mi annyit tesz,

hogy Elsö Ferencz József), azonnal a

fejére teszi.
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A bécsi orbzággyülés rögtön meg-

csinálta az „alászolgáját", hanem Ma-

gyarország jogai más húrok pengeté-

séhez nyultak.

Kossuth Lajos (mindig csak ö) a

„Pesti Hirlap" hasábjain hatalma^an

fölszólalt, s czikke, melyet itt közlünk,

az egész országban viszhangra talált,

mert az volt az igaz, a mit ö irt :

„Hirlik, — ugymond, — hogy Fordinánd

ausztriai ceászár deczember 2-kán Olmütz-

ben ünnepélj esen lemondott a trónusról, s

népeit és hadseregétaz irántai hüségtó1 fel-

oldozza.

Hirlik, hogy Ferencz Károly ausztriai

íoherczeg egyszersmind lemondott ôrökösö-

dési jogáról.

Es hirlik, hogy mindketten ezt Ferencz

József fóherc¿eg javára tevék, s hogy ez

császamak proclamáltatott.

Es hirlik, hogy Ferencz Józeef egy pro

clamatiót bocsátott ki eme szavakkal:

„Vorkündigen wir hiemit feierlichst allen

Völkern der Monarchie unsere Thronbestei

gung unter dem Namon Franz Joseph drr

Erste."

Ë^ hirlik az is, hogy ezen fiatal embor

ezen „Verkündigung"-jában legelsö gond-

jának ismerte kijelenteni, hogy mindenek-

elcitt — a mint ó nevezi, — a „läzadast"

legyôzni, s a monarchiát „egységbe" öesze-

olvasztani leezen legelsö feladata.

Magyarországnak közálladalmi létele

egészen ignoráltatik : vagy lemondottak

Magyarországnak királyi székéhez minden

igényrôl, melyct hitszcgésük által már kü-

lönben is elvesztettok, s csak a nemzetnagy-

lelküségébôl nyerhettek volna vissza , az

ország tôrvényes jogainak nyujtandó tôké-

letos biztositékok mellett, — vagy pedig

Magyarorezágot már ugy tekintik, mintha

nem is volna, mintha kitörölve volna a nem-

zetek sorából, amolyan kiegészitô provin-

cziácskája volna a Windischgrätz hóhérpal-

losa alatt gômyedezô ausztriai monarchiá-

nak, mint például a gôrtzi grófság.

Szégyen, gyalázat, de egyezeremind no-

vetség is I

Па ezen dolgok valók — pedig okunk

van hinni, hogy azok, — ugy az ország-

gyülés nyilatkozni fog.

Elvárjuk.

Idôkôzben, minthogy okunk van fentebbi

tudósitásainkat hiteleseknek hinni, követ-

kezôket jegyzünk meg :

Hadeeregünk V-ik Ferdinándnak eskü-

dött hüséget. — V-ik Ferdinánd nines tôbbé,

tehát hadseregünk s minden Ü!»ztvisel6 V.

Ferdinánd iránti hôség alól fei van oldva.

És semminemü hûséggel semmi személynek

tôbbé nem tartozik.

De tartozik hûséggel a nemzetnek és az

alkotmánynak, melyre szintugy megeskü-

dött. V. Ferdinánd nines; de a nemzet s az

alkotmány van. A hüség kotelességével te

hát már tisztában vagyunk.

Az oláhok s Isten tudja mino más fajok,

mindig azon üriigyöt tolták homloktérbe,

hogy a magyarok V. Ferdinánd királyt

akarják letenni s más királykát tenni he-

lyéro. Most láthatják, mcnnyire elbolondi-

tották vezéreik, az udvari camarilla bérelt

zsoldoeai. V. Ferdinándot nem а magyarok

tették le, hanem letette Olmützben az ud

vari camarilla.

Mindig mondtuk, hogy gyalázatosan ha-

zudnak Jellasich uraimék, midôn szemlelc-

nül azt lármázták, hogy ok V. Ferdinánd

nak hivei.

— Nem — mindig mondtuk, hogy az

udvari camarilla, Zsójia vezérlete alatt V-ik

Ferdinánd uralkodása ellen tör.

Végre kibujt a szeg a zsákból.

A szegény V-dik Ferdinándot lecsapták,

s „mir nichts, dir nichts" Zsófia kiskoru

fiával azt mondatják : ó a ceászár, és ó azt

mondja : „én vagyok a ceászár", és minde-

nekelôtt azt mondatják vele : „legelsö gon-

dom legyôzni a lázadást"; — ezalatt két-

ségtelenül minket értvén ; mert az udvar

elég szemtelen azt morni szinlelni, hogy

nem 6, hanem mi lázadtnnk fel!l

Botrány, gyalázatos botrány !

Absolut monarchiában szokásban van-e,

vagy nlnes azt mondani : „Meghnlt a király,

éljen a király /" ehhez semmi gondunk ; mi

nem vagyunk rabszolgák, mi nem vagyunk

absolut monarchia. Nélkülünk a magyar

koronáról az Isten minden teremtése ecm

dispooálhat,
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A magyar királyság kétoldalu kötés.

Király az, a ki szent István koronájával

megkoronáztatik, s a nemzet által elébe tett

koronázási oklevelet aláirja, a arra meges-

küszik. Koronázás, koronázási oklevél s ki-

rályi eskü nélkül nincsen király.

Juhokról, juhnyájról lehet akként Irac-

tálni, hogy Ferdinand odaadja Ferencz Jó-

zsefnek — ha tetszik : de a magyar nemzet

nem juhnyáj, Magyarország nem juhakol,

szent István koronája nem háló-sapka, me-

lyet a nemzet megogyezése nélkül egy fej-

rô1 más fejre dobálni lehessen.

V. Ferdinánd koronázott király, V. Fer-

dinánd a nemzet megegyezése nélkül nem

abdicálhat; ha áruló, elveszti koronáját; ha

tehetetlen : a nemzet fog gyámságáról s az

ország kormányzásáról gondoskodni; de 6,

sine me, de me, Magyarország trónusát Pé-

terrôl Pálra át nem lökheti.

Mi tôrténik akkor, ha V. Ferdinánd

meghalt volna, az más kérdés; de lemondani!

ehhez s a lemondás kôvetkezményeihez

hozzá szólani, a nemzctnek minden bizony-

nyal több joga van, mint a koronázott király

életében semmi joggal nem biró Ferencz

Károlynak, vagy Ferencz Józsefnek, s fur

esa ez a Ferencz Károly, kinek V. Ferdi

nánd király életében a koronához sommi

joga, azt mondjn, hogy ó is resignál a átadja

я koronát, a mi nem az ové, fiának Ferencz

Józsefnek !

A pragmática sanctio megállapitja az

ôrökösödes rendjét, ugy a monarchiára, mint

Magyarorezágra nézve, — de azt. távolról

sem mondja, hogy a koronáról lemondogatni

és az ôrôkôdés rendjét, a koronázott király

életében bornra-derüre, megváltoztatgatni

lehessen.

Ha tehát az ausztriai monaichia Ferdi

nánd és Ferencz Károly életében elfogadja

császárjának Ferencz Józeefet, ez az ó dol-

ga; de megezakitotta vele a pragmatica san-

ctiót; és nekünk bizony sem Bécsben, sem

Kremsierben, sem Olmützben királyt nem

rakhatnak nyakunkba.

Ez világos.

Tehát végkôvetkezmény :

A királyt trónusától csak a nemzet aka-

rata foszthatja mog, más senbi.

Ha más fosztja meg, az, a ki megfosz-

totta, zsarnok usurpator.

Ha lemondásról van ezó, lemondás ceak

a nemzet megegyezésével lehet érvényes.

Nekünk tehát Ferencz József proclama-

tióihoz semmi közünk.

Ha meg mori országunkat támadni, a

mint anyjának befolyása alatt — a natal sziv

romlatlansági supposituma daczára, botrá-

nyosan fenyegetôzik — visszaverjük, mint

! egy idegen usurpatort, ki mellett még a

! legitimitási ürügy s koronázási nimbus sem

szóL

Ha valami mondani valója van, szóljon

az országgyüléshez, az országgyülés majd

határoz.

Olmützi irás-koholmányokkal, Magyar-

ország királyi székérôl, senki se gondoljon

disponálhatni.

V. Ferdinánd király elmebeli gyengesé-

gét, ezen abdicationalis comoedia, melyet

¡ velo az olmützi camarilla eljátszatott, ujab-

! ban bizonyitja.

Az országgyülés gondoskodjék kormány-

zóról.

Az V. Ferdinánd iránti Jiüségre eskü-

dött hadaereg pedig ezen hüség érzeténél

fogva is verje meg Windischgrätzet, egy

tôrvénytelen usurpator hadvezérét, a többi

ugy is mind [lártütó.

Mi s a nemzet maradunk roa, a kik teg-

nap vollunk."

Daczára inindezeknek, többen vol-

tak, kik Ferencz Józseí'et el akarták

¡smerni királynak. Féltek ajámborok.

Azt hitték, megesz a német. Azt akar

ták, hogy mégis csak béküljünk ki.

Szép beszéd. Hát mit akart egész

Magyarország? Nem a kibéküléste?

Nem abban sántikáltak-e Bécsben akül-

düttségek, s végre boldogoknak érez-

ték magukat, bogy ebrudon ki nem

dobattak.

Békét ? — Szép beszéd ! Hiszen azt,

ha kivihetö left volna, sokkal könnyeb-

ben ki lehetett volna vinni azelött, mi-

kor még esküvel kötelezett tôrvényes

király ült a trónon, mint most, midön

Ferencz József az elsö, trönbeszédjében

mindjárt kimondá, hogy elsö gondja

lészen elnyomni a lázadást.
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ßekülni? Szép beszéd. Nem béke

kellett ott, hanem meghunnyászkodás,

és minden jogaink föladása. És van-e

magyar, a ki ilyet merne nemzetének

ajánlani. Van olyan ember, de nem is

magyar ám az az ember !

Kossuth tehát azt mondta : tovább !

Itt békérol nem lehet szó. Ott csak

megaláztatást akarnak, elvenni kezünk-

böl tôrvényt és fegyvert. Nem adjuk.

„Rajta magyar, hi a haza,

Itt az ido most vagy soha.

Elôre !"

A király leköszönését s az uj csá-

szár trónralépését Pázmándy bejelen-

tette az országgyülésnek.

A királyi és császári okmányok bir-

tokába csakis magánuton juthatott a

honvédelmi bizottmány.

Ferencz Józsefnek, az elsönek, nyi-

latkozata igy hangzik :

„Mi elsô Ferencz József, Isten kedvezö

kegyelmébôl ausztriaicsászár, Magyar, Cseh,

Dalmát, Horvát, Tôt, Halice, Lodomér,

Ráma, Szerb, Kun és Bolgár országok apos-

toli, ugy Lombárdia, Velencze, Illiria, Jeru-

zsálem stb. kírálya sat.

Miután fenséges nagybátyánk, ó felsége

I. Ferdinánd császár, Magyar- és Ceehor-

szágon e nú ven otödik királynak mai napon

kelt legmagasb manifestumában kimondott

inditóokoknál fogva tetszett az ausztriai

összos birodalom uralkodói székérôl, követ-

kezôleg a vele válhatlanul összekapcsolt

Magyarország koronájáról is leköszönni, és

miután a mi, a pragmatica sanctióhoz ké-

pest szabályozott és az orezág tôrvényeiben

meghatározott ôrôkôsôdés rendén uralko-

dásra hivatott fenséges édes atyánk, Ferencz

Károly, ü császári kir. fensége, koronáhozi

jogáról egyszersmind ünnepélyesen lemon-

dott, természetes és tôrvényes ôrôkôsôdési

jogunk erejével, egyéb birodalmaink kormá-

nya mellett, ezennel a Magyar- és Erdély-

országok feletti uralkodást is általvettük.

Most, midôn, ha szivünk vonzalmát kü-

vetbctnük, elsô és legkcd vesebb királyi tisz-

tünknek azt tartanók, öeezee torekvésünket

Forrsdalom tört.

magyar népcink boldogsága és jóllcte békés

ôre^bitésére forditani, ezen szándokunk

valositása, mely jövendô uralkodásunk ha-

tását jellemezze, fájdalom, a jeten pillanat-

ban lehetetlenné vált.

Egy vétkes pártfelekezet fondorkodása,

mely felséges elôdünk minden atyai intéseit

és komoly parancsait kigunyolva, miután a

legmegvetendôbb eszközökkel nyilt lázadást

támasztott és pártüt6kkel szövetkezve, hiv

hadseregeinket megtámadni merészlette, ha-

zaárulói ellenszegülésében a király és haza

szentesitett nevével visszaélve, folyvást mog-

marad, azon fájdalmas meggyôzôdéshez ve-

zérel bennünket , hogy Magyarország és

Erdély jó érzésü lakosainak nagy tôbbsége

királya iránti öröklött hivségét és ragaszko-

dását nem képes tanusitani, mielôtt a párt-

ütók zsarnoki nyomáea alól a f'egy ver ere

jével ki nem szabadittatik.

Mélyen elkeeerülve a mellôzhetlen szük-

ség ezen parancea miatt, mely a királyi

kötelességek legnehezbikét tüzi elônkbe,

nyugodt lelkiismerettel fogunk mégis annak

teljesitéséhez, mert csak ezen uton mutat-

kozik nekünk e legközelebbi idök sajnálat-

raméltó eseményei után annak reménye,

hogy Magyarországnak Istentôl reánk bizott

népei számára a béke malasztjait, minden

nemzetiségek elismerését és biztositasát és

azok jóllétének felvirágzását állandósit-

hassuk.

Ezen czélból mindenekelôtt elhatározva

érezzük magunkat, a felséges eldódünk által

november 6-kán és 7-kén kiadott határoza-

tokat és rendeleteket egész terjedelmökben

fentartani, és minden hatóságokat azok mul-

hatatlan teljesitéseért a legszigorubb fele-

lôsséggel tartozóknak nyilvánitani.

Meghagyjuk ennélfogva a lázadáe meg-

zabolázására felséges eldódünk által a csá

szári királyi hadseregek f6parancenokának

kinevezett és tel jes hatalommal felruházott

herczeg Windischgrätz tábornagyot ezen

állásában, megerósitjük a neki november

6-kán kelt legmagasb manifestumban ki

adott felhatalmazásokat , és meghagyjuk

neki ujonan, minden a kozcsend és rend

visszaállitására megkivántató eszközök al-

kalmazását.

Parancsoljuk Magyar- és Erdélyország-

ban ti 11 ó félrevezetett hadainknak, hogy em-

8
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litett tábornagyunk fóparancsnokságának

magukat alárendeljék, és azon lobogókhoz

csatlakozzanak, melyek egész a legujabb

idôkig mindig a hivség, a beceület és a

vitézség jelvényei valának, és a melyek mel-

161 ôk csupán hazugság és ámitás segélyével

tántorittattak el.

Teljes bizalommal számitunk Magyaror

szág és Erdély békeszeretô lakosainak jog-

érzetére, öröklött hivségére, hogy az bnhasz-

nukat les6 vétkes pártütók ceábitásainak

szilárdul ellentállani, hatáskbrükben a mi

csupán az ó javukra irányzott szándokain-

kat támogatni, és azon általunk buzgón

óliajtott pillanat bekövetkezését elômozdi-

tani fogják, a midôn az Isten oltahua mellett

meg leend nekünk engedve a béke, az egyet-

értés és a bizalom ezózatját hozzájok intéz-

hetni.

Kelt királyi fövárosunkban, Olmiitzben,

deczember hó 2-án, az Ur 1848-dik eszten-

dejében. Ferencz József."

Szépen van elmondva.

Felolvastatváii a képviselôházban

ezen okmány, nyomban reá felolvasta-

tott a tegnapi conferentiában megálla-

pitott határozat is, mely Kossuth tol-

lából folyván, igy hangzott :

„Orezággyülési határozat. Az országba

magánuton beküldözgetett nyomtatványok-

ból tudomására jutott az országgyülésnek,

mikéut I-8Ô Ferdinand ausztriai császár s

Magyarországnak e néven 5-dik királya,

Olmützben folyó hó 2-káu, az ausztriai csá-

szári trónusról lemondván, Schwartzenberg

ausztriai miniszter által cllenjegyzctt mani-

festumábau minden népeit az o iránti köte-

lességek alól s miuden közállományi tiszt-

viselôket az ö irántai hüség esküje alól

feloldozottaknak jelentette ki. S egyszors-

mind kinyilatkoztatta, hogy teetvérocscse,

Ferencz Károly fóherczeg, az ausztriai csá-

szári koronáról legidôsb fiának Ferencz Jó

zsef fôhgnek javára tzintugy lemondott.

Ennek következtében Ferencz József fô-

herczeg , magát Ausztria császárjának s

Magyarország királyának nevezve, ugyan-

csak deczember 2-kán, hasonlókép ausztriai

miniszter, Schwartzenberg ellenjegyzése mel

lett kelt nyilatkozatában, trónusra lépését

a birodalom minden népeinek kijelentette;

s azon ezándokát fejezvén ki, hogy minden

tartományokat és népfajokat egy nagy sta-

tustestbe akar összeolvasztani, tudtul adja,

hogy e végett mindonekelôtt az ugynevezett

„lázadásnak" legyozésére a rendeleteket

már meg is tette.

Magyarország s a hozzá kapcsolt orszá-

gok és részek az ausztriai birodalom részei

valamint soba sem voltak, ugy most sem

azok ; hanem független, onálló országot ké-

peznek, mely saját alkotmánynyal bir, s csak

a nemzet megegyezésével alkotott saját tor-

vényei szerint kormányoztathatik.

S ezen függetlenségnek és tôrvényee on-

állásnak épscgben tartása képezi azon sark-

alapot, melyen az ausztriai báznak a prag

matica sanctióbau meghatározott orükodési

rend szerint, Magyaroiszágbani uralkodha-

tása alapszik.

Az ausztriai császári trónus irántközbe-

jött merôben családi intézkedések tebát Ma

gyarország s a hozzákapcsolt részek királyi

székére ugyan a magyar országgyülés hoz-

zájárulása s elôlegos beleegyezése nélkül

semmi batást, eemmi befolyást nom gyako-

rolhatnak.

Nehogy azonban most, midön Magyar

ország s a hozzákapcsolt részek onálláea s

független alkotmányos létele annyi oldalról

fegyveres erôvel hitszegön megtámadtatik,

s a nemzot, közállományi s nemzeti létének

megtartása végett védelmi harczra kénysze-

rittetik, az országgyülés hallgatása a roez

akarat által a ncmzet jogainak eérelmére

magyaráztassék : az ország tôrvényeseu

egybegyült képviselôi s fórendei, mint az

alkotmany örei s a legtôrvényesebb coneti-

tuált hatalom, köteleaségüknek tartják ezen

események iránt a nemzet nevében uyilat-

kozni :

Alagyarorazág királyi széke a nomzct

eloleges mcgegyezése nélkül, csak az embe-

riség közös tôrvénye következtében, a ko-

ronás király halála által ürülhet meg.

A türvényes koronás király halála eseté-

ben az, kit az brbködés közvetlenül illet, a

nemzettel koronázási oklevelet kötni, az or

szág tbrvényeire s alkotmányára megee-

küdni, és magát szent István koronájával a

nemzet által megkoronáztatni köteles, a
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koronázáe elôtt is gyakorolhatván ugyan

némi fejedelmi jogokat, de csak a tôrvények

értelmében.

Azonban ez csak a koronás király halála

esotében tôrténhetik, s ezen egy esetet ki-

véve, a nemzet akarata, a képviselô ország-

gyülésnek elôleges beleegyezése nélkül a

magyar királyi szék birtoka körül semmi

változtatás jogszerüen nem tôrténhetik, el-

annyira, hogy midôn eleô Ferencz ceáezár és

király a mostan is élô V. Ferdinándnak

megkoronáztatáea iránt a nemzetet orezág-

gyüléseni egyezkedésre felszólitotta, 1830-

ban az orezággyülés azon világos kikôtéssel

egyezett csak meg V. Ferdinánd megkoro-

názásában, hogy atyja életében a nemzet

elôleges beleegyezése nélkül semminemü

uralkodási jogokba ne avatkozhassék.

Méginkább megkivántatik tehát az ural-

kodás változásához a nemzet elôleges meg-

kérdezése s beleegyezése, midôn a trónus

birtokában még nem volt, tehát arról nem

is rendelkezhetö mellékágazati közvetlen

praesumtiv koronaôrökös és az életben lévô

király még netalán ezûlethetô gyermekei

mollôztével, az uralkodó-szék egy távolabb

álló családivadékra átruháztatni szándokol-

tatik.

Miután tehát a nemzet elôleges hozzá-

járulása nélkül a f'ejedelem életében máe

senki magának királyi jogokat nem tulajdo-

nithat, az ôrôkôsodési rendet pedig cealádi

magánegyezkedésekkol még kevésbbé vál-

toztathatja meg ;

Miután a magyar királyi ezék birtokához

kötött kôtelességekrôli lemondáshoz a nem

zet elôlegee megegyezése mulhatlanul meg

kivántatik ;

Miután a magyar királyeág kétoldalu

kötésen alapezik, melynek egyik sarkalatoe

oldala az, hogy tôrvényes királynak csak az

tokinthetô, ki a nemzettel orezággyülési

egyezkedés utján koronázáei egyességleve-

let kötött, az orezág alkotmányára, jogaira

s tôrvényeire megeeküdött, e ezen eekü kö-

vetkeztében sz. Ietván koronájával megko-

ronáztatott ;

Miután azon esetben ie, ha az uralkodó

koronás király magát az uralkodáe gond-

jaira erôtlennek érezi, az orezág ideiglenee

kormányzatáról intézkedni a nemzet jogai

hoz tartozik;

Ée miután az Olmützben decz. 2-kán

közbejött minden cealádi lemondások s jog-

átruházások iránt a magyar nemzet elôlege-

sen még csak meg som is kérdeztetett :

Annálfogva az ausztriai ceáezári ezékrôli

onkényes lemondáe az ausztriai birodalomba

különben sem tartozó Magyarország s hoz

zákapcsolt részek és orezágok onállásán,

alkotmányán és sarkalatoe jogain eemmit

sem változtathatván : az orezággyülés, mint

Magyarorezág s a hozzákapcsolt részek és

orezágok tôrvényes organuma, ezennel ki-

nyilatkoztatja, hogy az orezággyülés hire,

tudta e megegyezése nélkül, a magyar ki

rályi ezék birtokával senki egyoldalulag

nem rendelkezhetik.

Ée azért az orezággyülés, az orezág tôr-

vényee függetlenségéhez, alkotmányához e

a magyar nemzet eurkalatoe jogaihoz ezoro-

ean ragaszkodva, az orezág s hozzákapcsolt

részek minden egyházi, polgári e katonai

hatóeágainak, tisztviselôinek, hadseregeinek,

s minden lakosaiuak a nemzet nevében meg-

hagyja és parancsolja, hogy az alkotmány

iránti hüség kötelessége ezerint eenkinek,

kit erre jogoeitottnak a tôrvény, alkotmány

és orezággyülés el nem ismeit, bármely ha-

tóeúgát el nem ismerve, és senki ilyennek

nem engedelmeekedve, az- orezág dolgaiba

gyakorolni szándéklandott bármely avatko-

záet jogtalan bitorlatnak tekintsék, e az

orezág e aikotmány iránti hüség tôrvény-

ezerü záezlója alatt, hazánkat minden ide-

genszerü usurpatiótól, avatkozáetól e ellen-

ségee mogtámadáetól megóvni, e megvé-

delmezni hazafiui ezent koteleeségüknek

ismerjék. Senki, a honáruláe tôrvényee büu-

tetésének sulya alatt, máekép nem ceele-

kedvén.

Mely határozatnak az orezág minden

hatóeágaival e hadseregeivel közíéee ezen

nel elrendeltotvén, ezen határozat mindonki

általi megtartáeának eezkôzlésére a honvé-

delmi bizottmány, mint mely az orezágnak

jelen körülmények közötti ideiglenee kor-

mányzatára az orezággyülés által megbizva

van, ezennel határozatilag utaeittatik."

Ezen határozatot a képviselôház egy

szivvel lélekkel elfogadta.

! Ugy kellett tennie !

8*
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Jól tudták már azt akkor is, hogy

a mely jogokról a nemzet önkénytesen

lemond, arról aztán lemondott örökre,

mig a fegyver által eröszakkal elvett

jogokat visszaadhatja a fegyver, vagy

a körülmény.

A magyar és osztrák hadseregek létszáma az országban.

Deczember közepe tájáD, midön az

ellenség mindenfelöl mozogni kezdett,

az összes magyar hadsereg mintegy

105 ezer föböl állott.

Ezek köröskörül az ország' határain

következöleg voltak felosztva :

Görgei Arthur vezérlete alatt

aFel-Dunánál 30,000

Beniczky Lajos és Querlandó

alatt a morva sléziai határon . 3,000

Perczel Mör alatt a Mura

mellett és a stájer határon . . 6,000

Pulszky S. alatt Kassa táján 8,000

Foldváry, Batthyány Káz-

mér és mások alatt az aleó Dráva

és Duna közt, Szlavonia szem-

meltartására 4,000

' Daoijanich és Vécsey alatt

Bács- és Bánátban 23,000

mely sereg a felvonulásra már

megkapta a rendeletet.

Czecz és Riczkó alatt Erdély

szélein Csucsánál, Zsibónál és

Nagybányánál 10,000.

Máriássy és késöbb Gál Mik-

lós alatt Aradnál 7,000

Es végül Lipótvár, Komá-

rom, Eszék, Pétervárad és Mun-

kácson a várörség 15,000

Ezen haderö ellen Windischgrätz

már deczember közepén mintegy 130

ezer föböl álló sereget állithatott a

harcz-sikra.

A föhad sereg, Windischgrätz köz-

vetlen parancsnoksága alatt három

hadtestre oszlott, ugymint:

Jellasich hadtestére, — Kempen s

Hartlieb hadosztály-parancsnokok, és

Grammont, Neustädter, Karger, Krie

ger s Ottinger vezérörnagyok alatt.

Továbbá gróf Wrbna altábornagy

hadtestére , Ramberg hadosztálypa-

rancsnok és Wyss, Jablonovszky, Col

loredo s b. Lederer vezérörnagyok

alatt.

Végül Sarbelloni hadtestére hg.

Schwarzenberg s herczeg Lichtenstein

Ferencz hadosztály-parancsnokok és

Schütte, Liebler, Parrot és gr. Belle

garde vezérörnagyok alatt.

Ezen föhadsereg összes létszáma 52

ezernyi före rugott.

Ezen föhadsereggel közel összeköt-

tetésben következö csapatok müködtek

közre :

Simunich csapata, mely 5000 em-

berböl állva, a morva határszéleken

foglalt helyet 1 2 ágyuval, Lobkovicz és

Sossay dandárparancsnokok alatt.

Schlick alatt pedig Galicziában 8000

ember állomásozott, Fiedler, Perger,

Deym s késôbb Dietrik vezérörnagyok

alatt.

Puchner Erdélyben 17 ezernyi se

reget tartott készen a betörésre.

Nugent altábornagy 6000-nyi era-

berrel a stájer határszéleken állott.

A bács-bánáti hadak, Suplikátz,

késöbb Theodorovics, Knizsanin és Lei-

ningen alatt, az aradi és temesvári

örségekkel együtt mintegy 40 ezer

föböl álltak.
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Guirilla-esapatok.

Ezenfelül Frischeisen, Götz, Hor-

váth és Dahlen csapatai szintén kitet-

tek néhány ezeret. Ide számitandók

még a szabadcsapatok Hurbán, Stúr és

Janicsek alatt.

Igy álltak a haderök szemben.

Az osztrák haderö, mint látjuk,

mindenesetre tulsulyban volt ; s ehhez

járult, hogy az osztrák~csapatok legna-

gyobb része kipróbált s jól szervezett

veterán ezredekböl állt.

Schlick az országban.

Vitéz Windischgrätz herczeg had-

parancsnoknak az volt egyszerü terve,

hogy Peströl az országgyülést kiveri,

s a Kassa felöl érkezô Schlickkel ott

egyesülvén, a forradalomnak beágyuz.

Hurbán luteránus pap és Frisch

eisen is osszeállitott egy tábort a fel-

lázitott nemzetiségekböl, s szintén el-

kezdett Csaczánál és Budetinnél garáz-

dálkodni, hol aztán Beniczky Lajos jól

elnadrágolta öket, és kikergette az or-

szágból.
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Schlickkel azonban, ki deczember

7-kén a Kárpátokon keresztül lépett

az országba, nem lehetett ily könnyen

bánni.

A dolog Kassánál került vele ütkö-

zetre. Volt ott ember részünkröl elég,

csakhogy a rend és fegyver volt kevés.

Egy nagyon nagy csomó az ellenség

kartác-ai elöl elszaladt, s egy roppant

kis csomó föltartöztatván az ellensé-

get, megmentette azt a nagyot.

Thworznicky lengyel legiója 200

fiuból állt, 20 lépésnyire várta be az

ellenség zômét, s akkor adott sortüzet

a szeme közé. Ezek a lengyel gyerekek,

és két derék, még csak mezitlábos sze-

pesi zászlóalj, s néhány huszár század

mentet te meg az egész magyar tábort.

Bizony ott egy kissé roszul visel-

tük magunkat.

Se baj, — mondá Kossuth, a nem-

zet megnyugtatására. — Katona dolog.

Napoleon is vesztett csatát. Majd meg-

mutatjuk még annak a Schlicknek,

hogy verik az osztrákot.

A nemzet meg is nyugodott aztán,

hanem az osztrák ki is kapott aztán.

Mikor Bemnek. azt mondták : Nagy

baj , hogy Hurbán elfoglalta Nagy-

Bányát, azt felelte rá : De csak igy van

jól, mert épen most fogom öt bekeri-

teni.

Schlicket se verhettük volna meg

késübb, ha be nem jött volna az or

szágba.

Kossuth proclamation

Kossuth a papok számára is irt

proclamation, melyet azoknak a szó-

székröl kellett fölolvasniok. A procla

matió igy hangzott :

„Magyarország népeihez. A mindonható

Isten, a szabadság, a népek Istenének nevé-

ben ! Amen.

Magyarorezág népei ezabaddá lottek a

mult márcziusi napokban.

A szabadságot a nemesség adta meg. Ö

hozta ezen áldozatot.

A királyt nehezen lehetett аrrа birni,

hogy a nemeeség ezen dicsô, de igazságos

áldozatát neve aláirásával szentesitse.

De az országgyülés elhatározott maga-

vieelete s a szabadeágukért fólkelt népok

fenyegetô álláea megrettentették 6t, s igy

irta végre alá azon törvényeket, melyekben

a népek szabadsága biztoeitva van.

Aláirta, nem szive sugallatából, hanem

azért, mert féltette trónját а nép méltó

boszujatól.

Aláirta, mert gonosz tanácsnokai azzal

keceegtették, hogy majd, ha fordul a koez-

ir a papok számára.

ka, mogszegheti esküjét, s erôszakkal meg-

semmisitheti azon tôrvényeket, melyeket

aláirt.

És ez, a mi itt mondaték, nem gyanusi-

tás, a kormány errô1 híteles adatokkal bir;

minden világospágra jött.

A nádor, kit karjaitokon hordátok, kinek

diadalmenetét az országon át a nép rokon-

szenve s az áldás imái kisérték, hütlenül

megezökött, de itt maradt irományai közt

a mondottak világos bizonyságai megtalál-

tattak.

S hogy igaz, a mit nektek Isten szine

elótt mondunk, eléggé bizonyitja, hogy eza-

badságunk eltiprására béilett zsoldosok által

kilenez oldalról támadtattunk meg.

Becsôdîttettek a szerb rablók a magyar

nép legyilkolására.

Felhuszittattak a vad ráezok, kiknek a

haza legdusabb vidéke jutott lakásul, a ma-

gyarok kipusztitására.

Felbujtogattattak , de hála Ietennek !

tôbbnyire siker nélkül , honunk tótajku

népei.
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Hurbán gaz tôt papot csáezári hadve-

zérré tették, ki alávaló czinkosaival s rabló-

csordájával gyilkol, pusztit, gyujtogat az

országban, a akadnak tisztek a csáezári had-

eeregben, kik nem pirulnak az emberinem e

szennyétôl parancsokat fogadni.

Csáezári hadvezérek vozetik az emberi-

ségbôl kivetközött, gyáván dühös oláhcsa-

patokat, kik gyávák а harczban.de ha fegy-

vertelen magyarokra találnak, a legkikere-

settebb kegyetlenséggel, vad orditások és

hahoták közt ölik rakásra.

A vér fagy meg ereinkben, kezeinkben

a toll reezket, ha a leplet fel kell azon iszo-

nyokról omelnünk, melyoket e baromnál

aljasabb csorda véghezvitt.

Ámde nektek, testvéreink ! tisztán kell

látni, a nektek tudni kell, mikép bánik azon

uralkodó család veletek, melynek minden

tagját meggazdagitottátok, s melynek trón-

ját annyi veszélytôl megóvtdtok.

Halljátok és borzadjatok ! Csak néhány

példányt hozunk fel ezer helyett, melyekkel

undorodunk tollunkat megfertôztetni.

Erdélyben a dühös oláhság ogy egész

védtelen, fegyvcrtelen családot, a Brádi csa-

ládot, hitet megingató istentolonséggel kon-

czolta le, tizennégycn vesztok el Bradiak,

egy ôreg apától kezdve az utósó unokaig,

ezek legkisebbikét, egy csecsemôt, elevenen

vetették a sirba, hol nem legyilkolt, hanem

halálig kinzott, szétmarczangolt szülôinek

büzhödt teste» közt 3 пар és három ¿jen át

ballották haldokló sirását, a nélkül, bogy e

hyénák százai közt egy könyôrülô lélek a

kinok oly legiszonyubbjának véget vetett

volna.

Kozép-Szolnokban b. Huszár Zsigmond-

nak, leirhatlan kinzások után, oláh inasa a

fejét lenyeste nyakáról s Urbánnak vitte

ajándékba, ki e rémitô istentclcnségért kor-

mánybiztosnak nevezte ki.

De elég! oh honom népei! elég, a sziv

reped meg e szornyüségoken.

És ily népet, e vad és gyáva csordát, a

császár kedves hiveinek nevezé I

Nem csendül-e meg a gyermok, a sze-

gény gyermek sirása fúletekbe? kit atyjának,

anyjának, testvéreinek összehurczolt vérzô

tetemeire vetettek a mély sirgödôrbe ! a

¿hen hagytak meghalni ?

Es te lsten ! a népek Istene I nyugosz-

nak-e villámaid, s ki nem meruit- e bckc-

türésed! Te, a népek Istene, te az igazság

Istene vagy, s mennyköveid le fognak csapni

e hóhérok kôzé.

És ezen embereket, kik elevenen sütik

meg, fúrészelik ketlé embertársaikat, kik a

ma született gyermeket atyja kapujára sze-

gezik : ce. kir. tábornokok vezérlik I s nines

e zsoldos seregben egy tiszt, egyetlen, ki

lábaihoz dobva kardbojtját , undorral s

iszonynyal fordulna el tölük.

Irtózatos ! irtózatos !

És ujra mondjuk : e vérebeket a császár

kedves hiveinek nevezi, megdicséri : irántai

ragaszkodásukat magasztalja s biztatja öket,

hogy eddigi pályájokon tovább is haladja-

nak; hogy oljék, kinozzák , gyilkolják a

tehetetlen ôreget, a gyámoltalan némbert s

ártatlan gyermeket, kiket az üdvezit6 ma-

gához hivott s kiké a mennyeknek országa.

Ily harezot vivott a császár, kit saját

tanácsnokai ledobtak trónjáról, miután fel-

használták; ily harezot viv Magyarország

népei ellen a gyermekcsászár, kit e gaz

tanácsosok a trónra kényszeritcttek, hogy

minden kegyoletet, mely valaha e népben

az uralkodóház iránt volt, végkép kiirthas-

sanak.

Oh ha oz emberekben, kik igy boriták el

vérrel, pusztitással e szegény ártatlan hazát,

egy esepp vére van még az emberi érzelem-

nok, lehetetlen , hogy alvásra hajthassák

fejeiket a nélkül, hogy az istentelenségôk

miatt legyilkolt ártatlanok árnyékai füleikbe

ne suttogják az ôrök kárhozatnak kinjait.

Mert tudjátok, Magyarhon népei, miért

tették 6kmindezeket ? miért uszitottak ben-

netekot egymásra? miért pártolták a vad

rablók csoportjait s küldék be 9 oldalon

zsoldos népeiket?

Talán feltámadt az ország a király ellen ?

nem, sôt mindig arra kérte, jöjjön Budára

lakni, uralkodjék hü népe felett, és mi sze-

retettel fogjuk 6t körülvenni.

Talán uj jussokat akartunk tôle kicsi-

karni ? nem ; mi csak azt kivántuk : tartsa

meg a tôrvényt, a ti szabadságtok torvé-

nyét, melyre megesküdött. De e kiváneágra

fegyveres hitszegéssel feleltek.

Talán el akartuk a királyt kergetni?

nem ; e6t mikor a bécsiek feltámadtak s ó
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félelmében a messze hegyek kôzé ezökött,

midön az egész világ elhagyta : mi nem

hagytuk el; kértük, rimánkodtunk neki, jôj-

jön közinkbe, a magyar nép megôrzi 6t min-

den viszontagságtól ; do 6 nem jött, nem

fogadta el kérésünket, hanem gyilkosokat

bérelt Magyarország tôrvényeînek, a ti sza-

badságtoknak eltiprására.

Vagy talán nyomorogni hagyta az or-

szág a királyt, nem gondoskodott királyi

széke fényérôl ? nem : bárom ezerszer ezer,

azaz bárom millió forintot rendelt neki a

nép adójából eeztendônkint udvartartáea

koltségehe, annyi pénzt egy esztendôre, a

mennyivel háromszázezer becsületes embert

ôrökre boldoggá lehetne tenni.

Miért támadták meg tehát az országot?

üselekedték azért, mert a tôrvény, me-

lyet aláirt a király, gerenda volt ezemökben;

mert tudták, hogy ha e tôrvény erejében

megmarad, sem életetek, sem erezényetek

felett nem rendelkezhetnek, mivel a tôrvé-

nyekbon az van, olvassátok el, és higyetek

eaját ezemeteknek, hogy az ország kincsei s

a haderô felett nem idegen ônkény, hanem

ti az ösezes nép fogtok képviselôitek által

rendelkezni, kik elôtt a magyar miniszterek

is minden tetteikrôl felelôsok;

Mert tudták, hogy ha e tôrvény áll : ak-

kor kényôk kedvök ezerint nem parancsol-

hatnak száz meg százezer ujonczot aok évi

szolgálatra a császár hadseregébe, hogy azo-

kat meeszo idegen foldre hurczolják, a álta-

lok idegen népek ezabadságát elnyomják;

Mert tudták, hogy ha ti, a nép, képvise

loitek a minisztereitek által rendelkezhettek

a véree verejtéktekkel fizetett adó felett :

akkor nem zsebclhetik az adót kedvök eze

rint, nem tehetnek nagyobb árt a sóra, hogy

a ezegény népek zsebéb6l irtózatos össze-

gekre növekedett adóeságaikat kifizeesék.

Mert tudjátok-e, hogy a ceászárnak

mennyi adóssága van? tudjátok, hogy ha

egy ember 600 évig élne, s reggeltôl éjfélig

számolná a pénzt, ki nem számolhatná.

S e rémitô összeget szerette volna a csá

szár nyakatokba róni.

S most istentelen vezérei betôrnok az

országba, s hazug ajkakkal intik a népet:

maradjon nyugodtan, mert 6k nem akarják

a népet bántani.

Miért mondják ezt ? mert tudják, hogy

a nép gyôzhetetlen , ha felkél rettenetes

erejében, mert tudják, hogy a nép lehellete

elfujhatja ôket e haza foldérôl, mint a ezél

elfujja a szemetet. Azért akarják a népet

gyáva semmit-tevésbe beleringatni.

De hát nem tudjátok-e, hogy a ki az

országot akarja elfoglalni, a népet akarja

elfoglalni? — mert az ország maga eszmé-

letlenfold; az ônkény jármát nem a fold,

hanem a nép fogja hordani.

Az ország szabadsága a nép szabadsága !

ha az ország szabadságát fegyverrel eltôrlik,

a népet tették szolgává, a nép szabadságát

tôrlôtték el.

Es még azzal is hitegetnek, hogy a csá

szár nem akar benneteket ujra robot és

dézma alá vetni; könnyü azt nem akarni, a

mi lehetetlen ; ámde ne higyjetek az ámitó

szónak. A zearnokok csak add'g türik a nép

szabadságát, mig nem érzik elég er6seknek

magukat, hogy azt elvegyék.

Láesátok atyánkfiai !

A király a mult tavaszkor tôbbféle tor

vény megtartására adta esküvel erôsitett

ezavát, nemcsak a robot eltôrlésére, együtt

hozta az országgyülés ezzel a többi torvé-

nyeket is : hogy t. i. ezen népnek vérével,

pénzével Bécsbôl nom szabad ônkény ezerint

rendelkezni, s hogy mindnyájan egyenlô

polgárok vagyunk. Alig mult el négy hó-

nap, és már megszegték e tôrvényeket. A

király megirta a ti képviselôiteknek, hogy

ezen tôrvényeket nem fogja tobbé megtar-

tani, a azt akarja, hogy a magyar vérrel, a

magyar pénzzel tovább is csak ó rendelkez-

zék ; a mert ebben az ország meg nem egye-

zett, irtó háborut kezdett ellenünk. Négy

tôrvény közül hármat már megszogtek : hi-

ezitek-e, hogy a negyediket is meg nem sze-

gik, mihelyt legyôztek?

Aztán mit értetek vele, hogy a robot

megezünt, ha más uton utolsó falat kenyere-

teket elveszik a német adósság fizetésére?

Im itt van oka, miért nem szerették Ma

gyarország szabadságát, miért követtek el

mindent, hogy elôbb egymás ellen uszitsák

a hon teetvér-lakosait, azután fegyveres eró-

vel rontsanak az országba, hóditsák meg

népeit, vessék katonai zsarnokság alá, s ren-

delkezzenek életôk és vagyonuk felett.

De él az ôrök Ieten, és nem hagyta el

népét ! sot keze világosan müködik, mert
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ennyi csel, ármány, ellenség, s ennyi isten-

telenség mellett is, még mindenütt sikerül

ellenségeink elé hasonló, sokszor nagyobb

erôt kiállitani !

De még nehéz napok állnak elôttûnk,

dicsô, de nehéz napok ; s mi, a nép képvise-

lôi s a kormány, mely azoknak kifolyáea,

azon hatalomnál s roppant felelôsségnél

fogva, melyet gyönge vállaink csak általa-

tok támogatva viaelhetnek el, felszólitunk

bennetekot, s6t saját hatalmatok magasztos-

eágában, melyet kezeinkbe letettetek, ren-

deljük :

Hogy keljetek fel tömegben, Magyaror-

ezág népei ! mindenütt, mert az ellenség

közelg, alakuljanak mindenütt a kormány

által kijelolt vezérek alatt ônkénytee sza-

badcsapatok az ellenség kiirtására, a nép

pedig mindazon vidéken, melyet az ellenség

fenyeget, keljen fel tömegben s csatlakozzék

a hazát védô csapatokhoz.

Értsétek meg a kormány szavait jól : mi

nem kivánjuk s nem akarjuk, hogy az ellen

ség fegyverei e ágyui elébe álljatok, mi nem

akarunk mészárezékre vinni benneteket, sot

kinyilatkoztatjuk, hogy ezáltal csekély szol-

gálatot s néha kárt tennétek az országnak.

A felkelt népnek rendeltetése nem az,

hogy az ellenséggel homloksorban szembe

szálljon , hogy azzal csatába elegyedjék,

hogy ágyui által magát összelövesse : hanem

egészen más, de oly, mi által tizszerte hasz-

nosabb szolgálatot tehet, s neki nem kerül

sem annyi veszélybe, sem annyi fáradságba.

Igyekezzetek az ellenség el6tt az utakat,

hidakat elrontani, a hegyszorosokat elzárni

éjnek idején; ti, kik minden bokrot ismer-

tek vidékeitekben, rohanjátok meg oldalt,

hátul, gyujtsátok reá a házakat, szedjétek el

podgyászát, hol rabolni mennek csapatjai,

álljátok el utjokat, szóval, ceináljatok az

ellenségnek annyi kárt, a mennyit csak te-

hettek.

De mutassátok meg azt is, hogy ti nem

rabió csorda, nem rácz és oláh haramiák,

hanem férfiak vagytok, kik a hon védelmére

keltetek fel : ne bántsátok a védtelent, kárt

egyedül csak az ellenségnek tegyetek, le-

gyetek a nép ôrangyalai, az ellenség pedig

rettegjen tôletek.

Ez azon szolgálat, melyet az ország kép-

viselôi s a kormány vár tôletek, nem más,

nem több, s kit ily csatározás közben netalán

szerencsétlenség érne, s kenyérkeresetre a

további ezolgálatra, lábátvagy karját veszt-

ve, képtelen lenne : annak az ország válasz-

tást enged o három között :

1) Vagy becsületes ellátás holtig.

2) Vagy 10 hold örökös foldbirtok.

3) Vagy 1000 pengô forint.

A nép, és ezt eeküvel mondhatjuk nek-

tek, barátink, gyôzhetetlen, ha együtt tart,

ha ezándéka er6e, hazáját megvédeni, mit

tehet 10, mit 100 hadsereg a nép milliói

ellen, a nép ellen, mely az ellenségnek sem

éji, sem nappali nyugtot nem ad, a nép ellen,

mely elôle minden élelemszereket eltakarit,

a nép ellen végre, melynek ha milliói felkel-

nek, botokkal szétverhetik az ellenséget.

Azért az Isten s a haza szent nevében, ti

Magyarhon dicsô népe ! testvéreink ! kelje

tek fei tömegben, roppanttá növekedett had-

seregünk eegitségtekkel tiz annyi ellenséget

kiirthat, mint a mennyi ellenünk tört.

Fel kaszára, villára ! merre az ellenség

megy, sotét tömegeiteket pillantsa meg,

jobbra, balra, elôre, hátra, mint az árviz,

fogjátok utait kôrül, aztán váljatok ezét,

siessetek gyülholyeitekre, s mikor az ellen

ség nem is álmodja, tôrjetek egy ceapatjára,

egy-egy podgyászvonalára; hogy a mig ti

itt megjelenve, ott ezétoszolva folytonosan

foglalatoskodtatjátok : vitéz seregeink rajtok

üssenek és semmivé tegyék ôket.

Fel, Isten nevében ti a nép milliói ! ve-

lünk a jó ügy, igazság, velünk az Isten ! ! I"

Petöfi pedig következö levél kisé-

retében küldte be az országgyüléshez

csatadalát :

„Képviseló polgárok ! Milyen nagy fon-

tosságu lehet egy k is körülmény, bizonyitja

egy franczia tábornok levele, ki azt irta a

conventnek, hogy vagy küldjenek neki tete-

mee segédeereget, vagy küldjenek egy ki-

adást a „marseillaiee"-bôl.

Ha elég buzditónak találják önök a kö

vetkezö kolteményt, nyomassák ki annyi

példányban, a mennyit szükségesnek fognak

látni, s küldjék ezét országszerte a magyar

táborokba. Részemrôl igen óhajtom, hogy

miután szigoru körülményeim elvonták egy

kis idôre a hadi pályáról személyemet, leg.
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alább lélekben az alatt is részt vegyek

zetcm harczaiban."

A költemény igy hangzott:

Csatadal.

Trombita harsog, dob poreg,

Kész a osatura a sereg,

Elôre !

Sivft a golyó, cseng a kard,

Ez lelkeeíti a magyart,

E16re !

Fol a zászlóval magasra,

Egész világ hadd láthaesa,

Elôre !

Hadd lás-ák, és hadd olvaseák !

Kajta szent ezó van : szabadság.

E16re !

A ki magyar, a ki vitéz,

Az ellenséggel szembe néz.

E16re !

Mindjárt vitéz, mihelyt magyar;

Ö, s az Isten egyet akar.

E16re!

Véres a fold lábam alatt,

Lelóttck a pajtásomat.

Elôre!

Én sem leezek roszabb nála,

Berohanok a balálba.

Elôre !

Ha lebull a két kezünk is,

Ha mindnyájan ott veszünk is,

Elôre !

Hogyha el kell veszni : noaza ,

Mi veszezünk el, ne a haza,

Elôre I

Visszavonulás.

Nagy-Szombatnál Guyon, és Bruck-

nál Zichy és Kmety alatt hadaink a

tulnyomó osztrák erö ellen oroszláni

bátorsággal se voltak képesek a gyö-

zedelmet kivivni, sot vereséget szen-

vedtek. Görgei tehát látva, hogy állá-

sát most már Pozsonynál föl пein

tarthatja, elhatározta az általános visz-

szavonulást Györ alá.

A mint tehát Magyar-Óvárra meg-

érkezett volna, hol a csatát vesztett

dandárokat már nagy részben együtt

találta, a gyalog zászlóaljakat s tüzér-

séget azonnal meginditotta Györ felé.

Ö maga fedezés végett a lovassággal

még egy napig Óvárott maradt, s más-

пар a gyalogság után indult.

A mint igy pipázgatva haladtak

volna, egyszer csak az elöörsök hirül

adják, hogy németet látnak. S valóban

láttak is.

Jellasich és Lichtenstein nyolcz

század lovassággal ott ténfergett, s

Görgei föltette magában, hogy ennek a

nyolcz század lovasnak a nagy-szombati

s a brucki vereségekért visszafizeti a

kölcsönt, ha t. i. meg lehet öket vala-

hogy állitani, mert csupa huszárságot

látván, a mérkôzésre nem igen lehetett

kedvük.

Hanem azért Mosonynál mégis meg-

álltak egy kissé, addig t. i., mig a hu-

szárok nem támadtak, hanem a táma-

dást látva, biz elszaladtak Ök, azt tart-

ván, hogy „szegyen a szaladás, de

hasznos."

Görgei sietett is e némtt szaladást

hirül adni Kossuthnak. Kossuth azon

nal kinyomatta a levelet, s falragaszok

utján hirdetteté a gyözelmet.

Kellett is, mert ama két vereség

után már kezdtek lehangoltatni a ke-

délyek. Hanem aztán Kossuth felfris-

sitette azokat. Egyuttal elôsorolta az
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eddig történt egyes vitéztetteket is,

ugymint :

„16-án egy gyalog zászlóalj — Inczédi-

nek 14. számu honvédei, — az ollonségnek

egy zászlóalj kôzeledô lovasságát irtóztató

kiáltás közt szuronynyal rohanták meg és

megszalasztották. (Jegyzet alul : Ez caaknem

hallatlan bátoreág. Ily tettet csak Desaix

vitt véghez Acgyptusban a pyramisoknál,

melyekre Napoleon ezen szavakkal muta-

tott : ,,Katonák, 40 ezázad néz alá reátok!"

— Kossuth Lajos.)

Egy zászlóalj huszár a 10-dik ezredbôl,

Курke ôrnagy alatt, kôrülkeritve, keresztül

vágta magát egy egész dragonyos ezreden.

(Jegyzet: Ehhez hasonló tényt a magyar

histórián kivül alig ismerünk. K. L.)

Kmety ôrnagy a 23-ik honvédzászló-

aljjal az ellenség tizezernyi gyalogságának

visszaverését merénylette megkisérteni.

Egy Vilmos-huszár kôzvitéz egy ellen-

aégee tisztet fogott. A fiatal legényke par-

dont kért és a magyar kôzvitéz azt mondta

neki jó németséggel : Eredj pokolba, te

gyáva, nekünk ugy sem árthatsz. (Jegyzet

alulról : Ohajtom, hogy kitudassék ezen vitéz

huszár neve. Kossuth Lajos.)

Kazimirnál Pöltenberg ôrnagy Sándor-

huszár osztálya kôrülkerittetve , iszonyu

káromlások közt vágta magát keresztül.

Mondják, Pöltenberg nagyon baragos volt.

Minden tisztjeivel együtt elül vágtatott.

(Jegyzet Kossuthtól : Igy, igyl „En avant

les epaulettes" — olôre a váll-rojttal —

ezzel gyôztek Napoleon alatt a francziák.

К. L.)

Máskor alig ejt ogy-két szót magyarul,

most azonban káromkodott, mint a kurucz,

és rohant elôre, mint az oroszlán, halált

szórva rettenthetlen karjával maga körül.

Türk fôhadnagy a volt Nádor-huszárok-

tól, Sopronban két huszárral és tiz lovas

nemzetôrrel egy zászlóalj chevauxlégerst

rohant meg és félóráig feltartóztatta az

ellenséget, egy tisztet ezemélyes küszködés-

ban levágott, huszárai négy lovat zsákmá-

nyoltak el.

A mi következik nagyszerü.

Nagy-Szombatban a nádasi dandár Gu-

yon ezredes, Pusztelnik vezérkari ôrnagy és

Маk tüzérôrnagy alatt 1 700 emberünk 15,000

ellenség ellen szuronyviadalban szembe,

mell mell iránt, öt egész óra hosszat tartotta

magát.

Elesett közel fele, a többi keresztül-

vágta magát.

Az Erneszt zászlóaljnak zászlóórzo szá-

zada ott fekszik lobogója mellett, mely csak

a század utolsó embereivel tudott elesni.

(Kossuth jegyzete alul: A haza leborul

szent emléktek elôtt, dicsô vitézek. Kiontott

szent véretek az enyészet átka gyanánt hul-

land vissza az igazságos egekrôl, az olmützi

camarilla népgyilkos fejére, melyeknek leg-

jobbika sem ér fol egy cseppel a ti kiontott

véretekbôl.

Társaitok s az egész nemzet meg fogja

boszulni halálotokat. Hiszen még van Isten

az egekben, s kell, hogy elkövetkezzék a

támadásnak hajnala.

A nemzet imádkozzék emlékezetokért.

A fôvezér keresse össze neveiteket s a

földön, melyet véretekkel megszenteltetek,

egy nagyszerü emléknek kell emelkedni.

Addig némuljon el az ôröm minden magyar

ajakról, mig Nagy-Szombat szent foldét a

gaz ellenség kôrmei közöl ki пem ragadtuk

s boszut пem állánk gyilkosain.

Ha kinek az elcstek kôzôl családja van,

jelentse magát a kormánynál, ôk a nemzet

fogadott gyermekeivé lesznek. — Kossuth

Lajos.)

18-án Mosonynál az ellenség csatarend-

ben elônyomult és ágyu-párbeszédet kezdett

velünk. Ázonban pecsovics létére igen fon-

tolva haladván elôre, hogy kôzolebbrôl job-

ban megérthessük egymást, Gôrgei huszár-

ôrnagy dandárnok , parancsot kapott két

zászlóalj Vilmos-huszárral az ellenség jobb-

szárnyát, egy chevauxlegers-ezredet, kato-

násan mondva megatakírozni.

Meg is tette egy zászlóaljjal, a másikat

tartaléknak hdta mögött felállitván.

A mint Vilmos-huszárjaival a másod-

rendbôl, hol elôbb állott, elôre vágtatott

társai mellett el, az egész sereg szilaj éljenei

között: az ellenség rögtön felhagyott az

ágyuzással, összeszedte ágyuit, hátat fordi-

tott és eltünt a láthatárról. Huszáraink csak

holtait és sebesülteit találták a csatatéren.

16 huszár elôl, kik a mosonyi boglyák

felgyujtásával foglalkozva, nagyrészt lóról
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leszálltak volt, egy oeztály dragonyos vág-

tatva futamodott meg.

Az ellenség számos, de gyáva, mert rosz

ügyért barczol , zearnok paranos viszi 6t

tüzbe, nem szont lelkesedés; mi nem va-

gyunk oly számosak, hanem bátrak; mi a

hazáért, a ezabadságért küzdünk.

A fiôvezéri-segéd jelentésébôl kôzlé a

honvédelmi bizottmány elnöke."

Ezenfölül Kossuth inditványt tett

a képviselôházban, miszerint — „ké-

szittessen a nemzet egy arany táblát,

melybe az utókor számára orökemlé-

kül azok nevei lennének bevésendök,

kik a minden oldalról megtámadott

magyar nemzetnek onálló, nemzeti füg-

getlensége- és szabadságáórti szolgálat-

ban, rendkivüli hii érdemekkel magu-

kat kitüntették."

Hejh, beh tudta is !

Ilyen ember kéne sok !

Windischgrätznek azonban 45—50

ezernyi serege lévén, a magyarok pe-

dig alig tehettek ki 25 ezeret, a györi

sánczok pt dig nagyon semminö álla-

potban lévén, Görgei végre is azt hatá-

rozta, hogy Györ alól elvonul, nem

tévén ki seregét egy tönkreveretésnek.

Az ellenség azonban Bábolnánál

utóhadát elérvén, megugrasztotta, s

igy csak is némi vereséggel juthatott

el a végzetessé vált „Vértes hegység"

közé.

Ugyancsak Györnél történt az a

nevezetes eset is, hogy Mednyánszky

Sándor a felkelö csapatok vezérévé ne-

veztetvén ki, vörös zászlót ragadott

kezébe, s bejárva Györ vidékét és a

Bakonyt, csakhamar tekíntélyes csapa-

tot állitott össze, megemlitvén, hogy a

börtön rabjait is kibocsáttatá, kiket

azonban megesküdtetett, hogy büneik

szennyét a haza iránti hü szolgálattal,

s vérükkel is készek lesznek lemosni.

— S valóban, az egykori zsiványsereg-

böl, a Mednyánszky lelkes és tapinta-

tos vezetése alatt, vitéz, s fegyelme-

zett csapat nötte ki magát.

Görgei azáltal, hogy nem Komá-

romba, de a Vértes hegyek közé vonult,

elsö és nagy hibáját követte el.

Komárom volt az az egyetlen pont,

honnan az ellenség elônyomulását meg-

akadályozhatta volna, s a helyett mégis

a Vértes hegység közé vonult, melynek

megvédését maga is „nagyszerü eszte-

lenség"-nek nyilatkoztatta.

Görgei Mórnál veszni

Már itt kezdte I

Lássuk, hogy kezdte?

Daczára a Kossuth roppant ügyes

tapintatosságának, s azon emberfölötti

eröt meghaladó buzgalmának s tevé-

kenységének, hogy semmiböl zászló-

aljakat teremtett; daczára bátoritó s

lelkesitö hadi tudósitásainak, e mond-

hatni, nagyobb mérvü vereségek hirei,

melyek elôbb-utóbb beszárnyalták az

országot, — leveröleg hatottak a kedé-

hagyja az Utközetet.

lyekre, pedig nagy dolgok keresztül-

vitelénél, ez mmdenekfölött a legna-

gyobb emberi hiba. Minden vereségnél,

minden csapásnál nagyobb vereség és

csapás : a csüggedés.

Nemzetnek nem szabad elcsüggedni

még a halál pillanatában sem. A miben

sirját látja, épen az lehet mennyorszá-

gává.

A legnagyobb veszély pillanatában

van a legnagyobb kitartásra szükség,
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siker esetében a leggyatrább lélek is

tud hetvenkedni, — de az nem is egyéb,

mint hetvenkedés.

S e lesujtó eseményekhez még az

is járult, hogy a Perczel és Görgei had-

teste mind ez ideig nem volt képes

egyesülni, s igy nagyobb eröt állitani

az ellenséggel szemközt. Aztán meg

Perczel nem is igen szivesen rendelte

a gyôri sánczolások áradáe és iszap járat-

lanságára voltak számitva, most pedig a

fagyon minden járhatóvá vált, s igy ágyui-

nak legnagyobb számát elveszthetni vélto :

— Györböl visszavonult ceata nélkül s le-

velében azt irja, hogy Bánhidra vonul !

Tehát 6—7 mértfoldet Bánhidig csata

nélküll Mi lesz ebbôl?

Én csak most kezdek lenni aggodalom-

ban !

Л m <> i- i csata.

magát a Görgei parancsnoksága alá.

Mindkettöben több volt a makacsság

és személyes hiuság, mint a hazasze-

retet.

„Édes Mórom ! — irta Kossuth deczem-

ber 28-kán Perczelnek. — Bizonyosan érte-

sitve vagy már arról, a mirôl én nagy meg-

ütközéseel értesültem ma éjjel, — hogy

Gôrgei tulszárnyalva vélvén magát,, s mert

Miként intézzed mozdulataidat? Én nem

tudom megmondani. Ismét csak elvet mon-

dok ki : íntézd ugy, hogy mozdulataiddal

fedezd a fovároet.

Igyekezzél Gôrgei balszárnyával csatla-

kozni; ütközz, ha valami detachirozott nem

tulnyomó erö áll elötted : de mindenekelôtt

ne resquirozd seregedet, ne hagyd magad

elmetszetni s combináld a két sereg mozdu-

latait.
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A két eereg együtt, és azon erо, melyet

itt rögtön öeszeszerzünk, talán — ha már а

fôvàros elôtt kell mogtôrténni az oldôntô

ütközetnek — talán még megmenthoti a

hazát.

Egyébiránt Isten kozében vagyunk !"

Másnap ismét egy másik levelet irt

Perczelhez :

„Csak egység ! csak egység az Istenért !

— irta a többi közt.

A haza nagy veszélyben van.

Az ôrökös retiráda lohangolta a sereg

szellemét, — egy támadás, egy gyôzelem-

nek kell okvetlenül tôrténni, még az eldöntô

csata elütt.

Valami gyozelmecskét, édes Móriczom !

különben az ôrökös retiráda lever minden

bátorságot a nemzetben."

Irt aztán Kossuth Görgeinek is, és

pedig következöen:

„Multakrol, — irja Kossuth, — hiába

beszélünk. Hogy minek kellett volna tôr

ténni, nézeteimet igazolták a következések.

Ero-concentratiót mondottam s táma-

dáet, — nem tôrtént, — már most vége van.

Most már concentrálnók az erôt, csak késô

ne legyen.

A seregek elvesztettók bátorságukat az

örökös retirádában.

Kérek jelentést : hogy értsem azon tudó-

sitását Csányinak , hogy Szél zászlóalja

megadta magát, — elfogatott? Letctto a

fegyvert ? Vagy miként értsem ?

Kimondhatlanul megütközött a kormány

Csányi biztos urnak mult éjfélrül irt azon

tudóeitásában, hogy a fohadiszállás Gálláról

Bicskére vonult.

Tehát még a gallai positió is íoladatik !

Az nem lehet, azt a kormány meg nem en-

gedheti !

Már harmad napja tettem kérdést tábor-

nok urnak, irja meg : mit szándékozik tenni?

Hol fogadja el az ütközetet? Ezt tudnunk

kell, hogy magunkat itt tájékozhassuk. Még

ceak választ sem kaptunk, s most megint

retirádáról értesülünk Bicskére ! !"

A mint Kossuth ezen levelébol lát-

hatjuk, Görgeivel már katonásabb han-

gon beszélt.

Minden sora, minden betüje egy

oly férfiu aggodalmát jelzi, ki szivén

hordozza a haza sorsát, s valóban Kos-

suthnak eddig egy mozdulata sem árult

el mást, ö hazafi volt a szó szoros értel-

mében, megáldatva nagy ész- és nagy

lélekkel.

Sokan nem tudták íolfogni már

akkor sem, többen nem tudják, vagy

nem akarják íolfogni most, pedig ily

nagy embere még a világnak is kevés

volt és van. Sorsa azért mégis csak

fájdalom !

Perczel megballotta, hogy Görgei a

Vértes hegyek alján ütött tábort, s

igy Móron keresztül egyesülni akart

vele. Itt azonban a honvédelmi bizott-

mánytól parancsot kapott, hogy Mót-

nál tovább ne menjen. Ugyancsak uta-

sitást, vagyis inkább intést kapott

Görgeitöl, hogy Móruál csatát fogadhat.

mert ô segitségére leend.

Perczel tehát 5000 emberrel állást

foglalt Mórnál.

Jellasieh 16,000 emberrel, 3000

lóval s 52 ágyuval közelgett. Tehát

pontosan véve : négyszer olyan erövel.

„Valami gyozelmecskét, édes Mó-

rom!" — Irta Kossuth, epedö lelke

nagyságának könyörgését öntve e saa-

vakba.

Hanem a dolgok nem ugy indultak,

hogy gyözelemre сьаk gondolni is le-

hetett volna.

Jellasieh három részre osztá sere-

gét. Grammon-dandárt a dragonyosok-

kal és bandcrialis huszárokkal Kis-

Bérröl; Ottingert Ászárról; Hartlieb

hadosztályát pedig Mezö-Eörsröl indi-

totta meg a móri crdö felé.

És ezek nem szedett-vedett népek,

hanem rendes seregek voltak.

Perczel Görgeire számitott, s a csa

tát elfogadta.
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Délelôtti tiz órakor dördült meg az

elsö ágyu.

Szemközt állt egymással az 5000-

nyi és 16,000-nyi sereg, itt csak né-

hány, amott 52 ágyuval.

Ha a magyarok lettek volna 16

ezren, ugy nehezen álltak volna igy

szemközt, hanem négyszeres erejében

Jellasich is bizott egy cseppet.

A magyar tüzérség felgyürte az

ingujjat, és ugy dolgozott, adta a tüzet

ugy, a mint kevés ágyuból csak adni

lehet, a császári vértesek azonban meg-

támadták az üteget.

A császári vértesek megtámadták

az üteget, hanem aztán a huszárok is

megtámadták a vérteseket, s elverték

öket, mint a kétfenekü dobot.

Görgei hallgatta messziröl, hogy

milyen szépen ágyuzunk. A harcz azon

a ponton állt, hogy ha most megérke-

zik, Jellasich még azt is megcseleked-

heti, a mit Róth megcselekedett. Csak-

hogy Görgei nem jött ám.

Jött helyette aztán annyi vasas né-

met, mint a sáska, hogy miuden hu-

szárra esett vagy négy kard, s oly hir-

telen támadtak, hogy huszárjaink ki se

fejtheték erejüket, s ennek az lett a

vége, hogy sok lúd farkast gyözve, az

ütegeket elfoglalták.

A magyar sereg ágyuit vesztve,

huszárjait megveretve látván, de be-

látván azt is, hogy itt mobt márgyózni

nem lehet, ott hagyta a harcztért, és

pedig ugy, a mint lehetett. Ilyenkor

nem nagyon válogatják : széna-e vagy

szalma, bal lábbal lép-e ki az ember

vagy jobbal, hanem ha száz lábbal

birna is, mind a százzal egyszerre sze-

retne kilépni.

A magyarok veresége ily erövel

szemközt nagyon várható volt, mert

elöbb-utóbb, a mi sok, az sok; hanem

azért kikapott a német is, és ily gyö-

zelemre csak is Jellasich lehetett büsz-

ke, a ki 10 ezer emberrel még bizonyo-

san elszaladt volna.

Görgei verette meg a magyart, és

nem az osztrák verte meg. Görgei Per-

czelt biztatta, s ütközetbe ugratta az

zal, hogy segélyt igért neki. Perczel

különben nem ereszkedett volna oly

csatába, melynek elöre lehetett láfni

szerencsétlen végét.

Igy gondolkozunk legalább most,

noha a Perczel meggondolatlanságáról

is sokat fel lehet tenni.

Annyi bizonyos, hogy a Görgei se-

gitségével nyerve lett volna a csata.

Görgei azonban szivesen látta ellenfele

megverettetését , s mintegy leczkét

akart adni ezáltal Kossuthnak is, ki

Perczelnek utasitásait adta.

Rettentö károrom, mely a haza sor-

sát teszi koczkáral

Mit ért a Kossuth teremtö ereje,

mit azon lelkesedés, melyet a nemzetbe

lehellt, hamiudjárt kezdetben ily ered-

ményeket szült a hadvezérek viszál-

kodása !

Ahhoz, hogy telji s szigorral lépjen

föl, talán nagyon is jó szivevolt, pedig

ugy kellett volna. Most már legyôzve

szive érzelmét, hihetöleg másképen cse-

lekednék ö is.

És mielött dicsö csatáink napjaihoz

érnénk, még keresztül kell haladnunk

egypár szomoru eseményen.
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Az országgyülés Debreczenbe tétetik át.

Midön a móri vereségnek Pesten képviselô levertséget árult el, az аr-

hire futamodott, az esti hét órai ülés- czok külonbség nélkül komorak, a hall-

kor fulladásig megtelt az országháza. gatóság félszeg és hallgatag.

Kétely és remény itt öszpontosultak, A hir nyomásának nehézségét majd-

mindenki tudni akarta, mit fog tehát пeт látni lehetett minden mellen.

Menekvés я forárosból.

most határozni az országgyülés ? Min-

denki kiváncsian várta azon magasztos

alak megjelenését, mely most egészen

a nemzet fölé látszott tornyosulni, min-

denki várni akarta: hajtott vagy föl-

emelt fövel lép-e az most a csapások

vészangyalával szembe?

Lehet mondani, hogy valamennyi

Hogy az ingadozó s hajlongó re

mény végképen összetörjön, ahhoz пeт

kellett volna más, mint a nemzet ge-

niusának hasonlóan levertséget tanu-

sitó arcza.

A nagy lélek tudta, megérezte ezt.

Kossuth mosolyogva lépett a terembe,

szép, lelkes szemei besugározták azt.
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s változni kezdtek az arczok, mint mi-

dön borus éj után megjelenik a fényes,

a reményt hintö hajnal. Minden sziv

nyugodtabban kezdett dobogni, és sok

nehéz lélekzet elrepült.

Kossuth fölállt a szószékre, s nyu-

godt, méltóságos alakja támoszlopát

képezte valamennyi csüggedönek.

Elmondta a hireket, de ugy, hogy

nem volt azokban semmi lesujtó, sem-

mi egyéb, mint egy oly következés,

mely háborus világban hol az egyik,

hol a másik felet szokta érni. Aztán

igy folytatá beszédét :

„Tôkéletes hittel és roménynyel vagyok

igazságos ügyünk gyózelme iránt, hiszek

Istenben és hiszek vitéz seregeink kitürésé-

ben, bátor, férfiae, bü magokviselotében ;

azonban a csatáknak kimenetele Ieten kezé-

ben van, és mivel táborunk már most ugy-

szólván itt, csaknem a fövárosban, holnap

pedíg egy részben Budának kôrnyékén tábo-

rozandik, azon vélekedésben vagyok, hogy

ha az országgyülés és a kormány a maga

székhelyét, mielôtt a csata itt a föváros

közelében vivatik, máehová át nem tenné,

megtôrténhetnék, hogy a csata rosz kime

netele esetében zavarba j6ne az ország kor-

mánya és képviselete ; pedig annak zavarba

jönie nem kell, nem szabad; hacsakaz orszá-

got egy csatavesztés miatt valaki mindjárt

elveszettnek és az ország igazságos védelmét

nemfolytatandónak nem tartja. Es mivel

ugy vagyok meggyözödve, hogy habár egy,

két vagy tiz csatavesztés következnék is, a

nemzetnek igazságos ügyérfil lemondani

mindaddig nem kell, valameddig annak vé-

delmére van er6 és van akarat még a nem-

zetben : tanácsoenak tartottam, hogy ezen

eventualitásnak az ország képviselete és

kormánya ne legyen kitéve, hanem balese-

mény esetére is biztositva legyen az ország

védolmének fennakadás nélküli folytatha-

tása és az ország kormányzása. Ezzel, tisz-

telt ház! tartozunk vélekodésem szerint a

hazának, mely haza, habár szivének ismeri

ia el és méltán a fóvárost, kétségtelenül nem

gondolja azt, hogy Budapestnek netalán

tôrténhetô elesésével már az ország is elve-

FomuWom t8rt.

szett; mert nemes аk itt, más helyen is van

Magyarország; 152 évig birta Budapestet a

tôrök, és Magyarország mégis volt. Most is

megtôrténhetik , hogy ideiglenesen meg-

szállhatja az ellenség Budapestet, szándé-

kosan mondom megszállhatja, mert e varos

nem ostromra való. de azért, ha a kormány

együtt lesz, müködhetik folytonosan, s a

haza nines elveszve. Tartozunk ezzel a had-

seregnek is, mert hogy itt egy torténetes

csata vesztésbôl az elsô porezben rögtön minó

zavarok következhetnek, nem Iehet oló're

kiszámitani ; mi pedig a hadsereg iránt álta-

lában, s különösen a seregnek azon tagjai

iránt, kik véröket Magyarország szent ügyé-

nek oltalmára szánták, tartozunk nemcsak

hazánk érdekében, hanem saját becsülotünk

érdekében is azzal, hogy bizonytalanságnak

ne tegyük ki, s hogy, ha egy csatát el talá-

lunk veszteni, ne legyünk kénytelenek uj

kormányt alakitani, mert ezen idôk nem

alkalmasak arra, hogy uj kormány alakitá-

sáról gondoekodjunk; van kormány, s ezt

olyan karban szükséges tartani, miszerint a

hadseregek lássák, hogy csatavesztések kö-

vetkezzenek bár, ha már az isteni gondvise-

lés azt mérte reánk, de azért nem adta fel az

ország és a kormány a hadsereget, s akkor

a hadsereg aот fogja magát feladni."

Batthyány, ki most már nem mint

követ, de mintképviselô beszélt : ellene-

volt annak, hogy az országgyülés is

Debreczenbe tétessék át. Csupán a

honvédelmi bizottmányt akarta átté-

tetni, igy arra számitván, hogy Kos

suth az országgyüléstol elszakasztat-

ván, távollétében sok mindent ki lehet

vinni.

Batthyány még mindig békéröl ál-

modozott, tehát daczára azon elôzmé-

nyeknek, melyek után egy, nem a leg-

végsöig megalázó békéröl, bizony még

álmodozni se lehetett.

Ugyanekkor, a Kossuth inditványa

mellett, egy szép beszédet mondott Ma-

darász László is, és többen, mely in-

ditvány majdnem egyhangulag el is

fogadtatott. Batthyány mégis kivitte
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azt, hogy Windischgrätzhez békekövet

küldessék.

Békekövetekül választattak : Bat-

thyány Lajos, Majlátb. György, Lono-

vics József, Deák Ferencz, Majláth An-

tal és Bezerédy István.

Ez 1848. deczember 31-dikén tör-

tént!

1849. elsö napja.

Ujév napján. a következö két ren-

delet lön közhirré téve :

„Magyarország kormánya kimozdul Bu

dapestrôl, mert az országgyülés nemes köte-

leeségénok hitte, még a zavar s megakadás

lehetôségétôl is megóvni azon férfíakat, ki-

ket parancsa a kormány élére állitott, s kik-

nek zavartalan egységben s hordva sziveik-

ben a drága hont, müködni, gondolni, tenni

és rendelni kell mindazt, mit a haza java és

szabadeága kiván. Egyetlen megakadása a

kormánygépnek veszélybe döntheti a hazát:

megakadás pedig nemcsak veszély által

okoztathatik, hanem azon sürgés által is,

melyet egy közeli, bár legszerencsésebb csa-

tázás is, okozhat.

Magyarország kormánya Debreczenben

vett állomást, onnan fog épen ugy mint ed

dig Budapestrôl mindent a haza javára elin-

tézni. Bárhol legyen e hazában, mindenütt

Magyarországban van, mindenhol Magyar

ország népei és érdekei közepett.

A kormány szeretetében és buzgóságá-

ban Magyarország minden városa egyenlôen

osztozik.

Azért, polgárai, hü fiai széles Magyaror-

ezágnak, midön innen a kormány kimozdul,

azt a hon érdekében teszi.

Azért éledjen fol sziveitekben a haza

szeretete ; azért szenvedett e szegény haza

annyit, hogy most, midôn lelke egész erejé-

ben folébredett, azon ellenség martaléka le

gyen, ki a legistentelenebb ármányt intézte

fol, a polgárháborut, s kivel annyiszor érez-

tette már fegyvere sulyát? — Nem — nem !

ezt Magyarország tenni nem f'ogja !

Me rémitteesétek el magatokat azon hi-

rek által, melyeket ármány és gyávaság ré-

szint koholnak a nép lchangolására, részint

annyira nagyitnak, mekkora saját gyávaeá-

guk és roszakaratjok.

Seregünk buzgón kivánja a haza meg-

mentését : nem igazat szól, ki mondja, hogy

le van hangolva, s ha vesztett itt vagy amott,

négyszeres erôvel volt dolga. Seregünk Bu

dapest kôzelében oly erôs állásban van, s oly

bizodalommal saját erejében , hogy Ieten

után gyôzni fog.

Nem fél e sereg : csak azok, kik egy vagy

más csatában elsök voltak a futásban, rémi-

tenek el másokat, s festik a veszélyt oly

nagynak saját gyávaságuk mentségére.

Erdélyben ogy gyôzelem éri a másikat;

az aldunai tábor nagyobb részben már nya-

kára hágott a lázadásnak. Derék táborno-

kunk Mészáros Schlicknek sarkában van :

szóval, csak a gyávák tarthatják veszettnek

ügyünket.

Ezt akartuk nektek megmondani, Ma

gyarország népe : Legyetek bátrak és kitü-

rôk ; mert ha maga Budapest kevés idôre az

ellenség kezébe jone, mit nem hiszünk, ez

is ol6nyére és hasznára fordulhat Ieten után

hadi müködéseinknek.

Eddig 9—10 táborban kisebb, de vérea

és fárasztó csatákban kellett seregeinknek

szétdarabolva müködni : most mindinkább

összegyülnek seregeink, pedig sokan van-

nak, kik e honért fegyvert fogtak; erönk

egyesül, s igy összes eeregünkkel támadjuk

meg az ellenséget.

El még a magyarok Istene, s a kormány

reméli, hogy a tért , melyet az ellenség

eddig nyert, nemsokára visszaszerzi a ha-

zának.

Legyetek kitürôk, Isten sok bajból kive-

zette szerencsésen e hazát, nem fog elhagyni

bennünket."

„Nyilt rendelot minden tôrvényhatósá-

goknak, tisztvisolôknek, sereg- és várpa-

rancsnokoknak s az ország bármely részei-

ben müködö kormánybiztosoknak.
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Hazánk jogezerü ezabadságát védó" vitéz

eeregeink a fóvárosnál állanak.

Ieten igaz ügyünkben gyôzelemmel ál-

dandja meg vitéz fegy vereiket.

De ha még ugy akarná is a gondviselés,

bogy még tobb küzdelemmel és hosszasabb

kitüréssel leheseon csak biztositható hazánk

ezont szabadsága; e nemzet nem lesz, пem

lehet oly gyáva, hogy egykét vesztott csata

miatt ezerèves élet, s háromszáz eeztendös

szenvedés után feladja hazánk ezabad onálló

jbvendójét, a gyermekeinek ôrôkségül szol-

gaságot hagyjon.

Ha tehát a fôvàros kôzelében vívandó

csata kedvezötlenül találna is kiütni, s en-

nek kôvetkeztében a levaros pillanatnyira a

hazánkat jogtalanul megtámadott ellonség

kezébe kerülne is, azért még az orezág nem

veezne, nem veszhetne el.

JBudát másfél századon túl birta a török,

s azért Magyarország volt s Magyarország

lesz, ha mindjárt az bnkény zsoídosai né-

hány napra bitorolnák is hazánk fovároea

birtokát.

Az orezággyülés tehát érezvén azon kö-

teleeséget, hogy ogy csatavesztés lehetsége

által az orezág ezabadságának védelmét

nemeeak feladnia nem ezabad, sot inkább

fér6as kitartását meg kell kettôztetnie : mul-

hatlanul ezükségesnek tartá akként iutéz-

kední, hogy ha kedvezötlenül ütne is ki a fo-

város kôzelébeni csata: ezáltal a nemzet kép-

viselete, s az orezág kormányzata legkisebb

felakadást vagy zavart ne szenvedjen.

Ée azért az orezággyülés tegnapi napon

tartott iilésében elhatározá az orezággyü-

lésnek, a az orezág kormányának ezékhe-

lyét ideiglenesen Pestrôl Debreczenbe által-

tenni.

Ezzel tartozott a hazának, a nemzet eza

badságának, tartozott e ezabadság védel-

mében kiomlott hazafivérnek; tartozott vitéz

hadeeregeinknek, melyek ellátásáról, fize-

tésérôl, ruházatáról, fegyverzetérôl gondos-

kodni a legszentebb kôtelesség, s mely gon-

doskodáe egy idôre valószinüleg zavarba

jöhetett a felakadást ezenvedett volna, ha a

kormány e országgyülés a maga mükodésé-

nek szakadatlan folyamát Pesten egy csata

vesztés általi megakadás veszélyének kitette

volna.

Annálfogva, midôn a honvédelmi bizott-

mány az orezággyülés ozen intézkedését az

orezág hatóeágainak, hadvezéreinek a vár-

parancsnokainak, e minden katonai és pol-

gári tisztviselôinek ezennel tudtul adja;

egyszeremind megvárja a nemzot nevében

mindenkitôl, hogy hazafiui kötelességét to-

vább is hivon teljeeitendi.

Minden jelentések, felterjesztések s hiva-

taloe levelezések ezentul az orezág kormá-

nyához Debreczenbe intézendôk e utaeitan-

dók."

És a 20 foknyi hidegben aztán meg-

kezdödött a kormány s a lakosság te-

hetösebb részének kiköltozése.

Bern apó is hozzálát a dologhoz.

Ki volt az a Bem apó ?

Egy lengyel ember, a ki a lengyel

szabadságharczban Osztrolenkánál és

Iganicnál megmutatta, hogy kell musz-

kát verni. — Egy szabadsághos, а к i

mindenütt ott termett, a hol a nép

zsarnoka ellen küzdött, s ontotta vérét

más nemzetek szabadságáért is, mert

az volt az ö éltetô levegöje, s akarta,

hogy halála is csak a szabadságért

küzdö harczban legyen.

Teste födve volt már sebekkel.

Csupa forradásból állt, olyan volt, mint

egy rakott hegedü; de ezt is tartják a

hegedük közt legjobbnak.

Mikor meghallotta, hogy Bécsben

is szabadsága mellett fogott fegyvert

a nép, ott termett s vezényelte a tüzér

9*
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séget. Midön pedig Bécs bevétetett,

eljött a magyar szabadságharczba, s

Kossuthnak fölajánlta szolgálatát.

Kossuth hiréböl jól ismerte már az

osztrolenkai höst, s az erdélyi csapa-

tok fôvezérévé nevezte ki, s reá bizta

Erdély visszavételét.

Nagy sor volt ez !

Tudjuk, hogy a magyar csapatok

részint szétverettek, részint kiszorit-

! neki indulhatott egy rendezett osztrák

hadseregnek.

Hanem ekkor már a derék Czecz

ezredes mintegy 10,000-nyi gyalogsá-

got, 1350 lovast és 24 ágyut teremtett

össze, s Erdély határszélén állást fog-

lalt. Fóhadiszállása Szilágy-Somlyón

volt, mig csapata következöleg volt

fölosztva : A jobbszárny Riczkó ezredes

alatt a csucsai szorosnál, a balszárny

tattak Erdélyböl, s az osztrákok ural-

kodtak a tér fölött.

Hanem azért Bem kocsira ült, s

egyedül, egy félig-meddig üres börönd-

del megindult Erdély felé. Vajjon ki

merte volna hinni, hogy az az ember,

ki olyan municzióval indul meg, vissza

fog venni egy országot?

Debreczenben néhány száz nemzeti

ür csatlakozott hozzá, a mivel aztán

Zsurmay örnagy alatt Nagy-Bányánál,

s a közép Mikes Kelemen ezredes alatt

Zilah- és Zsibónál.

Bem megérkezve, Czeczczel rögtön

megállapitotta a hadi tervet, és pe

dig ugy, hogy be fogja venni Kolozs-

várt.

Hanem itt mondjuk el még azt is,

hogy Czecz gyalogságáuak fele kaszá-

sokból állt. Kolozevár bevétele tehát
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nein tartozott a mindennapi dolgok

kôzé.

Bem a tiszti karnak ennyit mon-

dott : „Urahn ! A magyar kormány en

gem a sereg parancsnokául teljhata-

lommal nevezett ki. Feltétlen engedel-

A dolgot aztán azzal kezdte, hogy

e félig kaszás hadsereggel Urbánt a

Börvény völgyében megverve Nyiresig

kergette, Wardenert Csucsától Kolozs-

várig üzte, Zsibónál a császáriakat az

oláhsággal együtt szétszórta, az ellen-

Bem арб.

mesaéget követelek mindenkitöl. A ki

nem engedelmeskedik, föbelövetem;

hanem fogok tudni jutalmazni is!" És

a mi több, még ezt is németül mondta,

mert magyarul nem tudott.

És most : elöre !

ség egy erös hadtestét Szurdoknál ösz-

szevissza verte, a Jablonszky seregét

négyórai ágyuzás után egy szurony-

rohanással s huszár-támadással Kápol-

nánál szétsöpörte, és karácsony napján

Kolozsvár elôtt szivarra gyujtótt.
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Mindezen hadmüveleteire alig vett

igénybe egy hetet.

Ennyi elégvolt neki is, a németnek

is, hogy megismcrhessék egymást.

Bem az az ember volt, ki nem sze-

retett semmivel se szuszogni. A mihez

hozzáfogott, annak aztán folyni kellett

folyvást, s jobbra vagy balra utat

törni magának. Nem elégedett meg egy

diadallal, hanem a hévtöl még pezsgö

sereget vitte a másikra, harmadikra

sat. mindaddig, mig verni való ellen-

ségre akadt; mikor aztán lâtta, hogy

most már meg van tisztitva a vidék

egy idüre, pihenöt is tartott, de rö-

videt.

Különösen értett az ágyuforgatás-

hoz. Haônéhàny ágyut összeszedhetett,

s azt egy általa kiszemelt helyröl az

ellenségnek fordithatta, akkor aztán

Isten se volt irgalmas és kegyelmes

a komának. Mikor az ágyuk elkezdték

a sorokat bontogatni, az ingadozás elsö

jelét rögtön fölhasználta, a gyalogság-

gal szuronyrohanást, s a huszársággal

támadást intéztetett, és szaladni kel

lett az osztráknak, a hogy birt.

Elég az hozzá, hogy decz. 18-án meg-

indult, s 25-dikéig keresztùl-kasul a

németen, Kolozsvár alatt termett.

Wardener tábornok már akkor ott

volt, odáig szaladt seregével, s aztgon-

dolván, hogy Kápolnánál Jablonszky

majd megmutatja Bemnek az igaz utat,

csikorgó téli karácsony napján, délben,

egész nyugalommal eszegette a meleg

levest.

Egyszer csak ugy megjön lóhalál-

ból egy vasas német, hogy elül-hátul

csurog róla az izzadság. Utána egy má-

sik agyonra ijedt dragonyos sarkan-

tyuzza a Handzlit, meg egy harmadik,

meg egy negyedik ; mi lesz ebböl ?

A lakosok, — kiket folytonos re-

megésben tartott a minden oldalon

garázdálkodó oláhság, s nemkevésbbé

tett bátortalanná a magyaroknak Er-

délyböl történt kiverettetése, reményt

vesztve, lehangolva, s a szabadság

ügyét már-már vesztettnek képzelve,

majdnem kétségbeesés közt élték nap-

jaikat, — most megrezzenve, fölriadva

tekintettek az utczákra, s láttak lelket-

lenül érkezô futárokat.

Nagy ég, talán még ezeket is eszi

az oláh !

Ki merte volna gondolni. hogy a

magyarok elôl szaladnak?

Néhány percz mulva megperdültek

a dobok, zendültek a harsonák, a sok

cserepár egymás hátán keresztül bujt

ki a házkapun, s némelyiknek az orrá-

ról még káposztaszálak csüggtek, má-

sik száját nyalta az ott hagyott étel

után, harmadik az utczán tömte ma-

gába a puliszkát, és vitte az irhát, a

mint tóle kitelhetett.

Mi lesz ebböl?

Egyszer csak a tisztek is oldogat-

ják a kereket, csörög a kard a köveze-

ten, és a kamasz privadiner czipeli

gazdája után a batyut.

„Нота, hova olyan szaporán,

Azon a megijedt paripán?"

De nem lehetett velük beszélni.

Egyszer csak Wardener is kalup-

poltatja czoczóját kifelé, s ugy megy

utána a sok német, mint a seregély.

És a kik nem tudták, hogy mi tor-

ténik, azok a kolozsváriak voltak.

De nemsokáig maradtak bizonyta-

lanságban.

Alig történt meg a német-futás,

midön valami isteni zengésü harmonía

üté meg füleiket, melyre életet nyert

egyszerre még a cserépzsindely is. Az

ifjak röpülni, az idösebbek szállni kép-

zelték magukat, s még a legöregebb
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alatt se tudott pihenni az idös láb-

szár.

A föuton végigharsogott a Rákóczy-

induló eget meginditó hangja, s a la-

kosság angyalok szárnyaiként látá meg-

lebbenni az elsö honvéd-lobogókat.

Soha olyan hatást, soha olyan lel-

kesedést ! Soha olyan karácsonyt !

Bem apó elött az örömkönyek zá-

pora raosta tisztára a kövezetet.

Hanem azért nem pihent sokáig

Kolozsvárt az öreg ur. Meghallva, hogy

Urbán és Jablonszky ismét összeszed-

ték magukat, kapta tehát, deczember

29-dikén Bethlennél megtámadta, és

szétverte öket.

Jablonszky Besztercze, Urbán Na-

szód felé szaladt.

Bem Urbán után ment, Riczkó Jab

lonszky után, és Beszterczénél is, Na-

szódnál is, ismét jól elverték minda-

kettöt, kik aztán szaladtukban a borgói

szorosnál ismét egyesültek, hanem ott

aztán ismét ugy megverettek, hogy

tôbbé Bukovináig nem lehetett nekik

megállni.

Erdély fele ki volt tisztitva.

Bem azt mondta, fujjuk ki magun-

kat egy kissé, aztán menjünk és tisz-

titsuk ki a másik felét.

Igy fogott dolgához az öreg apó !

Mit mondott Windischgrätz a békekiildöttségnek.

Azt mondta, hogy :

„Fôltétlen alávetés !"

Németül: „Unbedingte Unterwer

fung !"

Ezzel a küldôttség aztán szépen

elmehetett akár Pestre, akár Debre-

czenbe.

Windischgrätz Pesten.

Mert a hadi tanács nem tartotta

czélszerünek, hogy a csekély számu

magyar sereg Buda-Pest alatt Win-

dischgrätzczel megütközzék, az vissza-

vonult.

A födolog itt az volt, hogy a mos-

tani haderö a Duna bal partján elvo-

nulván, megmentessék s az ellenséges

föerö figyelmét magához csatolván, azt

Debreczentöl elvonja, s ott ujabb csa-

patok szervezése lehetségessé váljék.

Határoztatott továbbá, hogy a déli

hadsereg (Vécsey és Damjanich alatt) a

Kôzép-Tiszàhoz vonuljon s ott Répásy

tábornokkal együtt a kormány székhe-

lyét védje. Perczel Szolnok felé fedezze

a kormány menekülését. Görgei pedig

Simunich ellen Vácznak volt indulandó,

hogy azután onnan a bányavárosok

felé vegye utját.

Görgeinek tehát utasitásul adatott,

hogymenjen azonnal Váczon át a Duna

balpartjára, s az ott álló Simunich ellen,

mentse föl, ha lehet, Lipótvárt, vagy

szállja meg Komáromot, — szóval, ter-

jeszszen rémületet Windischgrätz háta

mögött, s inditsa ezt csapat-osztályok

küldésére; de csatába ne elegyedjék, s
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folyton szem elött tartsa a Tiszánál

képzendô föhadsereggel való egyesül-

hetését.

Windischgrätznek tehát utját senki

nem állván, seregeinek élénjanuár 5-én

délután egy órakor vonult be Buda-

Pestre, melyet a magyar sereg még

reggel odahagyott.

Fényes, nagyszerü vala e bevonu-

lás. Magát a sereget mindenki bámulta,

s az optimisták is hinni kezdték, hogy

e rendezett, mindennel ellátott, a ren-

dezetlent bizonynyal legyözendi.

Az ellenséges sereg tôméntelen ál-

ladalmi vagyont talált, mit- a magya-

roknak elvinni idejök nem volt.

A megszállott íüváros kulcsait ma-

gához vevén, másnap azon tudósitással

küldé ö felségéhez Olmützbe, hogy „az

ellenség Bábolnánál és Mórnál vallott

kudarczok után minden támaszát és

onbizalmát tökéletesen elveszité, saját-

képeni ereje még csak a rendes lovas-

ságban és tüzérségben áll, miután a

rendes gyalogságból igen kevés maradt

meg nála, s ez is teljesen demoralizálva

van; valószinüleg a bonvédzászlóaljak

és az önkéntesek a visszavonulás köz-

ben apráukint legnagyobbrészt fel fog-

nak oszlani."

Windischgrätz ezek után hozzálá-

tott mindenekelött a védelmi intézke-

désekhez.

Budavár fölszereltetett s elláttatott

élelmi szerekkel ; a lánczbidi hidfök elé

ágyuházak épittettek.

És megkezdödtek a titkos feladá-

sok, s megnyilt az elfogatások kor-

szaka, minek folytán sokan elvesztették

személyes szabadságukat, még olyanok

is, kik forradalmi elveket teljességgel

nem vallottak.

Batthyány Lajos , Károlyiné ter-

meiben volt, midön alávaló módon el-

fogatott.

Windischgrätz elég vakmerö volt

foglyává tenni öt, ki mindig csak bé-

két prédikált, s a törvényesség határát

soha még csak egy hajszálnyira sem

lépte át. Windischgrätz ezen tette örök

szégyenfolt marad a tôrténetben.

Czuczor Gergely, a „Sikolt a harczi

sip, riadj magyar, riadj" kezdetü

„Riadó" költôje s Hrabovszky épen be-

tegen feküdtek, midön elfogattak. Móga

és Lázár önként jelentkeztek, mindaz-

által elzárattak.

Egypár kivégzés is történt.

Ellenben Pázmándy Dénes, Nádasy

s némelyek szerint Szentkiralyi Mór

kegyelemért esdekelvén, bántatlanul

maradtak.

A Kossuth-utcza Budán Jellasich-

utczának, a Mészáros gözös „Schlick"

nek bérmáltatott el.

A hivatalok szintén restauráltattak.

Havas József a városnál, Babarczy An-

tal a megyénél müködtek, mint csá-

szári biztosok. Hegyesi és Kossalkó

közvádlók. Oh ! a herczegnek nem

hiányzottak embereil

A herczeg Budáról csakhamar hó-

dolatra szólitotta Magyarországot is.

Egyidejüleg Wrbna altábornagy s

helyi katonai kormányzó a fövárost és

a szomszédos megyéket katonai tôrvé-

nyek és ostromállapot alá veti, s ehheï

képest mindenféle csoportozásokat,gyü-

lésezéseket, klubbokat, falragaszok ki-

tüzését, a császári hirdetmények lesza-

kitását szigoruan eltiltja, mindenféle

eddigi polgári hatóságot feloszlat, a

nemzetörséget megszünteti, a fegyve-

reket 56 óraalatt beadatni parancsolja,

az országgyüléssel és a m. kormány-

nyal minden osszeköttetést kemény fe-

nyegetéaek közt tilalmaz.

Azután kihirdette, bogy miután a

nemzetöri ruhadarabok és a vörös tol

las vagy vörös és fekete-vörös pántli
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kás íovegek harczias szellemre mutat-

nak, mindazok, kiknél efféle jelvények

találtatnak, tekintet nélkül a korra és

rangra, elfogatnak, s a legközelebbi

katona-szállitmánvnyal tova-vitetnek és

a hadseregbe soroztatnak.

Buda-Pesten tehát Windischgrätz

székelt.

Ekkor irta Petöfi azt a szikrázó

verset, mely igy kezdödik :

Budavárán ismét német zászló !

Hova legyek lelkem haragjától ? I

A kormány Debreczenben.

Debreczenben, Palóczy László kor-

elnôksége alatt, január 9-én nyilt meg

az országgyülés.

Voltak már akkor is olyan áldozat-

kész és lelkes honatyák, kik az orszá-

got föl tudták volaa áldozni magukért,

és az onhaszonért rettenetesen tudtak

lelkesedni. Ez a mérsékelt rész, vagyis

inkább a „hazafelé" lelkesülü rész,

annyira át volt hatva az otthon gond-

jai által, hogy a honét a második clas-

sisba ültette, s különöseD, midön meg-

hallotta, bogy még Debreczenig is

eljutbat a német, nem nagy kedvet ér-

zett ily bizonytalan helyen a haza vé-

delmére.

Nagynehezen birták tebát az elsö

üléshez szükséges számot kicsinálni.

Az elsö ülés a reformáltak föiskolá-

jának nagy termében tartatott.

Midön Kossuth ily hosszasabb meg-

szakitás után ismét szószékre léphetett,

ujra megdördült ajkairól ama nagy

lélek hatalmának hangja, mely a már

ingadozó nemzeti önbizalmat ismét he-

lyére tudta állitani.

Ismét müködésbe hozattak a fegy-

ver-, löpor- és golyógyárak, és nyoma-

tott a Kossuth-bankó, melynek oly ér-

téke volt, mint az ezüstnek. Apröpénz

hiányában 30 és 15 krajczáros bankje-

gyeket inditott meg a kormány.

Hanem azért még most is voltak

oly tulságos lelkiismerettel biró hon

atyák, kik talán inkább a maguk börét,

mint a nemzet vérét féltve, ujra meg

akarták kisértetni a kibékülést Win-

dischgrätzczel, a mi aztán olyan komé-

dia lett volna, minöt régen látott a

világ. Vajjon, hogy fogadta volna Win

dischgrätz a már egyszer elutasitott

tolakodókat, vagy inkább rettegöket?

Lehtt, azt kivánta volna, hogy mint

Chinában és Japánban szokás, a követ-

ség hason csúszszék lábaihoz, hol aztán

mindenikre veretett volna 25 botot, és

kikergettette volna Peströl. Ilyesmit

fel lehetett tenni az osztrák urakról.

De meg is érdemelték volna azok a

magyar urak.

Hanem a békés nyavalygók fölé

egyszer csak fölemelkedik a Kossuth

alakja, s midön szemük elé tárta volna

azon osztrák politikát, melynek egye-

düli czélja a néptket leigázni, s Ma-

gyarországnak nem jogokat adni, de

megfoeztani azt még azoktól is, me-

lyekkel eddig birt, — igy folytatta

lángot ömlesztö jeles beszédét :

,,És már most kérdem, mi értelme van

azon szónak : „Unbedingte Unterwerfung ?"

Nem annyi- e ez, mint : Magyarország

szÜDjék meg Magyarország lenni, és legyen

az ausztriai birodalom eldarabolt tartomá-

Dyai közfil egy, nemzeti lét, országos ezi-

etentia nélkül.
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Nem annyi-e, hogy a nemzet irja alá sa-

ját halálának itélotét.

Már most kérdom a képviselóházat, mely-

tôl a béke ára gyanánt nem kevesebbet ki-

vánnak, mint halált, a nemzetnek halálát,

ha nem is ember, kiben ônérzet van, — ha

nem is magyar, kinek a multra visszaemlé-

kezve kôtelességei vannak ôsei és maradékai

iránt, — ha nem is képviselô, kinek szent

tiszte megôrizni a nemzet jogait, hanem

csak féreg volna, nyomorult féreg, mely a

foldön CauaZ, s molynek azt kötik k¡ folté-

telül : béke lesz veled, hanem meghalsz, —

ha féreg volna, mondom, nem védené-e ma-

gát a halál ellen?

Mi roezabb tôrténhetik velünk , mint

hogy kitôrüljenek a nomzetek sorából ?

Talán hogy közülünk egypárnak fejét

leütik, s az orökkévalóságba hamarébb moz-

dittatnak át , mint különben a természet

tôrvényei ezerint tôrtént volna? !

De ha a nemzettó1 kivánják, hogy hal-

jon meg, nem volna-e gyávább, alávalóbb,

nyomorultabb a féregnél, ha azt mondaná :

meghalok ? !

Elôbb tehát megkisérti, védelmezi ma-

gát, hiazen ha elvész sem tôrténhetik ro-

S7abb, mint hogy meghaljon ; de jobb tôr

ténhetik !

A halál, melyet itt elénkbe szabnak, bi-

zonyos; de mely a harcz végén tôrténhetik,

nem bizonyos; mert van Isten az égben és a

nemzetben erô; — és ha élni akar, élni fog.

Én tehát nem arról beazélek, jó-e, taná-

csos-e e téren alkudni; hanem azt mondom,

hogy nem lehet.

Védjük tehát magunkat; a a békealku-

dozásról tôbbé azólni sem kell; hanem véle-

kedésem szerint azt mondani : Magyaror-

szág az onvédelem terén áll, oly igazságos

téren, melynél igazságosabbat nem ismer a

historia.

Mégis kinyujtá az engesztelésre karjait.

De azt felelték : halj meg, ha békét akarsz !

Ha pedig igy felelnek, nem tehetünk

egyebet, mint hogy védelmezzük magunkat;

mert hiszen, halni lesz ido; erre még reá

érünk akkor is, ha elvesztettük a nemzeti

lét harczát.

Azt kérdi tán valaki : hát lehet- e valami

remény ajó kimonetelre?

Erre ismét azt felelom : ha aemmi re

mény nem volna is, ha nem is a valóazinüeég,

tehát a véletlenségek sorában megtôrténhe-

tik, hogy megmaradunk, ha védjük magun

kat, de ha megadjuk magunkat, ugy bizo-

nyosan elvesztünk.

Ezen a téren vagyunk, a igy az sem

lehet kérdés, hogy lehet-e jó kimenetel,

vagy nem?

Mert niпea ogyéb választás, mint meg-

halni mindjárt, vagy megkisérteni védel-

münket. S ha ezt mondom : ne vegyék önök

biztatásnak, ne tartsák kecsegtetésnek, va-

lamint azt sem, ha mondom: hogy e nemzet,

ha élni akar, élni fog.

Ha a honvédelmi bizottmány a nemzeti

képviaelôk, vagy bárki azt mondja : ilyen,

amolyan erôsek vagyunk : ez czélra nem

vezet.

A magyar nemzetnek millióit nem lehet

legyilkolni; és ha elvész, csak ongyávasága

által veazhet el.

Hasztnlan minden kecsegtetés : ha nem

védelmezi magát a nemzet, ha nem áll fel,

mint egy férfiu, ugy meg fog halni gyaláza-

tosan; ellenben ha védeni fogja magát: —

megél !

Fogja- e ezt tenni ?! "

A képviaelôk e szavakra székeikrôl fel-

ugorva, egy hanggal kiáltják, mint a zúgó

fergeteg : „Fogja !"

„На fogja, akkor esküszom az orökkévsló

Istenre, hogy akár én, akárki a kormányon,

megmenti a hazát.

De ha nem teszi, akkor tessék leütni

még ma fejemet, mert nem tudom megmen-

teni a hazát !"

E lángbeszéd után aztán sokan el-

szégyenlvén magukat a honatyák közöl,

szintén a nemzeti bátorság mellett mu-

tattak lelkesedést.

Ugyanekkor egy rendelet is adatott

ki, melyben az is foglaltatott a többi

közt, hogy : ki a csatában megszalad,

halállal í'og büntettetni.

Aztán az országgyülés egy procla-

matiót boesátott ki a néphez, mely oly

hangon volt tartva, hogy ujra vissza-

tért a remény és önbizalom.
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Pes

Pesten pedig Windischgrätz her-

czeg ur most már azt gondolta, hogy

fenékig tejföl.

Annak rendje és módja szerint ö is

adott ki egy proclamation , melyben

tudtára adá a császári királyi seregek

által a rebellisektöl már- már fölszaba-

ditott Magyarországnak, hogy most

már ismét jó lesz minden. Ismét ur

lesz a német, és ismét szolga lesz a

magyar, tehát minden ugy les/, mint

régen volt, söt még ugyabb.

Felszólitotta aztán a lakosokat, hogy

siessenek meghódolni, és Ö még annak

is megkegyelmez, a ki semmit sem

vétett !

Voltak aztán vitéz magyarok, kik

el mertek menni Windischgrätz her-

czeg urhoz, és meg merték nyalni az o

talpát. A kik meg merték gyalázni a

nemzeti becsületet ; a kik meg merték

átkozni édes anyjokat, a hazát; a kik a

szabadság dicsö bajnokait pártütôknek

merték nyilvánitani ; a kik meg merték

tagadni az Istent, ki egyenlöknek s sza-

badoknak teremtette az embereket. És

nem féltek, hogy a megtagadott Isten

ugy hozzájok vág egy mennykövet,

hogy még nyomuk is elenyészik a föld-

szinéröl ; és nem féltek, hogy a párt

ütôknek nevezett hösök ôsei fölkelnek

sirjaikból és csontökleikkel törik üssze

áruló koponyáikat ; és nem féltek, hogy

a megátkozott édes anya keble meg-

nyilik, s ök belehullnak a pokoli kinok-

nak azon tengerébe, melyet ily gyer-

mekek teremtének; és nem féltek, hogy

a meggyalázott nemzeti becsület ki-

gyóvá válik, s szétfogja marni eladott,

bitangolt lelkeiket; s hogy ez a her-

czeg, kinek talpát nyalják, egyszerre

ten.

ordüggé válik, és lerántja öket a gye-

henna mélységes fenekére.

Ök nem féltek mindezektol, mert

ök nagy vitézek voltak, mert ök nem

adtak a babonára semmit, pedig ha

addig nem volt is pokol, akkor bizo-

nyosan teremtett az Isten ezeknek az

embereknek a számára, s egy része

már ég, a többiek kovártélyát pedig

f'ütik elöre.

Azok közöl az emberek közöl ugy

híttak egyet, hogy : Vida Károly. Ez az

ember a „Figyelmezö" szerkesztöje volt

akkor, s eladta magát Windischgrätz-

nek, és irta a czikket vére és hazája

ellen.

Aztán jött a többi. A budai ható-

ság részéröl meghódolt Welheim Já-

nos polgármester; Pápáról Willax An-

tal polgármester és Mikovinyi Ignácz

föbiró. Továbbá : Esztergom, Veszprém

és Pozsony városok hatóságai kijelen-

ték, hogy hála annak a nagy Uristen-

nek (ki valahol a föld alatt lakott), ki

a császári vitéz gladiatorok által öket

a zsarnok rebellis kormány csigázásai-

tól megmentette.

Nagyszombat városa pedig egyene-

sen Ferencz Józsefhez küldött hódoló

iratot, melyet Ö felsége kegyesen is fo-

gadott; mire Wiber és Zerdahelyi Jó-

zsef meg Pitroff János, mint felvivök,

a császári családi asztalhoz méltattak.

Kaposvár nevében meg Sárközi Al

bert és Mérey alispán tették meg a hó-

dolatot : „Ezennel kijelentjük , irták

föl, hogy mi ö császári királyi Feíségét,

elsö Ferencz Józsefet, mint tôrvényes

uralkodó fejedelmünket elismerjük ;

neki hódolunk, s ennek folytán minden

általa kiadandó s kiadott rendeleteket
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s parancsolatokat mind magunk telje-

sitjük, mind mások által teljesittetjük."

Márig is Pozsonyban, Gyórôtt s

Mosonyban ismét magas kürtös kala-

pokat kezdtek viselni : s ki e divatot

nem követte, uton-utfélen leütôtték ka-

lapját.

Az ugynevezett Kossuth-kalapok-

nak hire sem volt a fövárosban.

A pestvárosi tisztikar szintén hüsé-

ges teljesitöje lön Windischgrätz „atyás-

kodó" hatalmának.

A tisztviselôség január 15-kén üd-

vozlé Babarczy Antalt, mint megyei

királyi biztost, ki a tisztviselökart Ö

felsége elsö Ferencz József törvényes

király iránt hüségre szólitotta.

A tisztviselökar Windischgrâtznél

való udvarlással pecsétlé meg hüsé-

gét.

Képviselték pedig a pestvárosi tisz-

tikart a következök : Havas József, ki

Windischgrätz meghagyásából Buda-

Pestre lön biztosul kinevezve, melyet

midön tudtul adott, „magasztos feladá-

sának" gyámolitására hivá fel a közön-

séget. Lechner Károly polgármester,

Terczi Szilárd kapitány, Koller Ferencz

biró, Szekrényesi, Schiefner Gyula ta-

nácsnok, ki egy alkalommal hangosan

nyilvánitotta , hogy köszónjék meg

mindazok, kik azon gaz magyar kor-

mánynyal tartottak, hogy életôk meg-

hagyatik.

Emlékezzék meg e nevekröl a tör-

ténelem !

A koczka fordulni kezd.

Mészáros Lázár bácsi bizony nem

volt katonának való ember. Ha olyan

jó katona lett volna, mint a milyen be-

esületes ember volt, azokkal a keze alá

adott fáin huszár és honvéd gyerekek-

kel, kétszemü Schlicket is agyonverhe-

tett volna. De hát mikor Mészáros Lá

zár bácsi még csak parancsolni sem

tudott. Nem féltek attól, édes olvasó

barátom, egy kummát se. Tele volt jó

szivvel, aztán sajnálta azt a takaros

honvédgyereket tizkörméröl lerántatni

vagy föbelövetni, ha például egy ki-

csinyt nem engedelmeskedett, — pedig

már hiába, háborus idöben, s különö-

sen, mikor a haza ügye fórog kérdés-

ben, édes testvérét se kimélheti az em

ber. Igaz-e?

Nem volt tehát fegyelem az öreg

ur táborában, különösen pedig a Lehel-

huszárok, ha megunták magukat a lo-

von, hát mindjárt leestek róla. El is

nevezték öket aztán : „lehull-huszárok"-

nak, a mi pedig nem valami dicsóséges

elnevezés volt.

Leginkább ezek a dolgok voltak

tehát okai annak, hogy a már leirt

kassai vereség után, Mészárosra bizat-

ván a hadsereg vezénylete, a helyett,

hogy Schlicknek visszaadta volna a

kölcsönt, hát megint csak a magyart

verték meg Szikszónál.

Schlick nem üldözte öket, hanem

nagy eszélyesen, szokás-mondás sze-

rint : hadi tactikaból, visszavonult Kas-

sára.

Mészáros pedig azt hitte, hogy e

visszavonuláet azért teszi, mert nagyon

meg van ijedve. Már ilyet hinni se volt

valami nagy okosság, mert nem az

szokott megijedni, a ki megver valakit,

hanem a kit megvernek. Ámde hát

most az egyszer azt hitte Mészáros bá

csi, hogy Schlick van megijedve, és
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kapta, utána indult. És igy csalatott

be a kelepczébe.

A Miszlonka folyónál, a hegyek

alatt, egyszer csak véletlenül megtá-

madtatott, s a Perczel Miklós, Dessewffy

Arisztid s ezek csapatainak legnagyobb

vitézsége daczára is megveretett.

Ekkor végre a honvédelmi bizott-

mány is belátta, hogy az öreg ur nem

háboruba való, elhivta tehát öt Dcbre-

czenbe, s helyére a sok tapintatosságot

tanusitó Klapka György ezredest ne-

vezte ki.

És a koczka meg is fordult mind-

járt. Klapka nemcsak szép ember, ügyes

udvarló, hanem ügyes katona is volt.

A sereget csakhamar össze- és rendbe-

szedte s fegyelemhez szoktatta.

A sereg Bulharin, Dessewffy, Schulz

és Gedeon vezérlete alatt csakhamar

10 ezer emberre rugott, s mert Klapka

ugy is meg volt gyözödve, hogy az

elöbbeni csatákban a meglepetés káro-

sabban hatott az ujoncz-seregre, mint

az ellenség remek hadmüködése, a se

reget nagyon tágas tâboröri állásban

(Bivouak-Stellung) helyezé el, messze

terjedö ürtanyákkal, hogy igy azok a

valódi állásba való visszavonulás alatt

a csoportulásra idöt, a közelgö csatá-

hoz pedig bátorságot nyerjenek.

Mikor aztán az égen kigyultak a

csillagok , Magyarhon hóval boritott

földje fölött is kigyultak az örtüzek, s

ott virrasztott mellette a honvéd kivi-

lágos kivirradtig.

De nem is virrasztott hiába !

Januárius 22-dike volt. Sürü köd

borult a ceikorgó hidegtöl megfagyasz-

tott vidékre, s a fák leveletlen ágait

megrakta zuzmarával.

Schlick, a ki Kassát elhagyta, Má-

don volt e reggelen, s magyart keresni

megindult a ködben.

Csakhamar rá is talált a Bulharin

daodárára Tarczal alatt.

Schlick azt gondolta, hogy mindig

papsajt.

Megparancsolta cserepárjainak ,

hogy szuronyt szegezve verjék el a

magyarokat a tarczali magaslatokról.

A cserepár markába fujt és azt

mondta : huh ! — menjünk.

És ment.

Ment, és a szurony szuronyra, a

zsoldos had fegyelmezett és bátor hon-

védekre talált. Azt gondolta : nem jó

lesz ez igy, és visszaszaladt.

Másodszor is rohamra parancsoltat-

tak, és másodszor is visszaszaladtak.

Hm, — gondolhatá a tábornok, és

azt mondta a vasas németeknek: elöre!

Es nyargaltak a vasas németek

elöre, aztán nyargaltak a vasas néme

tek hátra.

Akármit cselekedett , akármerre

ment, mindenütt kudarczot vallott.

Jobban meg kellett gondolnia a

dolgot, és eslére Mádra vonult vissza.

A magyarok pedig észrevették,hogy

mi külonbség van a megállás és sza-

ladás közt.

Másnap Kereszturnál ismét meg-

kezdödött a harcz. Korán reggeltöl

délután négy óráig tartott az ágyuzás,

s ha a köd el nem bujtatja Schlick se-

regét, aligha osszetalált volna valaha.

Egy-egy hôssé vált minden honvéd.

Schlick ezalatt Schulzig tábornok

által erösbitést nyert.

Tokajnál aztán megverték erösbité-

sével együtt.

Schlick Kassáig ment hátrafelé, pe

dig azt mondják, hogy a mennyitmegy

az ember hátrafelé, annyit megy a

pokol felé.

A magyar csapatok pedig megta-

nulták, hogy kell verni az osztrákot.
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Görgei egy kiáltványa, mely által honáruló lesz.

Mert a Windischgrätz gyözelmei- s

kiáltványától sok osztrák tiszt szoros-

nak kezdé érezni a csizmát, csapatos-

tól hagyta el a magyar hadsereget,

mely Görgei alatt állt.

Görgei erre vagy megijedt, vagy öt

is megszállta az osztrákoló szentlélek,

s hogy a még seregénél levô többi pu-

lyát megnyugtassa, Vácz ,n egy kiált-

ványt intézett seregéhez, melyben, és

a magyar kormánynyal s haza ügyével

szemben kijelentette, miszerint ö a Deb-

reczenbe vonult honvédelmi bizott-

mánynak nem hódol , s csak bánja,

hogy eddig is engedelmeskedett annak

mindenben.

Azután kijelenté, hogy ö s a felsö-

dunai hadtest a törvényes királyság

mellett harczol, s csupán csak azon pa

rancsolatoknak fog engedni, melyeket

törvényes formában V. Ferdinándtól

kinevezett Mészáros hadügyminiszter

vagy annak kinevezett helyettese küld

neki.

De hisz Mészárost szintén letette

Ferdinánd október elején !

Es ezzel az ügynek üzent harczot,

s mert az ügy a haza ügye volt, Gör-

geit már e pillanattól kezdve honáruló-

nak tekinthetjük, lett légyen bármiféle

is az ok, mely öt e kiadvány kiadására

inditotta.

Ezt hallva Kossuth, nemcsak meg-

döbbent a hon ellen elkövetett e lázitó

ténytöl, de azonnal belátva, hogy ez

emberben tôbbé bizni nem lehet, a Te-

leki László által Párisban a hon ré-

szére megnyert Dembinszky lengyel

tábornokot és szabadsàghôst nevezte

ki fövezérnek. E kinevezés azonban a

sereg oszpontositásáig titokban volt

tartandó.

Még a Windischgrätz Pestre való

vonulása elött, Pesten tartatott hadi

tanácsban Görgei azon fèladatot nyerte,

hogy hadtestével a Duna balpartján

müködjék, s ott addig foglalkodtassa

az ellenséget, mig a Tisza mögött min-

den haderö öszpontosittatik Windisch

grätz ellen.

Addig pedig a körùlmények szerint,

vagy Komáromot mentse föl az ostrom

alól, vagy az ellenség egyes hadtesteit,

nevezetesen a Lipótvárat ostromló Si-

munichot verje meg, vagy pedig ha az

ellenség nagyobb ereje miatt ezt tenni

képtelen lenne, kapcsolja magához a

felvidéken maradt kisebb-nagyobb csa-

patokat, különösen Beniczky Eajos

mozgó csapatát, s a bányavárosokon

keresztül, hol az arany-, ezüst- és más

érczkészletek forogtak veszélyben, csat-

lakozzék a tiszai hadakhoz a Kárpátok

alján.

Lássuk, miként teljesité Görgei ezen

hadi tervet.

A fönt emlitett hires kiáltványok

után, seregét négy hadosztályra osztva,

Aulich, Kmety, Piller és Guyon ezre-

desek vezénylete alatt, január 6-dikán

inditotta meg Váczról , s temérdek

posztó- éà börkészleteket vitt magával,

hogy seregét elláthassa tél idejére a

szükségesekkel.

A haditerv szerint elöször is Simu-

nich ellen Lipótvár felé indult.

A mint Windischgrätz értesült Gör

gei vonulásáról, attól tartván, hogy

Görgei Komáromba veszi magát, vagy

épen a védtelen Bécs felé indul, Buda-

Peströl gyorsan utána küldi Wrbna

altábornagyot.

A kiadott utasitás nyomán Wrbna

megindult ugyan Görgei üldozésére,
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de a helyett, hogy Görgeit nyomon ül-

dözte volna, megállt Váczon, s kato-

náinak lábbeli hiánya és a lovak vasa-

latlansága miatt már-már Pestre szán-

dékozék visszafordulni, s igy a már jó

tova haladt Görgeinek idöt engedett

nyerni.

Windischgrätz erre Wrbnát vissza-

rendeli Pestre és rögtön megparan-

csolta neki, hogy a vezérletet adja át

Csorics altábornagynak, s utasitsa öt

Wyss és Jablonowsky dandárnokokkal

együtt baladék nélkül Görgei üldozé-

sére, s támadja meg, a hol találja.

Csorics ugy tön, a mint a parancs

hangzott.

Már január 12-dikén beérte Görgei

utóhadát Ipolyságnál, s megtámadta

azt; azoaban Guyon nem fogadta el a

csatát.

Görgei már-már két tüz közé lévén

szoritva, minthogy egyik felén Csorics-

tól, másik felöl pedig Simunichtól nyo-

ujatott, — uj táborkari fönöke Bayer

tanácsára, lemondott a Simunich ellen

való szándékról.

Ezután végre a bányavárosok felé

vette utját. Már Selmeczen volt akkor,

midön Mészáros azon rendeletét vette,

hogy a bányavárosokat elhagyva, Klap-

kával egyesüljön, és Schlicket tegye

tönkre.

Görgei azonban, ki csak imént je-

lentette, hogy Mészároson kivül senkit

se ismer el parancsolójának, — e ren-

deletre rá se fittyentett. Tehát egyálta-

lában senkit se akart parancsolójául

elismerni. A seregnek azonban nem lé

vén a bányavárosokban mit ennie, mégis

csak el kellett vonulni , Simunich és

Csorics azonban mindenütt üldözte azt,

ugyannyira, hogy Görgeinek a hegy-

ségeken s járatlan utakon kellett Besz-

terczéig haladni, hol aztán mindnégy

hadosztályát egyesitette , hol aztán

mégis ráadta fejét, hogy Klapkához

induljon.

A Szepességnek vette tehát utját,

és januárius 28-dikán már Rózsahe-

gyen volt.

Itt jelenté magát a föhadiszálláson

Windischgrätz követe, a ki Görgeivel

elöször is négyszemkôzt kivánt szólani.

Legyen ! mondá Görgei, s engedett

a kivánatnak, mire a császári titkos

táborkövet egyenesen felszölitja Win

dischgrätz nevében a fôvezért, hogy

fegyverletétel végett vezesse át az osz-

trákokhoz a magyar csapatokat, hozzá-

tevén, hogy ezen szolgálatáért a her-

czeg neki, már tudniillik Görgeinek,

nemcsak bünbocsánatot, hanem Ausz-

trián kivül vagy belül, mint neki tet-

szeni fog, fényes ellátást biztositand.

Görgei ezen ajánlat megtétele után

néhány fötisztet szólitott be szobájába.

Közölte velök a követ küldetésének

czélját.

A fövezérek ôsszenéztek.

Görgei, válasz helyett, a váczi kiált-

vány eду k'ónyomatu példányát пущ-

totta át a követnek, azon megbizással,

hogy azt adja át annak, a ki hozzá

küldte.

Tehát meg akarta mutatni Win-

dischgrätznek, hogy egy czél felé törek-

szenek, csakhogy két uton járnak.

Roppant fáradságos és nyaktörö

utakon keresztül, február 4-dikén érke-

zett meg Görgei Lôcsére, hol azonnal

tánczvigalmat rendeztetett. Szeretett

mulatni.
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Branyiczkó!

Mikor tolláváltozikaszurony,hogy

egy nemzet hösi dicsôségét, a történe-

lem elmoshatlan betüivel, a halál osz-

lopára vésse; s midön szuronynyá vál-

tozik a toll, ha kiirja e nevet: „Bra-

nyiczkó !" mely névnek minden betü-

jéböl egy sor halál kaszájának rémes,

de azért mégis dicsö villogása ra-

gyog ki.

A branyiczkói hegy tehát az a py-

ramis, melyet maga az Isten épitett

oda, hogy egy nemzet vésse bele örök

nevét.

Igen ! Mig Görgei Lôcsén ballettiro-

zott, addig Guyon egy más fajta táncz

hangszereit hangoltatá föl, melyeknek

rémletes megszólalása bedörögte a vi-

lágot.

Hogy Görgei Klapkával egyesül-

hessen, elöször el kellett háritani azon

akadályt, mely közte és Klapka közt

létezett, az az akadály pedig egy fél-

szem volt, a Schlick fejében. Klapka és

Görgei közt Schlick állt, Schlick és

Görgei közt Branyiczkó.

Egy hegy.

Teteje lapos, valóságos ágyutelep-

nek való, oldala meredek, a meghalni

kivánóknak való. Nyárbau ez a telep

bevehetetlen, télben megmászhatatlan.

Szárny kell oda !

A lelkesedés szárnyat növeszt a

bakancsra.

Ennek a hegynek az oldala 1849.

februárius 5-dikén be volt vonva jég-

pánczéllal, arra a jégpánczélra pedig

finom por-havat hintett az 5-kére vir-

radó hajnal, hogy a másvilágra sebe-

sebben átcsuszhassék az, a ki elevenen

akar a mennyországba jutni, mert ideje

nem lesz a meghalásra.

És ezt a hegyet megrakatta Schlick

Forradalom tört

ágyuval és szuronyos cserepárral(ugy,

hogy a hányszor az ágyu megmordul

és a fegyver megroppan, mindannyi-

szor végig legyen söpörve a hegyoldal.

És ezt a hegyet be kelletett venni.

Nem azért, mert Görgei Lôcsén tán-

czolt és névnapját ülte, hanem azért,

mert egyesülni akart Klapkával, a mely

egyesülés elôtánczának végigjárására

a Guyon hadosztálya vállalkozott.

Korotnoktól egy kigyó nyulik neki

a branyiczkói hegynek, az a kigyó te-

keregve csavarja föl magát a hegy

tetejére, és azt akarja, hogy öt utnak

nézzék. Nyárban forró, télben jég a

háta.

Minden kanyarulatnál volt egy

üteg, és egy csomó szurony, a mit ugy

hittak, hogy positió. Minden egyes po-

sitió egy bevehetetlenség.

Honvéd kellett ahhoz.

Görgeinek hadseregét Pozsonytól

kezdve még eddig mindig verték; ezen

vert sereg egyik hadosztályának jutott

a feladat, hogy hösi lehetetlenséget vi-

gyen véghez.

Hanem hát az a hadsereg magyar

volt. Korán reggel ez a hadosztály a

Guyon vezénylete alatt megjelent Ko-

rotnoknál, s végignézve a kigyóuton,

azt sugta neki : megmászlak.

Hideg, téli gunyos szél kaczajával

nagyot nevetett erre a hegy.

Guyon mellett az egyik oldalon

ott állt Dapsy Sámuel kapitány, és a

vezér kenyeres pajtása, a másik oldalon

kedves tábori lelkésze, kezében ke-

reszttel.

A katonáknak ennyit mondott Gu

yon: „Elöre, és dupla lénung,szalonna;

hátra : kartács."

10



146



147

És megindultak.

A magyar ütegek az aljban voltak

fölállitva, mert az ágyu пein arra az

utra való volt.

A mint az ellenség a támadókat

zéjok süvöltött hátulról. Erre megráz-

ták magukat.

Most három ember rontott elöre,

kettönek kezében villogó kard, egynek

|kezében kereszt. Mindhárom egy-egy

Szuroii) csata Branyiczkónál.

szemügyre vehette, egy elsö és rémsé-

ges sortüzeléssel az elsö támadó sort

lesöpörte a hegyoldalról.

Ez megszéditette a honvédeket.

Hátrálni akartak.

Ekkor aztán egy kartács-zápor kö-

rohanó csapat élére állt, Guyon, Dapsy

és a lelkész.

üíáiimn !

Az ellen ütegei ismét megmordul-

tak, ismét ropogott a szuronyerdö, és

ismét végig lön söpörve a hegyoldal.

10*
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A halottak az eleveneket verték le

lábaikról.

Hanem a két kard és a kereszt föl-

emelkedett ujra.

TJtánam !

A meleg vér olvasztani kezdé a ha-

vat, a láb már nem csuszott ugy : Utá-

nam !

Az ágyu dörgött, ember ember elött

esett el, ember emberre lépett, egyik

halála a másiknak lépcsôt képezett a

dicsoséghez : Elöre !

Es elül villogott a két kard, elül

villogott a kereszt.

Egyszer csak ismét egy iszonyu

kartács-zápor ömlik lefelé, és a roha

nókat mosni kezdí.

„Hát elhagynátok a keresztet?" —

kiált a lelkész, és rohan a had ujra, és

rohan iemét, megy, mint a fékét szaki-

tott tarthatatlan vérfeszgeteg, s el lesz

foglalva az elsö positió.

Seregre hull a cserepár, egy domb

emelkedik holttestekböl, s föltámad

belöle a támadó honvédek emelkedü

lobogója : Utánam !

És el van foglalva a másik positió!

El a harmadik, negyedik, el mindl A

kigyó hátán végig fut a vér, a hegy

jégpánczélja föl van tépve és olvasztva,

s fut az ellenség rémségesen, utána

iramló huszárság rettentö csapásai

alatt I

Nines lehetetlenség a világon !

Másnap a turóczi zászlóalj uj zász-

laját e fölirat diszité: „Branyiczkö!"

Ez a világon vivott valamennyi csa-

ták érdemjelének a neve!

Görgei nagyon kitánczolta magát.

Hanem Görgei ugy kitánczolta ma

gát, hogy a diadalok e csodaszép eser-

fakoszoruját nem birta homlokára

tüzni.

Schlick két tüz közé volt szoritva.

Egyfelöl a Görgei, màsfelöl a Klapka

hadteste. Ha ez a két hadtest össze-

nyomul, Schlicknek kinyomja a lelkét.

Hanem hát Görgei elment Eperjesre,

és három álló napig pihente ott a lö-

esei íáradalmakat, és igy a bár félsze-

mü, de ügyes vezér, Hidas-Németinél

Klapkától ugyan vereséget szenvedett,

de sebesen visszavonta magát Kassára,

s fölhasználva a Görgei tétlenségét

Rimaszombat felé elmenekült.

Mikor aztán már nem volt Schlick,

Görgei is átkelt a Tarczán, és egyesült

Klapkával.

Ez volt következése a löcsei ugrán-

dozásnak, s talán: a Windischgrátz

küldottjével való értekezésnek . . .

Dembinszky.

Dembinszkyt január 25-kén már a

Perczel Mór táborában találjuk, ki

Pestrül Szolnoknak vette utját, hol is

Ottingernek derekasan visszafizette a

móri kudarczot, Szolnoktól vervén egé-

szen Czeglédig.

Már ekkor honvédeink belejöttek

ám a tüzbe.
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Czegléden aztán megállt Ottinger,

hogy ott megint jól elverjék, s üzzék

egészen Irsáig.

Itt már a Lehel-huszárok is kitet-

tek magukért, mert most már nem un

ták meg magukat a lovon.

A csatában ott volt Dembinszky

is, és fövezérnek nyilvánosan kinevez-

tetvén, Perczeltöl a hadsereget még a

czeglédi csata napján átvette, s innen

Tisza-Füreden keresztUl Miskolczra in

dult.

Görgei február 14-dikén kapta a

kormáuytól azon rendeletet, hogy ma-

gát a Dembinszky parancsnoksága alá

vesse.

A váczi kiáltvány után, képzelni le

bet, mily hangulattal fogadta e rende

letet a hiu és gögös hadvezér, de mert

akkor már fordult a koczka, s a kor-

mánynak lett volna ereje és hatalma

kényszerittetni is ó kelmét, hát csak

megadta magát, hanem azért sohsem

engedelmeskedett Dembinszkynek, s

egyedül ö volt оkа, hogy a jeles és

tapasztalt hadvezér nagyszerü tervei,

— melyek ha egy szivvel-lélekkel ka-

roltatnak föl, talán más irányt adnak

az egész ügynek, — dugába döltek.

Bizony Görgei már akkor is meg-

érdemelte volna az akasztófát.

Kossuth meghallva a Görgei enge-

detlenségét, a táborba sietett, de a di-

csö ember ekkor meg oly alázatosnak

mutatta magát, hogy Kossuth vissza-

térvén, igy kiáltott föl : „Hála Isten-

nek, nines semmi baj, minden rendén

van !"

Ennyire hitt Kossuth az emberi be-

csületben.

A kápoln

Talán e viszálkodás volt oka annak

is, hogy Dembinszky a hadtesteket

egyesitvén, — a helyett, hogy terve

szerint ö támadott volna, elkésett, s Ö

lett az, ki megtámadtatott.

Nagy baj volt rá nézve, hogy a

Damjanich és Vécsey-féle hadtestek,

kiknek a kormány intézkedései folytán

szintén csatlakozniok kellett, még foly-

ton késtek a megjelenéssel; s igy a

számitásból egyelöre ki kellett marad-

niok.

Hanem Dembinszky mindazáltal

készülôdvén a kivánt komoly támadás-

hoz, már február 24-dikén kiadta ren-

delkezéseit.

Ö azon jóhiszemben lévén , hogy

ellenfele legalább is egy hétig szép

esendesen fog maradni, addig tudniillik,

ai csata.

mig Windischgrätz hadai egyesülnek

teljesen Schlickkel, ugy számitott, hogy

állást foglal mindenekelôtt a Tarna

mellett, ellenfelének legközelebbi szom-

szédságában ; hogy pedig az ellen figyel-

mét elvonja innen, ugy tervezte, hogy

Damjanichcsal támadást intéztet Szol-

nok ellen. Az ellenség erre azt gondol-

ván, hogy itt van a magyarok föereje,

erre törekszik, s ö ezalatt a fösereggel

nyakára üt s reá méri a hatahnas csa-

pást.

Nagyon csinján volt ez csinálva;

csakhogy ebbe még az elletiség is bele-

szólt elöbb.

Már február 26-dikán a magyar

csapatok a következö állásokon lettek

elhelyezve :

ADessewffy-hadosztály Verpelétnél.
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I

Pöltenberg-hadosztàly Debrönél.

Máriássy Kápolnánál.

Szekulics Kálnál.

Schulcz-hadosztály Egernél.

Aulich, Guyon és Kmety hadosztá-

lyok, Maklár, Mezökövesd és Ábránynál.

Hertelendy-hadosztály Poroszló és

Tisza-Fürednél.

Dembinszky összes serege, mely fö-

lött ekkor a Tarnánál rendelkezett,

tizenhétezer föböl állott.

Fôhadiszàllâsât Egerbe tette át.

Windischgrätz ugyanis hatalmasan

nyomult elöre, hogy segélyére legyen

a szorongatott Schlicknek.

Budapesten csak egyetlen dandárt,

a Liebler-féle dandárt hagyván hátra,

mig Jellasich bánt, a Grammont, Kar

ger és Ottinger-dandárokkal Szolnok

felé inditotta, Ö maga a Wrbna-féle

hadtesttel, mely a Csorics és Schwar-

zenberg-féle hadosztályokból állt, már

február 25-kén Gyöngyösön termett.

Itt állapittatták meg Schlickkel a

támadó tervet a magyarok ellen a Tar-

na-vonal mentében.

Már másnap reggel utnak indult az

osztrák sereg hadoszlopa Wrbna és

Csorics alatt, a Wyss, Colloredo, Schütte

és Parrot-dandárokkal.

Az ellenség ereje 24 ezer emberböl

s 147 ágyuból állt.

Délután két óra tájban Wyss dan-

dára már Kápolna alatt állt, s nemso-

kára megpillantotta a magyarok had-

állását.

A honvédek maguk is csak kevés-

sel azelött érkeztek Kápolnára ; s akkor

kezdték elszállásolni öket.

Az ágyuk még künn voltak a falu

alatt.

Egyszer csak lármadobot vernek;

a trombita riadóra szól, s ágyulovések

dördülnek meg a falu alján.

A hadsereg kitakarodott nyomban

a falu alá; s Máriássy rendelkezése

folytán állást foglalt a Kápolna elötti

dombokon.

Két ágyu s egy század Miklós-huszár

indult elöre.

Nem messze Kápolnától Püspöki

nevü puszta fekszik hosszu birkaaklok-

kal, mik a császári lovasságot elta-

karták.

A mint ágyuink megállottak, egy-

szerre elöre vágtat egy dragonyos osz-

tály; de huszáraink atakra vették a

dolgot, s a mint rövid vagdalkozás után

szétváltak egymástól, az ágyukkal kö-

zéjök tüzeltek, mire az aklok môgé vo-

nultak.

Kevés vártatva a dzsidások jöttek

elö s kisebb számu huszárjaink ezekkel

is vitézül szembeszálltak.

Itt történt az, hogy az osszeütkozés

után egy böszült huszár neki keseredve

visszament az uhlánokra magánosan,

s néhányat levágott közölök, mig végre

a sok dzsidás öt is leszurta.

Máriássy mindannyiszor személye-

sen vezette a császáriak rohama ellen

a huszárokat.

A lovasság ezután békén maradt,

hanem a gyalogság a Kápolna melletti

kis erdöben egész estig tüzelt egymásra.

A tüzérek is szakadatlanul dolg^f^,

tak s szórták erösen a röppentyükefe V'

Kápolnát akarták mindenáron láng-

ba boritani; de szándékuk nem sike-

rült.

Már jó elörehaladt az éj ; de azért

az ágyuk folyton bömböltek; mig

végre hadseregünk áthuzódott a Ká

polna melletti folyón, mely azonban

alig ért fölebb a gyalogság bakancsá-

nál, s a tulsó oldalon ütött tábort.

De talpon volt egész éjjel.

Mialatt Wyss hasztalan pazarolta

el Kápolna ellen ágyugolyóit, Schwar

zenberg még ugyanazon délután Sze-
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kulics hadosztálya ellen tett támadást

Kálnál s visszanyomta. Pöltenberget

Debrönél szintén kiszoritották a csá-

száriak az erd6böl.

Schlick meg Verpelétnél ütött rá

délután Dessewfíy hadosztályára, mely-

Dembinszky eleinte saját füleinek

sem akart hinni, s a mint végre kény-

telen lön meggyözödni, hogy csakugyan

ütközet fordult elö a Tarnánál, ször-

nyen megharagudott, látván, hogy

füstbe mentek tervei.

nek elöcsapatait nem nagy fáradságába

került megriasztani.

Görgei, mig ezek történtek, épen

Dembinszkynél volt Egerben s vele

együtt az asztalnál ült, a mint 26-kán

délután ide hallatszott a kápolnai ágyu-

dörgés.

harcztér.

Sebbel-lobbal kikocsizott azonnal

Görgeivel Kápolnára, hova csak alko-

nyat felé érkeztek meg.

Itt Görgei, mint Dembinszky is hu-

szárlóra ültek, hogy körültekintsenek

a táborokban.

A csatározások már ekkor megszün
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tek — csak itt-ott egy-egy ágyumoraj

volt hallható.

Kálnál is elnémult már az ütközet

egészen, s a sereg csendesen, nyugod-

tan állt a Tarna partján.

A mint Dembinszky hazaérkezett

Kápolnára a táborból : kiadta azonnal

intézkedéseit a következö napra.

Görgei csak késö éjjel tért vissza

tábori lovaglásából.

Dembinszkyt már alva találta; de

a rendelkezések már készen voltak.

Aulich, Kmety és Guyonnak kiada-

tott a parancs, hogy seregeikkel nyo-

muljanak rögtön a Tarna-vonalhoz.

A mi pedig a vezérletet illeti, ugy

volt elcsinálva, hogy Görgeit a sereg

balszárnyára , Klapkát pedig annak

jobbszárnyára rendelé, maga számára

a közép vezényletét tartá íonn.

Hanem Görgei, a helyett, hogy

utána látott volna a balszárnyon a ren-

delkezéseknek, futár helyett önmaga

vivé el Guyonnak a fövezéri parancsot,

Aulichra bizván a balszárny vezény

letét.

S mikor visszaérkezett, a helyett,

hogy Dembinezky utasitása nyomán

átvette volna a balszárny vezérletét, a

jobbszárnyra ment át.

Mig a magyarok igy készülôdtek

— már másnap korán reggel a császá-

riak is készen várták a magyarokat;

mert seregök zöme is odaérkezett Win-

dischgrätz személyes vezérlete alatt

Gyöngyös felöl.

Ekkorra Klapka is megérkezett s

elfoglalta a csatatér jobbszárnyát.

A balszárnyon a dzsidások huztak

csatárlánczot a magyarok elött s majd-

nem két óráig farkasszemet néztek, a

nélkùl, hogy löttek volna egymásra.

Egyszer csak Kápolna felöl ágyu-

dorgés hallatszott.

Wyss megtámadta a Máriássy-féle

hadosztályt Kápolnánál, hol Dembin-

szky vitte a vezérletet.

A császáriak rohamos támadással

ütöttek a falura, melyet a magyarok

eleinte erélyesen tartottak.

Az ütegek, melyek a falu mindkét

oldalán tüzelni kezdtek, erösen fogad-

ták az ellent, de behatolt mégis a hely-

ségbe.

Benn a faluban öldöklö utczai harcz

fejlödött most ki ; s a császáriak már

hátrálni kezdtek.

Azonban segitséget kapván, a falu

fölötti gyözelmet heves tusa utánWyss

csikarta ki magának.

E szerint Kápolna a császáriak bir-

tokába került, kik ezután a kápolnai

kertek alatt egykis dombra huzták föl

ágyuikat, s onnan tüzeltek a magya-

rokra, kik nem messze a falutôl,tômeg-

ben álltak.

Mig Wyss Kápolnánál müködött,—

Schlick tömörült erövel Verpelét ellen

intézett támadást, hol, mint tudjuk, a

Dessewffy-féle hadosztály állott; s a

vezérletet Klapka vitte.

Schlick megszalasztván elöörsein-

ket, — csakhamar egész Verpelét alá

nyomult, s lövetni kezdte a helységet.

Nagy hévvel folyt itt is a csata.

Nemsokára élénk utczai harcz fejlödött

ki, mi közben a gyalogság több izben

szuronyt szegezve rohant egymásra;

s a 34-dik honvédzászlóalj már meguv

gatta az ellenség elsö sorát.

Schlick erre a vértes ezredet eresz-

tette a csatatüzbe, mire seregünk a két-

szer annyi ellenség rohamának engedni

lön kénytelen.

A mint seregünk visszaveretett, —

Schlick a vérteseket küldötte a mieink

üldozésére.

De három huszár század utjokat

állotta, s midön ott termettek a Lehel
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huszárok is, iszonyu lovas-viadal fejlö-

dött ki.

De csakhamar a faluból ujabb el-

lenséges lovas csapatok vágtatnak a

harcztérre, mire huszáraink visszanyo-

matnak.

A vértesek erre tüzelô ütegeinkre

rohantak. Két, erÖsen kartácsoló ma

gyar ágyut be is keritettek már, s épen

el akarták vinni.

Ekkorvágtat oda Sándor-huszárjai-

val a harcztérre Pöltenberg ezredes, s

oldalaslag nekivág a vérteseknek.

Lett most elkeseredett harcz.

Az ütegek elíoglalását azonnal meg-

hiusitották.

Csakhamar vísszafordultak erre hon-

védeink is és sortüzet adtak a vérte-

sekre, kik kemény tusa után csakugyan

visszaüzettek Verpelétre.

Hanem nagy áron vásárolták meg

ezt a diadalt a magyarok. A Koburg-

huszárok egy százada, melyet Ujj kapi-

tány vezérlett, elvesztette valamennyi

fö- és altisztjét, s az egész században

alig maradt ép ember.

Honvédeink erre ugy belehevültek

már a csatába, hogy Foldváry Károly,

a vakmerö örnagy, a 14-dik zászlóaljjal

nyomban a helység ostromára indult

— azonban oly kemény fogadtatásra

találtak, hogy daczára minden erölkö-

déseiknek, vissza kellett fordulniok.

Dembinszkynek volt most gondja.

Pöltenberget, mint láttuk, épen a

legválságosabb perczben inditotta Klap-

ka támogatására.

Hanem egyuttal kiadta a paran-

csot, hogy Görgei a balszárny helyett

vegye át azonnal a jobbszárny vezény-

letét; mert attól tartott, hogy Klapka

és Pöltenberg, mindketten ezredesek

levén, ôsszekoczczanâs történhetik köz-

tök.

De Görgei nem volt jelen.

Már bevégzüdôtt a csata, midön

Görgei megjelent Dembinszkynél, je-

lentve, hogy meghozta Guyon csapa-

tait,

Dembinszky, mit sem tudván Gör

gei tàvollétéröl, nagyot nézett erre,

s fölötte csudálkozott, hogy nines a

jobbszárnyon.

Rögtön utasitá tehát, hogy siessen

a táborba, s vegye át a vezényletet.

De ekkor már a csatazaj elnémult.

Görgei a mint a táborba ért, átve-

vén a vezényletet, rendezni kezdé a

megkuszált sereget.

Elhatározta, hogy a Verpelét körüli

magaslatokon foglal állást.

Ugy lön.

A mint a császáriak ezt észrevet-

ték, Schulzig tétova nélkül nekivágott

Görgei hadállásának.

De mielött a magaslatra értek volna

a császáriak, megdördültek Görgei mo-

zsarai, s visszaverettek.

Idáig fejlödtek itt a dolgok, midön

Dembinszky fölhagyva a csatával, az

összes seregnek visszavonulást paran-

csolt.

A közép és balszárny már meg-

kezdték a visszavonulást.

Ugy tön Görgei is.

Hanem rá nézve nagy bajjal járt ez.

Ágyuit aligbirta megmenteni. Két szá-

zad gránátost csak annyira birt elöve-

zetni a magaslatra, hogy épen csak

medvebôr-csàkôik látszottak a magas-

lat ormán.

Tehát gyöztek a császáriak; mert

forma szerint azé a gyözelem, ki a má-

sikat leszoritja a caatatérröl.

Csakhogy erröl a gyözelemröl az

ellenséges fövezéris elmondhatta volna

Szolimánnal :

— Ily diadalt csak ellenségemnek

kivánok.
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Dembinszky aztán egész Kövesdig

vonult vissza, hol a csapatok egészen

egyesülvén, oly nagy lett bennük a

barczi kedv, hogy mulhatlanul ütkö-

zetbe akarták vezettetni magukat, s

egy Kövesdhez nem messze ténfergô

ezred vasast, egyetlen huszár zászlóalj

(a Miklós-huszároké) széfcvert, s ágyuit

elszedte.

A helyett azonban, hogy Windisch-

grätz ellen vezettettek volna, kit taláD

e lelkesedéssel tönkrevernek, Dembin

szky nem használta föl a harczi vágyat,

hanem elszállásoltatta öket.

Más terve volt neki, mit azonban

nem mondott senkinek, kivitelében pe-

dig a viszálkodás által mindig megaka-

dályoztatott, mert Görgei most már

egy egész osszeesküvést csinált ellene,

ugy, hogy még az alsóbb tisztek se

akartak neki engedelmeskedni.

Innen Dembinszky Tisza-Fürednek

vette utját.

Klapkának még egy csatározása

volt Eger-Farmosnál a Csorics hadosz

tályával, minek azonban nem lön vala-

mi nagyobb eredménye.

Dembinszky a Tisza mellett akart

állást foglalni, s midön végre a seregek

Poroszlónál együtt voltak, kiadta a pa-

rancsot a Tiszán való átvonulásra.

Terve az volt, hogy majd a császá-

riakat Füredre csalja, mialatt föerejé-

vel Szolnokról kitör s hátukba kerül,

Görgeinek pedig utasitásul adta, hogy

Poroszló megvédésével fedezze a visz-

szavonulást.

Görgei azonban alig várta az alko-

nyatot, s szintén T.-Füredre vágott át,

mire az ellenség Poroszlót rögtön el is

foglalta.

Dembinszky a mint ezt megtudta,

magánkivül volt haragjában.

Kossuth mindezekröl tudósittatván,

eljött, hogy Görgeit elfogassa.

Hadi tanácsot tartott, s egyszerüen

azt kérdé Görgeitöl : „Mit kellett volna

ily helyzetben tenni Dembinszkynek?"

„На én Dembinszky vagyok, —

mondá Görgei, — én Görgeit föbe lö-

vetem. Ebböl láthatja elnök ur, mily

veszedelemnek kellett a hazát fenye-

getni, a miért magamat ennyire kitet-

tem."

Ilyen álnokul tudott beszélni.

Ha azonban komolyan fontolöra

veszszük a dolgot, Görgeinek az is le-

hetett terve, hogy a magyar hadakat

ellenségeskedésbe hozza egymással,

hogy árulása annál könnyebben sike-

rülhessen, vagy hogy egy testvér-harcz

által az egész ügyet megbuktassa. Ö a

tiszteket annyira megnyerte, minden-

féle jutalomadással, ugy a legénységet

is, hogy a hadsereg fölött Kossuth

szemlét tartván, a Görgei hadteste,

talán demonstrátióból, harsányan élje-

nezte vezérét. Kossuth tehát, nehogy

valami elöre nem látható fergeteget

zuditson íol, mely mesterségesen is le-

hetett készitve, de mert Görgei ismét a

legengedékenyebbnek mutatta magát,

felhagyott elfogatási tervével.

Dembinszky azonban leköszönt, s

Vetter vette át a fôparancsnoksàgot, s

Görgei egész készséggel hajlott meg a

kinevezés elött, de csak szinleg. Más

tervek forogtak már akkor az ö agyá-

ban.

Bizony csak kár volt azért Görgeit

mindjárt akkor fel nem akasztatni !
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Szolnok.

A mint Damjanich a kormány azon

rendeletét, hogy Szolnok alá siessen,

megkapta, azonnal utnak inditá sere-

gét, de több akadálylyal kellvén küz-

denie, a rendes idöre meg nem jelen

hetett; hanem hát ez elkésését ki is

pótolta aztán. Vécsey is követte öt és

Szegednek tartva Szolnok felé vonult.

Megindulásakor azonban a volt cs. k.

tisztek itt is zugolódni kezdtek, s külö-

nösen Eszterházy Sándor ur, a sereg

egyik parancsnoka tüntette ki magát

legjobban, legyen emlékezete áldottl

Ez az uri ember egyenesen kimond-

ta, hogy ö nem megy Windischgrätz

ellen, mert neki azt ö fölsége nem pa-

rancsolta, — aztán megszökött.

Valóban, a mily haszontalan volt

a tisztség nagy része, oly derekasan

viselték magukat a közlegények. A töb-

bek közt, midön Damjanich szemlét

tartott, igy kiálta föl egy közlegény :

„Hanem azért mi gyözni fogunk, mert

tudjuk, miért vívunk : mig azok ott a

másik oldalon nem tudják."

Nem is sokat lehet az oly katonára

adni, ki csak azért katona, hogy fizes-

sék. Ezek a zsarnokság eszközei.

Damjanich márczius 5-dikén már

Szolnok elött állt. Ott voltak vele az

alibunári és jarkováczi hösök, a vörös

sapkások, ott a 3-ik zászlöalj, ott a

Wasa-ezred és a lelkes huszárság, kik

még nem tudták, hogy a szaladás mi

fán terem.

Szép fejlö tavaszi reggel volt, mi-

nönek Ádám apánk látta párját. A nap

olyan melegen kezdett sütni, mintha a

hösök szivének forróságát vette volna

kölcsön, vagy mintha vetekedni akart

volna azon hévvel, mely e dicsö fiuk

hajnal-arczát kigyujtá.

Damjanich régi vezényszavát hasz-

nálva lovagolt végig a tábor elött,

minö csak egy volt még a világon:

„Elöre, fiuk !" És a haza virágai szép

csendesen, mintha csucsúltatni indul-

tak volna, közeledtek Szolnok felé.

Wysocki lengyel legiója, és a her-

czeg Woronyeczki lengyel dzsidásai

is ott voltak.

Nem is kellett oda több I

Az ellenség csapataink közeledését

észrevéve, csakhamar talpon termett,

s a vadászok sortüzzel fogadták az

elöcsapatokat.

Ám ök kezdték, és nem is kellett

több vitézeinknek.

A 24 éves Woronyeczki herczeg

dzsidásai élén sarkantyuba kapta lovát,

meghajoltak a pikák, szikrázott a pa

ri pák patkója, magasra kavalyodva go-

molygott a porfelleg.

A dragonyosok utját állták ennek

a porfellegnek, mely mint Afrika tüzet

lehellö Samum szele, fölperzselt min-

dent, a mit utjában talált, s igy nagyon

természetes,hogy a dragonyosokat sem

kimélte, kiknek parancsnoka, Regels

berg, csak akkor vette már észre, hogy

jó lenne fejjel a homokba bujni, mikor

meghalt.

Ezt látva, elötoppan a császáriak

derék-hada, és rögtön futár iramlik az

Abonyban állomásozó Ottingerhez ,

hogy siessen, ha még cserepárt akar

látni. Pedig az a kaiserliche prófonttal

táplált gépezet kezdetben még csak azt

se akarta hinni, hogy Szolnok beve-

hetö.
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Hanem Damjanich gondoskodott

arról, hogy Ottingert milyen megle-

petés várja.

A kartácsok egy hosszu sora volt

a magyar tábornak nekiszegezve, s a

német tüzérek büszkén fdstöltek a ka-

nóczczal. Ide jöjjön, a ki meg akar

halni !

Nem is lehet azt fölfogni zsoldos

észszel,hogy egy sereg golyót okádó sár-

kánynak hogyan mehessen neki a földi

ember a nélkül, hogy maga elött tolna

egy sánczot.

Damjanich kivonta kardját, és oda

állt a csapatok elé :

— Fiuk !

A fiuk vezérük szeme kôzé néztek,

és e szemek a kartács-erdóre voltak

szegezve.

— Látjátok e fiuk ?

— Látjuk, uram, hát csak komman-

dirozni kell !

— No hát elöre I

És a fiuk, — a Damjanich gyerme-

kei, hogy mig azokhoz a sárkányokhoz

nem érnek, ne lássanak se tüzet, se

vizet, se életet, se halált, balkarjaikat

szemük elébe emelték, jobbjaikkal elöre

feszitették a szuronyt, s rohantak, mint

kik nem tudják azt elhinni, hogy meg

is halhat a magyar ember.

Hejh pedig soronkint hulltak I

A kartácsok rémitô dbrejjel szór-

ták a golyók záporát, utakat vertek a

támadók szent sorai közt, és bömbölt

szörnyeteg ajkuk egyre, mert a tüzé

rek ez embertöl soha nem tapasztalt

rohanást látva, még a szaladásról is

megfeledkeztek, és folytonosan tüzeltek

bámultukban.

Egyszer csak a legelsö rohanó szu-

ronyát a legelsö kartács torkába dugta,

és az elnémult. A másik rohanó pedig

a legelsö tüzért bámulásával együtt a

másvilágra inditotta.

Ekkor vette magát észre a német,

hogy a kartács el van foglalva, de még

ekkor se akarta egészen hinni, hanem.

csoportostul ment a másvilágra, hogy

ott magát az istenséget hivja tanuul.

Rettentö is volt az, nem is lehetett

ilyet látni !

Egy német tiszt, a ki valahogy ki-

maradt a halottak közöl és elfogatott,

következöleg nyilatkozott :

„01y rohamot látni, mint a 3-dik zász-

lóaljé, irtózatos; azok a szikrázó szemek,

azok a mogolô arczok, s a szuronyok ellen-

állhatlan dôféaei, leirhatlanok."

Egy megsebesült lengyel örnagy

igy szólt róluk :

„Én sok és nagyszcrü csatákban voltam.

Voltam a lipceei ütközetben, részt vettern

az oroszországi táborozásban, küzdöttem

Osztrolenkánál, de oly viadalt, mint itt,

nem láttam sehol.

Ismertem Napoleon veteránjait, az ancien

gardeot, a lengyel lándzsásokat, de ezek

tultettek rajtok.

Az valami cmberfolötti, valami neme a

szent dühnek, a melylyel ezek az ellenségre,

a halállal azembe rohannak."

Ne legyen aztán kényes a magyar !

avagy még féljen is valakitöl ?

A Tisza és Zagyva aztán ott volt

az ellenség háta mögött, és nyelte szá-

zával a rémülten szaladókat.

Mire Ottinger megérkezett, nena

birta t-lgoudolni, hogy hova lehetett a

császár sok ezer katonája?

Mig igy bámult, Vécsey nekiron-

tott huszárjaival, s az volt a legdere-

kabb német legény, a ki leghamarabb

visszaérhetett Abonyba.

Damjanich pedig csata után levette

fövegét a 3-ik zászlóalj elött és igy

szólt :

— Fiaim, kevesebben vagytok, mint

ezelött íélnappal ; megérdemelnétek

mindnyájan, hogy tisztekké legyetek,
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ugy viseltétek magatokat ; de hol lenne

akkor nekem a harmadik zászlóalj?l

Aztán ne legyen büszke a magyar!

És ne jöjjön szemébe dicaôsége emléké-

nek fajó könye, midön ezekre a fiukra

gondol.

A háromszéki székelyek.

A milyen az ura, olyan a szolgája.

Mikor a vitéz császári ktrályi had-

sereg tisztjei s a velük egy huron pen-

dült szász nép ravasz része észrevette,

hogy mióta Bem Erdély földjére tette

lábát, azóta másként verik a czigányt,

s hogy a székely nép talpra állva egy-

egy arkangyallá avatja minden fiát,

látva tehát, hogy itt fegyverrel nagyon

bajos lesz valamire menni, magukhoz

méltó cselhez folyamodtak.

Terjesztettek hamis hireket, hogy

igy-ugy vége van már Magyarország-

ban mindennek. A hadsereg megadta

magát, a kormány leköszönt, sat. Söt

a mi több, hamis hirlapokat nyomat-

tak, s egy hamis „Pesti Hirlap"-ban,

a Kossuth neve alatt felszólitásokat in-

téztek a néphez, hogy adja meg magát,

mert mindennek vége.

Ilyen eszközökhöz is folyamodnak

ám azok, a kiknekügye melle tt nem az

Isten s isteni igazság harczol.

A csiki székelyek hittek is, és nagy-

részt meg is adták magukat. De nem

hittek ám a háromszéki székelyek I

Ezek hegyeik közé vonták magu

kat, s kihirdették, hogy az, ki a meg-

adásról mer beszélni, bárki által föbe-

lövethetik, Balázst pedig, a székely

onkénytesek ornagyát, ki a nép e nyi-

latkozatának daczára megadást ajánlott,

darabokra tépték, s a bitófa alá temet-

ték.

Kissé uagyon is haragosan bántak

el vele, mert a mai világban már más-

képen is meg lehet az embert ölni, de

mikor ugy bántak volna saját szivük-

kel is, ha dobogása ilyet mert volna

tanácsolni.

Szent volt még dühök is !

Ezek a székelyek aztán, vezér nél-

kül, vezetö nélkül, tanácsadó nélkül,

minden anyagi védv nélkül, csupán

lelkeik hösi sugallatát követve, mint

az Istennek oda a hegyek közé csep-

peutett szinarany népe, egyedül azon

tudattal, hogy ök magyarok, hogy ök

székelyek, s a föld, melyen állnak,

senki más bitangja, hanem az ó vérrel

szerzett tulajdonuk, — tehát sehogy se

mertek olyasmire gondolni, hogy ez a

dicsö nép azon a szent fÖldön, még

meg is adhatná magát.

Neml — hangzott föl hösi lelkük

magasztos fölkiáltása, s az Isten egy-

egy égô napsugáron vont föl magához

minden betüt, mint a ki becsületet ha-

lászva, annak gyöngyeire akadt.

Ez a nép aztán fölzaklatott, elámi-

tott, bögö, vad, gyilkos csordáktól, s

nem különb hadseregtöl körülvétetve,

ugy állt bérczei közt, mint a föllázadt

teDger egész hullámtáborával megküz-

deni akaró merész hajós.

Salétromot fözött, puskaport készi-

tett, a gyermekekkel golyót öntetett,

a betegekkel puskaport készittetett; a

nök töltényeket csináltak , a férfiak

kardot köszörültek.

Ekkor pedig elôàll Gábor Áron,

jubilátus káplár, eladja vagyonát, ha-
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rangokat vesz és önt azokból ágyukat,

az ágyukat maga stellirozza ki és böm-

böltet velük az ellenségre, mint Isten

itéletnapjának dörgö szózata.

Az oláhok megtámadják, a császá-

riak megtámadják öket, és a székely

had küzd, gyoz, s irja íol nevét vérbe-

egymásután a hatfontos vasat az osz-

trák császár népet gyilkoló katonája

közé.

Es se oláh kegyetlenségtöl, se sasos

zsoldosoktól vissza nem riadva, a ma

gyar név- és magyar szabadságért —

harczoltak a háromszéki székelyek !

Gábor Aron iiffyu-muhelyc.

tükkel a dicsö nemzedékek aranytáb-

lájára.

Gábor Aronnak Jancsi nevü ágyuja

pedig ott van mindenütt. A harczolók

büszkén kiáltják : „Nem kell félni, itt

van az Áron bácsi Jancsija !" És Jancsi,

mintha hallaná e dicsöitö szavakat, olya-

nokat mordul, bogy osszerázkódnak

ijedtükben még a bérczek is, és hányja

Egyszer csak köztük lermett Bem

apó.

Lehet-e leirni azt a lelkesedést,

melylyel e spártai hösök által fogadta-

tott. Rögtön számosan csatlakoztak

hozzá, s mentek, a merre e vezércsillag

vezette öket.

Medgyes alatt álltak meg, ott volt

Puchner.
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Ott volt Puchner? Bizony csak ott

Volt, de ugy kiverték, hogy a vezér

maga szaladt legelül és legvitézebben,

Szeben városáig meg se állt.

Bem sarkában volt mindenütt, s

január 21-dikén már ott állt Szeben

alatt.

Hanem ott nem boldogulhatott. A

sánczok nagyon meg voltak rakva

ágyuval, s minden német katona hátá-

nál ott állt vagy hat szász, kik még

dühösebben lövöldöztek, mint a né-

metek.

Innen tehát Szelindekre vonult,

Puchner pedig Gedeonnal egyesülve

ellene indult.

Vizaknánál már orosz segiti a németet.

Nagyon természetes, hogy az orosz

vagy német szó alatt soha se a nemze-

tet, de kormányát értjük.

Puchner tehát még a Gedeon se-

gitségével nem elégedett meg, hanem

kiüzent Lüders orosz tábornoknak,

hogy vagy oroezt adjon, vagy Ö nem

szégyenli kimondani, hogy Ö kiszalad

Erdelyböl. Lüders aztán küldött is tiz-

ezer darab muszkát.

Hanem mielött a tizezer darab

muszka megérkezett volna, Puchner

még egyszer kisérlefet akart tenni, vaj-

jon muszka nélkül nem lehetne-e mégis

ellenni. Hanem bizony kisült, hogy

nem ám. Szelindeknél tette a próbát,

hol ugyan ismét jól elagyabugyálták.

Tehát nem lehetett lenni muszka

nélkül. Mindegy, legyünk tehát musz-

kával. Egyesült tehát e kétféle elem,

és megtámadta Bemet Vizaknánál.

Itt aztán nagyon is sokan voltak,

s Bem kénytelen volt Szász-Sebesig

visszavonulni.

Este volt már, midön Bem Szász-

Sebesre ért.

Itt azt kérdte töle egyik tisztje:

mikor fog tovább vonulni.

— Reggel kilenczkor, — válaszolá

Bem.

— De hisz az ellenség sarkunkban

van.

— Mondtam már, — válaszolá az

öreg kemény képpel, — kilenczkor lesz

a mars — punktum; s ugy Ion.

Bem nyugodtan aludt egész éjjel;

pedig az ellenség csak egypár lôtávol-

nyira volt.

Másnap reggel kilencz óra felé egy

tábori békekövetet jelentettek neki.

Bem azt izente, küldjék vissza.

A követ lengyel, mondá a bejelentö.

— Jó, hadd jöjjön tehát !

— Én mint lengyel szólok önhöz,

tábornok ur, — mondá a követ, — ám-

bár Puchner küldöttje vagyok. Adja

meg ön magát, s ne tegye ki e marok-

nyi népet a bizonyoshalálnak. Minden-

felöl be van keritve ugy is.

Bem erre azt mondta :

„Lengyelnek önt, uram, nem isme-

rem, söt nemzetem nevében megtaga-

dom, mert a lengyel a szabadság ellen

nem fog fegyvert. Puchnernek meg

mondja meg ön, hogy becsületes ember

a perfid osztrák fegyverrel nem alkud-

hatik.

A mi pedig Bemet illeti, Bem élve

nem adja meg magát soha."

A íranczia gárdának is az volt jel-

szava : a gárdameghal, de a gárdanem

adja meg magát.

Kilencz órakor Bem csakugyan ki



160

adta a parancsot a tova-vonulásra, s

megindult Szászváros felé.

Este volt, midön ide érkezett, s

azon reményben volt, hogy itt majd

kipiheni serege a nap fâradalmait.

De csalódott, mert a felzaklatott

szászok és oláhok erös tüzeléssel fo-

gadták.

Bemnek tehát az éjjeli szállást is

szuronynyal kellett kiceikarni.

Alig kezdett másnap virradni, már

ismét jelenték Bemnek, hogy a császá-

riak ismét beérték seregünket.

Bem felállitá gyorean hadát, s várta

a harczot; pedig csak egy maroknyi

csapata volt s egypár ágyuja.

Két óráig folyt már a leghevesebb

harcz, miközben az ellenség- csatárai

mind közelebb nyomultak egészen az

ágyukig, melyek drágábbak voltak Bem

elött saját szeme fényénél, s egyáltalán

nem akarta odahagyni öket.

Egyszer csak egyik ágyujára üt

egy ellenséges csatár-szakasz.

Észreveszi ezt a tábornok, oda nyar-

gal, s kis lovagkorbácsával, melyet

mindig magával szokott ágyutüz közt

is hordani, arczára csap az egyiknek,

rákiáltva :

— Mit akartok semmirekellök ! ez

az én ágyum ; mars innen.

A gránátosok megijedtek, s Ott

hagyva az ágyuf, elfutottak.

Határos a mythologiával. Pedig

megtörtént dolog.

Azonban ugyanezen pillanatban egy

másik csatár râlôtt, s lelötte jobbkezé-

nek harmadik ujját.

Bem ezután kénytelen lön rögtön

távozni; serege után a város felé hát-

rálva a legelsö ház ereszéhez ütötte

ujjának darabját, mely ott le is esett.

Ugy sem vettem — mondá — még

eddig hasznát.

Ratona -dolog.

Azután elkérte egyik mellette lévô

örnagyânak köpenygallérját, hogy jobb-

ját betakarja vele, nehogy katonái vé-

rezni lássák.

Azután ismét lóra ült.

A p i s к i i

Szászváros és Déva közt fekszik

egy falu, ugy hivják, hogy Piski.

Ennél a falunál van egy hid, mely

a Maros egyik mellékfolyóján vezet

keresztül. Ezt a hidat ugy hivják, hogy

piskii hid. Erre a piskii hidra azt

mondta'Bem Kemény Farkasnak, hogy

„На a piskii hid elveszett, Erdély is

elveszett." Aztán ott hagyta Inczédi-

vel együtt, s rájok bizta a hidat.

A Kemény és Inczédy zászlóalja

tehát ott maradt a hidnál.

Na, uram Istenem, hát jöjjön, a mi-

nek jönni kell I

hidnál.

És jött 10,000 ellenség 30 ágyuval.

A két zászlóalj nem mozdult, hanem

védte azt a hidat másfél napig.

Igaz volt I

Mire Bem szaporitott seregével és

28 ágyuval megérkezett, Kemény vér-

és puskaportól lepetten odakiáltott

m-ki :

— A hid nem veszett el !

— Ugy Erdély se veszett el! —

mondá Bem.

És most megkezdödött a harcz a

hidért.

Erdély sorsa ott volt a hid közepen.

i
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Az ellenség 30 ágyuja izzóvá lett a

tüzeléstöl, és csapatai kimerültek a foly-

tonos rohamtól.

A Bem 28 ágyuja okádta a tüzet,

mint az Aetna.

Füstfelhö, orditozás, fegyvercsatto-

gás és ropogás töltötte be az ürt ég és

föld közt.

Az ellenség még egy végsö és iszo-

nyu rohamra szedi össze minden ere-

jét, nekinyomul a hidnak, és ágyui

oldalt rettentöen müködnek a magya-

rоkrа.

A magyarság a hidon terem, és

mell mellnek feszül.

A csata böszült és rettenetes, hogy

a küzdök még fogaikkal is tépik egy-

mast.

És az ellen nagyobb, az ellen erö-

sebb, nyomul, nyomul elöre.

Lába már a hid közepén, már tul-

nan rajta.

Bem ágyui közé furódik, neki for-

ditja az ellenség ágyuinak, s elkesere-

dett rettenetes tüzeléshez kezd, mely

az ellenség ágyuit némitani kezdi. A

küzdö magyarság szabadabban mo-

zog.

Most egy általánoe szuronyroham.

A tisztek elöre rontanak: „Fiuk, haj

rá ! Éljen a haza ! Elöre I"

E rohanás ellentállhatlan.

Szászváros jól el van Piskitöl, és a

német csak ott állapodik meg !

Fiuk : éljen a haza!

Bem apó Szebenben.

Bem ezután a borgói szorosnál jól

megrakta még Urbánt és visszakergette

Bukovinába, hova az az uri ember na- 1

gyon hamar megtalálta az utat.

Eis-Kapusnál aztán ismét csatára

került a dolog. Puchner is rettenetesen 1

szoritotta a dolgot.

Estig tartott a harcz, s a magya-

rok gyöztek. Másnap azonban ujra kez-

dödött, s este Pucbner azt gondolta,

hogy Bem tönkre van téve.

Valóban, az öreg ur Segesvárig vo-

nult vissza, s ott nagyhirtelen sánczo-

kat hányatott.

Bem által megfizetett kémek csak-

hamar értesitették e felöl Puchnert, ki

most egész erejével ment ismét Bem

ellen, Szebenben csak csekély várörsé-

get, s az oroszokat hagyva.

Puchnernek az volt czélja, hogy be-

keriti Bemet sánczaiban, s megadásra

kényszeriti.

Forruldom tert.

Csakhogy Bem meg máskép szá-

mitott.

Puchner tehát a tavaszi esôzések

által megrongált süppedezö utakon

megindult Segesvár felé.

Bem nyugodtan várta Puchnert.

Egyszerre éjnek idején fölkereke-

dett s katonáinak azt mondta : „Most

elöre Szebenbe!"

Néhány óra mulva már megindult

egész hadával Szeben felé, s még az

örtüzeket is égve hagyta, hogy annál

inkább csalódásba hozza Puchnert.

A császáriak megkerülték a várost,

nehogy a sánczokból észrevegyék öket.

Puchner óvatosan nyomul elöre.

Sehol egy elöörs.

Bemegy avárosba; sehol senki sem

örködik.

A vén szamár! szóltak a császá

riak, mig egyfelöl sánczoltat, addig a

11
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hogy egy kozák

igyekszik sere-

parancsot az üt-

Bem még megél; de ha Bem elesik,

ugy ök elvesznek mindnyájaD.

Mig a székelyek ily vitézül vivtak,

Bethlen Gergely s Máriássy zászlóaljai

szintén hatalmasan küzdöttek.

A negyedik roham végre teljesen

megtörte az oroszokat, kik sietve ipar-

kodtak ezután odahagyni a várost.

Éjjeli 12 óra felé Bem egesz sere-

gestül benn volt már Szebenben.

A császáriak Gyulafehérvár felé, az

oroszok pedig Vöröstorony felé huzód-

tak, kik azonban itt sem sokáigmarad-

hattak, mert nemsokára megtámadván

táborukat, keresztülkergette öket a

szoroson vissza oda, a honnan jöttek.

Még azon éjjel maga elé hivatta

Bem a városi tanácsot, s kinyilatkoz-

tatá, hogy az eddigiekért bünbocsána-

tot ád mindenkinek, s csupán azokat

fogja büntetni, kik ezentul fognának a

magyar alkotmány ellen fegyvert fogni.

A lakosokat iszonyu rettegés szál-

lotta meg, de látván másnap, hogy Bem,

daczára, hogy Szebent szuronytsze-

gezve vette be, épen nem raboltat, meg-

engesztelödtek.

Hanem azért a fegyvereket mégis

beszedette, s a gazdag szászokra sar-

czot vetett, melyet késöbb azonban

részben elengedett nekik.

A szászok, kegyetlenségeik nyomác,

méltán tarthattak keményebb bünte-

téstöl. Nagyon tartottak attól is, hogy

Bem besorozza fiaikat. Azért is küldött-

ségileg kérték föl, hogy ezt ne tegye.

— Ne féljenek önök, — mondá Bern,

— a prófont oly drága, hogy caak vi-

téz embereknek adhatok.

E gyözelem hirére a kormánymeg-

Bemnek az elsörendü érdem-

másik oldalon még ört sem tart; s be-

mentek Segesvárra.

De Bemnek csak hült helyét ta-

lálták.

Már ekkor Szeben alatt járt.

A falnak ugratott császáriak most

látták be a rút csalódást.

Márczius 11-kén eetefelé Bem ott

állott már Szeben alatt.

Az orosz had s a császáriak érte-

sülve lévén, már elöre készen várták a

tábornokot.

Fol volt állitva négyezernyi orosz,

kétezer császári sorkatoDa, s hatszáz

lovas kozák.

— Ah! ütközetet akarnak! Azt el

kell fogadnunk, — mondá Bem, meg-

pillantva a csatarendben állókat.

Seregét s ágyuit azonnal csatára

rendezte Ö is.

Midön észrevette,

csapat oldalt kerülni

günknek, — kiadta a

kôzésre, s odakiáltott a székelyekhez

Elöre !

A háromszéki székely ujoncz csa-

pásai alatt dült a muszka zsoldos; a

január 21 -ki vér meg lön torolva; a

kozák ság megfutott ; s egy órai heves

szuronycsata után a városba hátráltak

a muszkák.

Ekkor kezdödött az ostrom.

A székely ujoncz szuronynyal tá-

madta meg Szeben bástyáit; szurony

nyal verte ki a sánczokból a hirneves

muszka katonákat; elvette ágyuikat, el

lôszeres táraikat és tomérdek fegyvert

és golyót.

Sokan a székelyek közöl lándzsáikra I

támaszkodva ugráltak be a sánczokba. küldte"

Bem elül járt mindenütt a golyók jelet.

záporában. „Egyszerü kis szobában ment végbe

A székelyek figyelmeztették, hagyja az átadási ünnepély, — irta Petöfi, —

oket elül járni; mert ha ök elesnek is, de sirtunk valamennyien."
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Bem szintén osztott ki érdemjele-

ket vitézei közt, s Petöfi is kapott töle.

Petöfit ugy szereté Bem, hogy daczára

azon fegyelemnek, mely fcatonái közt

uralkodott, Petöfinek elnézte, hogy mint

katona sem viselt soha nyakkendöt.

Bem maga tüzte föl Petöfinek az

érdemjelet.

— ,,S igy meg vagyok végre jutal-

mazva is, — kiált föl emlitett levelé-

ben Petöfi, — nem az által, hogy ér-

demjelt kaptam,hanem azon mód által,

melylyel azt átadta nekem Bem.

Legyen gyöngeség tölem, vagy

akármi, én meg nem állhatom, hogy e

jelenetet ki ne irjam.

Saját kezével tüzte mellemre az ér

demjelet Bem, balkezével, mert jobbja

még fel van kötve, s ezt mondá :

— Balkézzel tüzöm fel, szivem fe-

löli kezemmel !

S midön elvégzé, megölelt, hosszan

és mélyen ölelt.

Az egész világ tudja, hogy én nem

vagyok szerény ember, de Istenemre

mondom, ennyit nem érdemeltem.

Oly megilletôdéssel , melytöl ha

eszembe jut, most is reszket a lelkem,

azt feleltem :

Tábornokom ! többel tartozom ön-

nek, mint atyámnak; atyám csak életet

adott nekem, ön pedig becsületet."

A költö-kiräly, a csaták dalnoka, a

lelkes költô-honvéd, kinek egyedüli fö-

vágya volt, hogy ott essék el a „harcz

mezején", mindenesetre kiváló figyel-

met érdemel az erdélyi harczok törté-

netében.

A z i r o

Az irodalom nem épen olyan volt

akkor, mint átmeneti állapotban szo-

kott lenni, hol t. i. még nem tudatik :

melyik párté lesz a gyözelem. Átmeneti

állapotban lehet megismerni a meg-

gyôzôdés valódi harczosait, mert ott a

valódi meggyôzôdés levetvén az önér-

dck burkát, tisztán nyilatkozik.

A hol már egyszer kormány van :

ott van koncz is, és a hol koncz van :

ott felveszi álarczát az önérdek.

Az akkor mutatkozott oppositió

nem volt más, mint vagy fanatismus

egy elérhetetlen mennyország iránt,

vagy titkos lekenyerezett sirásás a

szabadság számára. Azok, kik pusztán

— s titkos fizetés nélkül — az önzés

ôsztönének hódoltak, épen ugy, mint

azok, kik józanul s tiszta hazafiságból

forgatták a tollat, kormány-, vagyis

d a I o m.

nemzetpártiak voltak, mert a kormány

és nemzet akkor egy vala. Ez oka an-

nak, hogy a hirlapirodalom legtöbb

harczosa a nemzeti közvélemény, vagyis

a kormány mellett harczolt, s mert a

fölött: ki érzett valóban tisztán, ki

nem ? itéletet hoznunk nem lehet e té-

ren, a tényt szárazon soroljuk elö.

A föezerepet játszá akkor, nagyon

természetesen, a „Pesti Hirlap", vagyis

a Kossuth hirlapja. Az ismertebb ne-

vüek közöl munkatársai voltak : Petöfi

Sándor, Wesselényi Miklós, Garay Já-

nos, Hunfalvi Pál, Szathmári Károly,

Vasváry Pál, Bajza József. Ez utóbbi

volt a vezér.

Késöbb Jókai szerkeszté, a Jósika

Miklós, Vörösmarty, Nagy Ignácz, sat.

közremükôdése mellett.

A „Nemzeti Ujság", szerkesztctto

11*
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Illucz Oláh János. Kezdetben ultra-

montán, aztán köpenyt forditva radi-

calis.

„Märczius Tizenötödike." Szerkesz-

tette Pálffy Albert. Jel sen szerkesz-

tett, de nyegle, hányaveti lap. Mulat-

tató és feliünö akart lenni.

G nialis munkatársa volt Cserná-

tony Lajos.

„Esti Lapok", szerkesztette Jókai

Mór. Irálya által lett kedvessé. Kazin-

czy Gabor, Kovács Lajos és Hunfalvy

voitak munkatársai.

„Közlöny", hivatalos lap.

„Népbarát(i, szerkesztette Vas Ge-

reben és Arany János, ez a két legellen-

tétesebb szellem, hanem akkor meg-

fértek egymás mellett. Irtak bele Czu-

czor, Petöfi, s az eröteljes ötletekben

gazdag natal költö, Vajda János.

A „Munkäsok Ujsága." Szerkesztette

Tancsics Mihály. Republikánus lap.

Munkatársa volt Horárik.

,,Népelem." Szerkesztette Madarász

László és József. Demokratikus lap.

„Budapesti Hiradó." Szerkesztette

Vida Károly. Bérencz react ionarius lap,

a Windischgrätz közlönye.

„Jelenkor." Szerkesztette Helmeczi,

késöbb Királyi Pál. Se hideg, se meleg.

„Religio"." Szerkesztette Danielik

János. örjöngö és képmutató jezsuita

lap.

Erdélyben a lapok közt legéletre-

valóbb volt az „Ellenör", eloször Кó-

váry László, késöbb Dózsa Dániel pzer-

kesztése mellett. Kôvàry lelkes védíye

volt minden magyar nemzeti közérdek-

nek; az uniónak egyik hatalmas apos

tola. Fiatal életteljes tüz s alaposság

jellemezték mindkettöjök alatt a lapot,

A „Kolozsvári Hiradó" Ocsvai Fe-

rencz vezetése mellett szintén tekinté-

lyes téDyezô volt. Munkatársai voltak :

gr. Teleki Domokos, Medgyes Lajos,

Wesselényi Miklós és Jakab Elek.

Vidéki lapok. Györben : „Hazánk",

— „Szegedi Hirlap", — „Komäromi

Értesitô" sat.

Pesten még egy humorisztikns

lap, „Charivari." Szerkesztette Lauka

Gusztáv.

A szeg kiliti magát a zsákból.

Hanem azért a békepárt, csak béke-

párt maradt.

Mig valaki hazafiatlanságát be nem

bizonyitja, addig nem szabad azt álli-

tanunk, söt lehet, hogy azok, kik még

most is folytonosan oda munkálkod-

tak, hogy a bécsi kormánynyal köttes-

sék meg a béke, ezt a legszentebb haza-

fiuságból tevék, noha beláthatták, hogy

abból ugyan nem lehet semmi.

E békepártnak feje még mindig

Batthyány Lajos volt, ki hihetöleg attól

is tarthatott, hogy a Kossuth imádás-

szerü népszerüsége annyira mehet,

hogy a többinek semmi se jut belöle,

sat. sat., ámde elég az hozzá, hogy még

mindig békét akart.

A békepárt végre annyira ment,

hogy a Kossuth megbuktatására Gör-

geivel is kész volt szövetkezni, tehát

egy hadvezérrel, kinek legszentebb kö-

telessége azt tenni, a mit neki a kor-

mány parancsol, különösen ily hely-

zetben, hol a legkisebb félrelépés a

haza veszélyét vonhatta maga után.

Már hiszen tisztelet-becsület az oly

békepártnak, mely szakadást akar csi-

nálni, és pedig a nemzet ellen, akkor,
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mikor az osszetartásra égbekiáltó szük-

ség van. De csak tegyék félre az olyan

jóakaratot, mely az ellenség ellenében

meggyengiti az országot. Látva pedig

Görgei, hogy még a nagy hazafiak is

igy beszélnek, nem csoda, ha áruló

leve, s igy bukásunkból a békepártnak

is kös/önhetünk egy cseppet. Ennek

fôbb emberei pedig voltak : Nyáry

Pál, Kazinczy Gábor és Kovács László.

Csakhogy, Istennek hála, valahány-

szor ez a békeliga mozgásnak indult,

mindannyiszor jött Bécaböl valami, a

mi figyelmeztetésül a jó uraknak orrára

koppintott.

A kápolnai csata után ugyanis

Windischgrätz ur azt találta irai 01-

mützbe, hogy se magyar, se Magyaror-

szág nincs tôbbé, mert ö mindkettöt

megsemmisitette.

Hast es gesehen! Ilyen tudósitá-

sokra vártak ott fönn.

Tehát megérkezett az idö, gondol-

hatta magában valaki. Csizmám talpa

alá veled , Magyarország és nemzet.

Végre tehát megmutathatjuk, ki a le-

gény a csárdában ! Dicsö camarilla,

áldás a te müködésedre, mert ime be-

következett, a mire már századok óta

fájt a fogunk : Magyarország elgázol-

tatása.

Hogy tehát valahogy el ne késse-

nek, hogy melegiben érjék a dolgot,

retteutö nagy sebességgel jött egy csá-

szári királyi legkegyelmesebb patens,

mely Magyarországot az országok so-

rából minden teketöria nélkül kiló-

ditja, azért, hogy a magyar népet a re-

bellisektöl megvédelmezhesse.

Ebben az alkotmányiratban Ma-

gyarországra vonatkozólag kimonda-

tott, hogy Magyarország alkotmánya

olyképen tartatik fönn, hogy mindazon

szabályai, melyek a birodalmi alkot-

mánynyal osszhangzásban nincsenek,

érvényöket elvesztik", szóval, ezután

nem létezik Magyarország, mint Ma

gyarország, — hanem mint „egységes

Ausztria."

Továbbá Erdély, Horvát- és Tótor-

szág Magyarországtól elszakasztatott ;

Bács és a bánsági három vármegye az

ország testéböl kihasitva, szerb vajda-

sággá alakittatott ; Fiume Horvátor-

szághoz kapcsoltatott, és a minden ösi

jogaitól, onállásától és a századok foly-

tában történelmileg kifejlett alkotmá-

nyától megfosztott Magyarország egy-

szerüen az ausztriai császárság korona-

tartományává nyilvánittatott.

Midön azon hir, hogy Magyaror

szág nincs tôbbé, a hadsereghez meg

érkezett, — általános megbotránkozás

villant keresztül a hadfiakon.

— Most már utolsó csepp vérig I —

kiáltottak föl a lelkes honvédek.

Most már nem volt más hátra, mint

harcz ; s a harcz végén a nemzetnek

szava: „0nállás, függetlenség."

Kossuth ezek után lázas agygyal,

remegö szivvel, sietve távozott a tá-

borba.

Ez volt az orronesapás a békeligára

való nézve.

Diadal diadal után !

Vetter epelázba esvén, tehát mégis

csak Görgei lett a fóvezér, habár ideig-

lenesen is.

A szerencse aztán kedvezett neki, s

fôvezérségi elaö mámorában megfeled-

kezve minden gyülöletröl, egyedül csak
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a dicsóség után törekedett. S bogy a

szerencse megérkezett számára, jelenté

az is, hogy nem csak ö, de a vezénylete

alatt álló alvezérek is diadalmasan

küzdöttek, igy Gáspár ezredes, mind-

járt ápril elején kiverte Schlicket Hat-

vanból.

Kossuth e csatáról következö jelen-

tést tett :

,,Gáspár megütközött az ellenséggel

Hatvannál, és annak elbizakodott vezérét —

Schlicket, ki magához hivatta volt emboreit

ebédre, épen nevenapján, azon biztatással,

bogy egyezeremind egy kis „nyul-kerge

tést" fognak majd látni, diadalmasan vissza-

verte s Hatvant elfoglalta, miért is tábor-

noknak neveztem ki.

Általában a magyar hadeereg lelkesülve

van ; annak utolsó tagjait is áthatotta az ügy

szentsége, s én láttam ôrömmel vérzeni el

sokakat, kiknek még dülôfelben is az volt

utolsó szavuk : éljen a haza !"

Schlick ekként visszaveretvén, Gör-

gei Jellasich ellen inditotta meg had-

müveleteit; 8 elüször is Klapkaés Dam

janich hadtesteitNagy-Káta felé, oпnan

pedig Tápio-Bicskére irányozta.

Windischgrätzhez ezalatt fblyton a

legijesztöbb nemü jelentések érkeztek

a magyarok mozdulatait illetöleg. Min-

denesetre tudta most Windischgrätz,

hogy a nagy országuton jelentékeny

haderök állanak veleszemben; deKlap-

ka oldalutjáról még mit sem sejtett.

Midön Klapka Nagy-Kátára ért, itt

hallotta, hogy azon éjjel a bán már

Tápio- Bicskén táborozott, hanem már

tovább állott.

Klapka tehát rögtön elhatározta zászlóalj elött megállhatott volna, el-

elönyomulni Tápio-Bicskére, s megtá- . szaladt volna még a szikla is. Tört,

madni Jellasichot. szúrt, zúzott, vágott és rohant az, mint

Nagy-Káta és Tápio-Bicske közt, maga az itélet.

melyek körülbelül egy mértfôldnyire t Nem lehetett olyat látni !

feküsznek egymástól, terjedelmes mo- ! Minek is mondanók tehát, hogy az

csárokat képezve folyik a Tápio vize, ellenség elszaladt, és Szecsöig meg

melyen a Kátához közel fekvô Fekete- se állt.

erdönél egy hosszu töltéssel ellátott

hid vezet keresztül.

Klapka, a nélkül, hogy ellenállásra

talált volna, elörenyomult egészen a

Tápio hidjáig , hol csakhamar véres

harcz fejlödött ki.

A magyarok épen a hidпаk indul-

tak, midön Rastich német vezér öket

észrevette, s rögtön fegyvert ragadta-

tott, s nagycsákóju banderialis huszár-

jait a mieink ellen inditotta, kik aztán

a nagy csákókat osztrák huszár urai-

méknak leverték egész a vállukig, s

mint megannyi fazékfejü csodanép sza

ladt vissza a vitéz had.

Ekkor az ellenséges gyalogság jött

nekünk, s a császár-huszárokat, kiket

Klapka ellenük küldött, valóban meg

is kergette, s a tápio-bicskei hidat el

foglalta.

Damjanich azonban meghallván az

ágyuszót, rögtön talpra kerekedett s

vitte Tápio-Bicske felé a vörös sapkást,

a 3-ik zászlóaljat, s lengyel legiót.

Elég is lenne talán ennyit irnunk :

a vörös sapkások, a 3-ik zászlóalj, és a

Wysoczki lengyel legiója a hidhoz ér-

kezett. A többit aztán kitalálhatná az

olvasó.

A mint a gyöztes ellenség a hid

közepéröl a vörös tetejü zászlóaljat

megpillantotta, mindjárt kezdte roszul

érezni magát.

Szuronyt szegezz, rohanj !

Mikor aztán ez a szó kimondatott

nem volt tôbbé hegy, völgy, tûz, viz

ágyu és ellenség, a mi a 3-ik és 9-ik
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Innen aztán Isaszegre ment Jella-

sich, bol a pompás állásokat elfoglalta,

s nagyot gondoltarra a vereségre, me-

lyet itt a magyarok fognak kapni.

Klapka nem is késett, délután két

órakor már megdördültek az ágyuk.

A dandárok elörenyomultak, s Isa-

szeg elött Jellasich utóhadának két

zászlóalját hirtelen meglepve, vissza-

nyomták Isaszegre.

De utjokat állotta most Jellasich

két erös dandára, s rövid harcz után

visszavervén hatalmasan a Zálló-féle

magyar dandárt, egészen zavarba jött

a többi dandár is, elannyira, hogy attól

lehetett tartani, miszerint rendetlen

futássá fajul az egész visszavonulás.

Szerencse, hogy a bán nem igen

gondolhatott üldozésre.

Elapkát ez isméti szerencsétlen kez-

det egészen lehangolta.

Damjanich értesülvén Klapka sor-

sáról, azonnal sietett segitségére a vö-

rös sapkásokkal, s ment Jellasich ellen.

Jellasich serege az Isaszeg háta

mögött fekvô erdös dombokról iszonyu

golyózáporral fogadta Damjanich ha-

dait.

Egy darabig a honvédek is viszo-

nozták a tüzzáport, — de csakhamar

szuronyhegyre fogták a dolgot, s men-

tek a dombok felé, elriasztani onnan a

császáriakat.

Hanem ekkor egész váratlanul

Schlick hadteste is a harczvonalba lé-

pett.

Damjanich látván, hogy a tulnyomó

erö ellen hasztalan lenne minden eröl-

ködés, visszavonult, boszankodva Klap-

kára, hogy oly hamar elvonult a harcz-

térról.

Görgei megjelenése azonban nem-

sokára más fordulatot adott a dolognak.

Görgei ugyanis, ki a csata folyama

alatt épen a kókai temetödombon idö-

zött, beszélgetve Kossuth- és Horváth

Mihálylyal, — értesülve futár által az

ügyek állásáról, azonnal sietett a dol-

gok szinhelyére.

A mint ide érkezett, Klapka hát-

ráló zászlóaljaival találkozott. Azok azt

mondták neki, hogy Klapka saját pa-

rancsára történik.

Görgei találkozván Klapkával, kérdi

töle is a visszavonulás okát.

Klapka azt adta okul, hogy seregei

már nagyon fáradtak, s hogy elfogyott

a tôltényük.

Görgei erre rendkivüli ingerült-

ségbe jött, s hevesen viszonzá Klapká-

nak :

— „Ugy látszik , Klapka csapatai

csak az elônyomulásra látszanak fárad-

taknak; mikor hátrálni és futni kell,

nem fáradtak. Ha nincs tôbbé tôlté

nyük, hát rohanjanak elöre szurony-

nyal, ahhoz nem kell töltény.

Ma gyözni kell a magyaroknak,

vagy visszamenni a Tiszán túlra; kö-

zéput nines itt !"

Görgei azután Damjanichhoz sie

tett, a kit azonban szintén szerfölött

elkeseredve talált Klapka ellen.

Görgei biztatá, hogy Klapka ismét

elöre fog nyomulni.

De Damjanich fejét rázta.

—- На — ugymond — egy részeg

honvéd panaszkodik, hogy roszul van,

vagy egy másik fölszakitja tölfenytar-

tójának tetejét s mutatja, hogy üres —

Klapka bizony rögtön meg van gyö-

zödve, hogy embereinek nincs tôbbé

sem ereje, sem töltény, ismét visszavo-

nul s engem ujra Ott hágy a sárban.

De azért, ha börzenkedett is, Dam

janich helyt állt ismét ; s midön érté-

sére esett, hogy Aulich is megérkezett

már a csatatérre, annyira föllelkesült,

hogy rohanni akart rögtön vitéz fiai-

val. Még Görgeinek kellett tartóztatnia.
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Görgei ezután kiosztván rendele-

teit, az elöbb már csüggeteg Klapkát

Isaszeg irányában uj támadásra birja.

Innen Görgei a jobbszárnyra nyar-

gal át, hol az oroszlánbátorságu Dam-

janich vörös sapkásaival , szemben

Schlick tábornokkal rendületlenül ál-

lotta a pusztitó ágyutüzet.

Isaszeg lángba borult.

Alkonyat felé már benyomultak a

magyar csapatok az égô Isaszegre, s

kiüzvén onnan Jellasich utóhadát, ost-

rom alá fogták a magaslatokat is, mire

Jellasich sietve vonult tova Gödöllö

felé.

Onnan pedig Pest felé. Kossuth

már Gödöllöröl irta a honvédelmi bi-

zottmányhoz a tudósitást :

— „A dicsöség napjait éljük, me-

lyek nemes hazafivérrel vásárolt ba-

bérjaiból e nemzet szabadsága fog fel-

virulni", — irá a többi közt.

TJgyanazon nap a nemzethez is in-

tézett Kossuth egy szózatot.

Innen aztán mehettek volna a ma-

gyarok bátran Pestre is, de még elö-

ször egy oldalfordulással Vácz alatt, a

Gombás pataknál rettenetesen megver-

ték a németet, hol Götz tábornokuk is

elesett.

E csatában a Foldváry Károly által

hösies vitézséggel lobogtatott zászlót

75 golyó érte, lovât kilôtték alóla, kö-

penyét szétszedték a golyók, s öt ma-

gát nem érte egy sem.

Götz tábornokot, ki a magyar tá-

borban halt meg, Görgei fényesen te-

metteté el.

Hanem Bécsben e hireket hallva,

hozzáfogtak az ijedtséghez, s el lön

határozva,hogy Windischgrätz uramat,

ki Kápolnánál Magyarországot és a

nemzetet csak ugy birta semmivé tenni,

hogy a semmivé tett nemzet aztán sem-

mivé csépelte az osztrák ármádiát, —

hazahivják a kuczkóba.

Windischgrätz ur helyett aztán

Welden táborszernagy lett a vert sereg

föparancsnoka, Buda védelmét pedig

arra a Hentzire bizták, ki kezdetben,

mint sok osztrák tiszt, a magyaroknak

látszott jót akarni, de késübb árulást

követett el a Bánátban, elfogatott, a

Budára vitetett; a kormány Peströl

történt elvonulásakor azoi ban Budán

felejletett, hol a császáriak kiszabadi-

tották.

Mikor Windischgrätz bucsut vett a

hadseregtöl, a többek közt ezeket is

mondá: „Nagy érdemeitek vannak a

világ elött, a társadalmi rend, s a tör-

vényes állapot visszaállitása tekinte-

téböl."

Ha ez guny volt, akkor ugyan talpra

esett guny volt, de ha komoly szavak

voltak: akkor rettenetesen nevetsé-

gesek.

Welden pedig következö okosan

köszöntött be :

„Vegyétek ezemügyre, — ugymond, —

kikkel van dolgunk. Ëlvetemedett gonosz-

tevôk azok, minden népek t'ôpredéke, kik

egy egész nemzetet megcsalnak, e önzö ter-

vciknek feláldozoak, kik egy áldott tarto-

mányt, a különben nemes Magyarországot,

most gyáva lengyelek játékszerét, egy szá-

zadra pusztasággá változtatják."

És ilyen koponyák kerültek ki a

vitéz osztrák hadseregböl !

Meg is mutatták Welden uramnak

nemsokára, hogy milyen darab hájnak

kell a fejében lenni.

Görgei ugyanis a váczi gyözelem

után Komárom ostromzár alól való

fölmentését tüzte ki czélul. Hanem mi-

elött ez megtörtént volna, utközben

ismét egy fényes diadal füzödött a

magyar fegyverek gyözelmi koszoru-

jába.
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De nehogy azalatt, mig a magyar

seregek Komárom alatt járnak, a Pest

alatt tanyázó fösereg segélyére siethes-

sen a Komárom alatti csapatoknak,

Görgei, hogy ámulatba hozza az ellen

séget, hátrahagyta Aulichot a Rákos

mezején, ki ügyes hadmüveleti tünte-

téseivel aimyira be tudta az ellenség

szemeit kötni, hogy az sokáig teljesen

azon hiedelemben volt, hogy elötte az

összes honvédsereg áll.

Valóban Aulich tábornok egyike

volt a magyar szabadságharczban fÖl-

tünt katonai tehetségek legnagyobbi-

kának, s a Pest elötti tüntetéseket, me-

lyeket ritka ügyességgel hajtott végre,

Görgei épen azért bizta rá, mert alve-

zérei közt a strategia és taktika meze

jén öt tartá legavatottabbnak.

Mig ekként Aulich Pest alatt ját-

szotta a szembekötösdit a fösereggel, s

több apróbb csatát vivott a császáriak-

kal, melyek közöl legnevezetesebb az

ápril 11-diki, — Görgei Ipolyságon

keresztül Lévának tartott, hogy átkelve

a Garam folyamon, fölmentse Eomáro-

mot az ostrom alól.

Ápril 18-kán Klapka és Damjanich

hadtestei már átkeltek a Garam vizén.

Görgei még ekkor Léván idözött.

Azonban alig mentek át Elapka és

Damjanich a folyamoD, midön Wohl

gemuth tábornok, egyesülve már elöbb

Jablonovszky dandáraival, utjokat ál-

lotta Nagy-Sarlónál.

Elapka délelôtt tiz órakor a Eazin-

czy-osztálylyal már támadást intézett

homlokvonalban Nagy-Sarló ellen, mi-

alatt Dessewfly a jobbszárnyon, Nagy

Sándor pedig a lovassággal a balszár-

nyon nyomultak elöre.

A magyaroknak egyáltalán nem

volt szokásuk az idöt bosszu lövöldö-

zéssel vesztegetni; a támadás e hadjá-

ratban mindig gyorsan rohamra ment

át, s a szurony döntötte el a gyôzel-

met. Igy törtent most is.

Vitézeink szakadatlan „éljen" kiál-

tások közt vonultak elôbbre és elöbbre

az ellenség ágyugolyói közt, s a város

alá érve, heves utczai barcz fejlö-

dött ki.

Ekközben sorakoznak a támadók

mellé a Damjanich vörös sapkásai, a

Leiningen és Eiss Pál dandárok, meg

Visoczky, s támogatva Eazinczyt, rö-

vid ellenállás után a város belsejébe

szoritják az ellenséget.

Iszonyu vérengzés fejlödött itt ki

most. Minden házat, minden udvart,

minden sövényt ostrommal kellett be-

venni. A vörös sapkások hatalmasan

müködtek, s daczára, hogy az ellenség

a közel fekvô magaslatokról gránátok-

kal s röppentyükkel boritotta el az

elfoglalt utczákat, a nekihevült honvé-

dek, vitéz parancsnokaik példái által

buzditva, rendületlenül megállották a

harcztüzet, s nyomról nyomra haladva,

elvégre is kiverik az ellenséget a vá-

rosból. Egy órai heves vérengzô tusa

után már a mieink birtokában volt a

holtak- és sebesültektöl elboritott város.

Wohlgemuth ezután Jablonovszky

osztályát gyorsan a délnyugati magas-

latokra rendelé; azonban Pöltenberg

szintén megjelenvén a csata szinhelyén,

s vele együtt Damjanich, egyenesen a

magaslatok ellen indult.

Ezt Wohlgemuth be sem várva el-

szaladt, s a Nagy Sándor huszárjai

által egész estig üldozteték.

Itt az ellenség tokéletesen szétve-

retett, s ez volt diadalaink egyik leg-

véresebbike.

Görgei e csatánál nem volt jelen,

hanem a lévai kastélyban pihentetó

fáradt csontjait.

A magyarok innen bátran mehet-

tek Komárom felé.
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Komáromban kezdetben Majthényi

volt a várparancsnok, de azon hirre,

hogy a kormány Debreczenbe távozott,

gyáván leköszönt, Makk pedig árulá-

son éretett.

Puky Miklós volt Komáromban a

kormánybiztos, s e két eset után kezdte

rendbe szedni a dolgot, hogy az ost-

romló Simunich minden kisérlete du-

gába dölt.

A parancsnokságot késübb Lenkey

vette át.

Hanem a város lakosai a legszoron-

gatottabb állapotban voltak, miután

a tüz a lakások nagy részét elpusztitá,

s majdnem mindnyájan az ég alatt

várták a segitséget, mely végre Nagy-

Sarló után Elapka és Damjanich által

meghozatott.

Ezt megtudva Welden, a seregeket

Peströl hanyatthomlok a Simunich vé-

delmére küldte. Ápril 23-kán a budai

vàrörséget kivéve, mely 4000 emberböl

állt, már hire se volt Pest körül a né-

metnek.

Képzelhetni az örömet, melylyel

Pest lakói az elsö huszárokat fogadták.

Már ápril 23-dikán a Klapka

és Damjanich-féle hadtestek bevonul-

tak Komáromba, hova Görgei is meg-

érkezett.

A hadmüveletek gyorsan folytak, s

az ácsok, a komáromi polgárok segé-

lyével, 25-én éjjel már elkészitették az

ellenség folytonos tüzelése közt a vár

és csillageröd közt a hevenyészett talp-

hidat.

A mint a hid készen volt, Görgei

azonnal megtétette Elapka által az

intézkedéseket a kirohanásra.

Nem volt vesztegetni való idö.

Drága volt minden percz. Hogy gyôzni

o m b a n.

fognak, arról nem is kételkedtek; csak

arra kellett törekedni, hogy az ellen

ség minél nagyobb veszteségével tör-

ténjék, s döntöleg méressék rá a vég-

csapás.

A támadást a csataterv szerint elö-

ször is Enezics dandára kezdte meg a

császáriak ellen, ki már éjfélkor átkelt

a hidon.

Nyomban utána Eiss Pál dandára

csapott át, s elfoglalván a hidfövel

szemben lévô homokdombokat, sánczos-

tól együtt s hét löveg üteget és az ör-

séget szuronynyal üzte tovább.

Innen Eiss balra fordulván, egye-

sül Schultz dandárával, s Uj-Szönynél

csap rá az ellenségre. A császáriak itt

makacsul védték magukat, de honvé-

deink rohama által innen is kiüzettek

s Monostornak futottak, egyesülendök

az ott lévô Lederer-féle hadtesttel.

Eiss és Schultz ide is követik öket,

s mig ök szemben támadnak, Guyon

hirtelen megjelenve két zászlóaljjal,

oldalról vág nekik; itt ismét heves

harcz származott, mely végre ujolag a

magyarok gyôzelmével végzôdott, s a

császáriak sánczokról sánczokra üzetve,

egész Ácsig futottak, mire honvédeink

néhány órai harcz után urai lönek a

Duna jobb partján lévô sánczoknak,

kivált midön Dipold Ó-Sz0nynél szin-

tén derekasan megverte az osztráko-

kat.

Ezek meglévén, a terv szerint a

nagy támadásnak most kellett meg-

történnie az elsö és harmadik had

testtel.

Hanem mivel a talphidat csak na-

gyon ovatosan lehetett használni, már

kilencz óra felé járt az idö, midön had-

testeink átkelhettek rajta.
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Mikor már átjottek, akkor meg az

volt a baj, hogy az osztrákok által ásott

siirü futó árkokat egyes helyeken elöbb

be kellett tölteni, hogy huszáraink át-

mehessenek rajtok.

Ez is meglévén, seregeink harczi

vágygyal rohantak elöre Ács, Harkály

és Mócsa felé, a hol Schlick és Simu-

nich foglaltak állást.

Hanem az ellenség, mely sürün

megrakta hadaival az ácsi erdöt, nem

volt egyhamar kimozditható állásából;

pedig Klapka és Damjanich ugyancsak

ügyes mozdulatokat tettek hadtes-

teikkel.

De Görgei személyesen vezetvén a

vezérletet, csapa tain к többször be-beha-

toltak az erdöbe, mig végre Görgei

több órai heves ostrom után oly erös

rohamot intézett az erdö ellen, hogy az

ellenség megriadva odahagyta az erdöt

s Ács felé hátrált.

Most lett volna itt az ideje, összes

erövel csapni az osztrákokra. De a 7-ik

hadtest, Görgei kedvencz hadteste, még

most sem érkezett meg; pedig az ad-

hatta volna meg most igazán a döntö

csapást.

De ezt a kedvencz hadtestet, mely-

nek Görgei volt bálványa, ugy látszik,

a fövezér nagyon is ovatos gonddal

kimélte ; s egyáltalán már akkor rosz

néven vették neki, hogy valamint Isa-

szegnél és Sarlónál, ugy Komáromnál

is kimaradt a csatatüzböl. Ezen Dam-

janich is hajtogatta fejét, ki vitéz fiai-

ból itt is temérdeket vesztett.

Mig ezek az ácsi erdö körül történ-

tek, Nagy Sándor is eljöttnek hitte az

idöt, midön ö is sikeresen belevághat a

harcz íolyamába.

Schlick erre a huszárok ellen in-

ditá összes lovasságát s Kisslinger vér-

teseit.

Azonban mindjárt kezdetben egy

röppentyü-üteg erösen megzavarta hu-

szárainkat, kiknek lovai egészen neki-

bokrosodtak.

Atakra kerülvén a dolog, már javá-

ban folyt a harez, midön Kocs felöl a

Montenuovo-dandár is hirtelen neki-

ront oldalaslag huszárainknak, kiket a

hatalmas osztrák erö teljesen szétrob-

bantott; s a 4 7-ik zászlóalj körülfogat-

ván, nagyrészt levágatott az osztrák

lovasok által.

Klapka észrevevén ezen esetet, rög-

tön sietett a segélyre; de mivel Igmánd

és Tata felöl ujabb osztrák csapatok

tüntek elö, — Görgei délután két óra-

kor befejezettnek jelentette a harczot,

annál is inkább, minthogy seregeink

egy része már tizenkét óra óta folyto

nos küzdelemben lévén, amugy is na

gyon kifáradt.

Az ellenség ezen csatában 1200

holtat és sebesültet vesztett; foglyot

pedig 1000- et. A mieink vesztesége

800-ra tétetik.

A császáriak ezután Ács és Möcsa

körül egy kissé kipihenvén magukat,

az éj beálltával elöször Györ, azután

pedig Pozsony felé vették utjokat, az

ország határszélére.

És igy Komárom teljesen fölszaba-

dult az ostromzár alól.

Igy bánt hös Welden dicsö seregé-

vel a „gyáva sopredék."
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Egy osztrák örnagy vérdühe.

Ismét a szerbeknél vagyunk.

A mint a magyar seregek innen tá-

voztak, osztrák commandó alatt a szer-

btk is megkezdték a gazdálkodást.

Ne tekintsünk végig az egész, jaj-

veszékeléstöl viszhangzó vér- s roncsolt

bekkel egy emberi alakot s nevet bordó

véreb vonult be. Ez a véreb ôrnagyi

rangot viselt a császári királyi hadse-

regben, s ugy hivták, hogy Trifkovics.

Ennyit tudtok, és most tudjátok

meg, bogy mit csinált ez a Trifkovics,

r
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Zentai halottfej-koszoru.

tagokkal boritott vidéken, itt van elöt-

tünk egy város, Zenta, beszéljük el

ennek sorsát, aztán áldja vagy átkozza

meg mindenki azt a kezet, mely e vé-

res drámát valahonnan intézte, szive

sugallata szerint.

Zentára hadcsapatával, s a vér izét

megizlelt gyilkolási dühtöl lázas szer-

kit vérebnek neveztünk, de kihez ké-

pest még a veszett eb is emberséges

méltóság.

Ez a fenevad neki bocsátotta röfögö

vércsordáit a városnak, és e csordának

tudtára adá, hogy az ö magas megelé-

gedését a legnagyobb kegyetlenséggel

lehet megnyerni.
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örnagy volt a császári királyi had-

seregben, és kardján kétfejü sasos arany-

bojt.

Szolgái aztán neki mentek a város-

nak, s egy óra mulva megtelt a lég

iszonyu jajkiáltásokkal, a kin és fájda-

lom egetrázó, vértdermesztô hangve-

gyületével. A föld nyögött, és a termé-

szet megiszonyodva rémletes kifejezést

öltött magára.

Utczákból, házakból, térekröl gyer-

mekek velökig ható kinos sikolyja,

anyák örjöngö hangja, minöket a sziv

repedése adhat, — nök és férfiak ré-

mületes fájdalom-barmoniája, összeve-

gyülve a hóhérok szörnyszerü zuzogá-

sával.

Rettenetes !

Vonagló testek, tépett tagok, levag-

dalt emlök, fölhasitott, tépett belek

hevertek az utczákon, s közönségessé

vált a gördülö véres fej üveges dülledt

szemgolyója.

Trifkovics, ez a düh tajtékjából al-

kotott utálata az emberi nemnek, cso-

portonkint hajtatta ki a lakosokat a

város végére, hol sorba lövette, tépette,

szakgattata öket. Fiuval kivégezteté az

apát, apával a fiut. Férjek erövel kény-

szerittettek nejük kinzására, anyák

gyermekeik marczangolására, hogy az

Isten elbujt és nem tudta, mit tegyen

azzal a világgal, melyen ily dolgokat

is elkövethetnek azok, kik ugy nevezék

magukat, hogy — emberek.

Az elsö napokban kétezernél több

magyar lélek repült ki kétségbeesetten

az irtóztatóan kinzott testbol, sietve

Isten oltárához, hogy segélyt küldjön

az otthagyottaknak. Hanem az Uristen

nem birta talán kihallgatni ez iszonyu

tettek rettentô sorát, s nem tudva, mily

eszközökkel sujtson, habozását íblhasz-

nálta a fékezhetlen ember-állat, s egy

hétig folyvást üzeté rettenetes mun-

káját.

Császári királyi örnagy volt, s kard

ján ott viselte a kétfejü sasos arany-

bojtot.

A lemészároltak fejei fölött naponta

szemlét tartott, s végre arra a gondo-

latra jött, hogy a már büzhödt fejeket

is összeszedetve, körülrakassa vele a

szentháromságszobrát. Hozzá is fogtak

a munkához, de maguk a hóhérok meg-

borzadtak és fölhagytak vele.

Mindez pedig azért tortént, hogy

Magyarország a rebellisektöl megmen-

tessék.

Szent-Tamás bevétetik.

Márcziusl5-dikénnevezte ki a kor-

mány Perczel Mórt a Szeged- és Sza-

badkánál lévô hadtestek parancsnokául,

s e borzasztó hirek hallatára gyorsan

sietett segélyre a hadvezér.

Márczius 22-dikén csekély számu

seregével megtámadta már Szöreget, s

megvervén a makacsul ellentálló Theo-

dorovicsot, a szentiváni sánczoknál ter-

mett, hol hasonlóan gyözelmet aratva,

másnap Zentának ron to U, s megszaba-

ditotta a várost is. De megjelenésének

már csak kevesen örülhetének, de ha

I maga a mennyország lebocsátkozott

volna is, ha csak a meggyilkoltakat

I vissza nem hozza, — hozhatott volna-e

az élôk számára más örömet? Seb a

testen, seb a szivben, seb a lelken, ah !
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azt nem gyógyithatja megoly könnyen

semmi, de semmi !

Honvédeink aztán szintén nem gaz-

dálkodtak a szerbekkel.

Igy pusztitotta egymást két nem-

zet, osztrák intriguák kedveért!!

Perczel márczius 27-dikén Péter-

váradba vonult be, és április 3-dikán

Szent-Tamás ellen intézett támadást.

tonos golyózápora, hiába a legvégaô

erömegfeszitésig csigázott roppant védo

küzdelem, a támadók keresztültôrtek

mindenen.

Foldváry Sándor örnagy, a Károly

testvére, kezébe ragadva a zászlót, ezer

és ezer golyó üvoltése közt lépetl a

bástyára, s dörgö hangja „Utánam !"

szóval maga után vonja a vitézeket.

Szent-Tamás bevétcle.

Iszonyu volt a küzdelem, és a szer-

bek kétségbeesetten védték magukat,

nagyon jól tudva, hogy sok és rettene-

tes büneiknek a sora.

Hanem a magyarok is óriási és

oroszláni bátorsággal harczoltak, keb-

lökben az elkeseresedés és visszatorlás

nemes és szent haragjával.

Hiába is volt minden. Hiába az

ágyuk rettentö tüze, a fegyverek foly-

Ugyanekkor Gaal ezredes tôr be a futo

szerbek után, s megkezdödik a rettene-

tes viadal, hanem a magyarok gyöznek

mindenütt.

Szent-Tamás fölött lángtengernyu-

lik el, s a népség ennek irtóztató fényé-

nél menekül.

Déli. 12 órakor a csinos város, a

szerbek erös helye, már rom vala.

Acstaában leginkább kitüntették
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magükat: Foldváry Sándor, ki elsö

tört keresztül Szent-Tamás sánczain ;

továbbá a bátor ifju Jeszenszky, Fold

váry hadsegéde ; azután Bach, ki a csa-

torna mentében balról harczolt orosz-

láni bátorsággal; végül Ruimán, a

Thurszki-zászlóalj hös örnagya, és Per-

czel Miklós, meg gr. Batthyány Káz-

mér kormánybiztos, ki szintén jelen

volt a legnagyobb tüzben.

Még a római sánczok voltak hátra

és Titel, s Perczel 7-dik áprilisben már

ott termett diadalittas vitéz seregével.

Itt is Foldváry Sándor volt az elsö,

s utána a szegedi ónkénytesek bátor

sora, — és itt is részünkre szállt a gyô-

zelem.

Titelnél hasonló diadal érte fegy-

vereinket, s igy a szerb részek tökéle-

tesen meg lettek hóditva.

„Szent-Tamás diadalmas bevételével, —

irja egvebek közt Kossuth Perczelhez, —

szegény hazánknak annyi jótéteményt, ma-

gadnak pedig oly kimondhatatlan dicsósé-

get szereztél, hogy a legmélyebb tisztelettel

▼agyok kénytelen elótted meghajolnom, s

áldom azt a perczet, melyben az alvidéki

seregek vezérletére felhivtalak.

Ird meg, mit kivánsz, hogy megjutal-

mazzon a háládatos hon; mert habár bizo-

nyos is, miszorint egykoron a Zrinyiek és

Jurisícsok közt fog dicsô neved emlittetni,

méltó, hogy a való érdem foldi diját ia el»

vegye.

Mi oly szegények vagyunk nagy embe-

rekben, hogy méltán vádolhatnál bennünket

a legrutabb háládatlanság bünével, ha hôs

tetteidet illetÔleg nem méltányolnók. Ázért

csak mondd meg ôszintén, mit kivánsz a

hazától Móriczom; én kivánságodnak leg-

buzgóbb elómozditója leszek."

Egyuttal értesité Kossuth a felsö

tábor diadalairól is.

„Görgei vezényli, — ugymond, — az

egész hadjáratot, s annyi tapintattal, ügyes-

séggel s rettenthetlen bátorsággal, hogy

látván vezéri bolcseségét, lehetetlen mult-

ját nem felednünk, s ki nem engesztelôd-

nünk iránta.

Ázért feledd te is a régi bántalmakat,

barátom, s gondold meg, hogy annyi jeles

tulajdonok és érdemek mellen, monnyivel

ezen férfiu bir, behunyni szemeinket az em-

beri gyarlóságok el6tt sokszor, de különösen

most, elsö polgári kôtelesség.

Én mélyen meg vagyok gyôzôdvo, hogy

ily sikeres elónyomulás mellett, ha lent és

fent bizalmas egyetértés uralkodik, ha nem

zsibbasztjuk s gyengitjük egymást, kevés

nap alatt tönkre zuzzuk az osztrák serege-

ket, a mikor aztán czivakodhatunk magunk

közt.

Addig azonban csak harczoljunk, kedves

Móriczom, és verjük meg az ellenséget."

Perczelt azonban bántotta az, hogy

Kossuth, kit Ö nem tartott több ember-

nek magánál, jutalomról beszélt, s fél-

remagyarázta a legnemesebb sziv j<5-

akaratát.

— Nekem, — szokta ilyenekre mon-

dani Perczel, — Kossuth elismerésére,

ki elég balgatag azt hinni, mintha én

1 az Ö hadvezére volnék, nines szüksé-

gem ; én egyedül a haza hadvezére va

gyok.

A köztàrsasàg.

Kossuth a legutóbbi királyi leira- nevezze magát még mindig, a annak

tot mindent meghaladó önkénynek sorsa fölött határozatokatadjonki. Né-

nézve, tovább nemtürheté, hogy a nem- zetét a gödöllöi föhadiszálláson elmon-

zet ellensége a nemzet uralkodójának dá a tábornokoknak, s Aulich, Damja-
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nich és Klapka részéröl helyesléssel

fogadtatott , Görgei pedig hallgatag

volt.

Innen Kossuth Debreczenbe ment,

s nézetét elmondva elhatároztatott,

hogy másnap az országgyüléa ne a

mint szokott, a reformatus iskola nagy-

termében, hanem magában a reforma

tus nagy templomban tartassék.

Ápril 14-kén a templom a képvise-

lökön kivül, tömve volt hallgatósággal.

Kossuth beszélt. Mert beteges volt,

tehát kezdetben gyengén, de a mint

lelkesedése,épen ugy emelkedett haDgja

is, s végre dörgö volt az, mint min

denkor.

Beszédének förésze következik :

„Hazám képviselôi ! . . .

Meglehet, hogy az ellenség, nem elégel-

vén meg azoD szenvedéseket, miket a nem

zet nyakára eddig háritott, uj meg uj inva-

siókkal fogja megkisérteni, megölni a ma

gyar nemzetet . . .

De hiszem a magyar nemzetrôl, hogy

nem lehet tobbé oly gyáva, miszerint arra,

a mi még bátra van, ha tizszeree erôvel

akarnának is reánk rohanni, megmérkózni

elhatározott ne legyen; s elhatározott any-

nyival is inkább, mennyivel bizonyoaabb,

hogy most már készületlenek nem vagyunk,

s ha imitt-amott megritkultunk is, de legyen

áldva az Isten érte, meg is tisztultunk . . .

És én nemcsak a hitnek szent

hitével, hanem az észnek meggyôzôdésével

mondom: elérkezett a percz, mid6n Ma-

gyarországnak ezabaddá, fíiggetlenné kell

lennie ; elérkezett a percz, midôn Magyar-

országnak, s különösen a nemzet képviselôi-

nek kôtelessége Isten, a világ, Európa és a

nép elôtt kimondani, hogy szabadok, füg-

getlenek lenni akarunk.

Uraim! ha visszaemlékezem azokra, a

mik épen most ogy esztendeje tôrténtek, és

a mik közt az isteni gondviselésnek kiszá-

mithatlan rendelete szerint én magam is az

eseményok által a szerénység porából, me-

lyet ôrömest vallottam magaménak, kiemel-

ve, némi tevékeny részt vevék ; ha vissza

emlékezem azon hûségre, melylyel az idôk

viszontagságai alatt iparkodtam az ausztriai

háznak trónusát megtartani segiteni ; s ha

végig tekintem az árulást, bitszegést; ha

végig nézem azon hálátlanságot, melylyel

ezen indulat, — mely indulata keblemnek

közöe volt a nemzet ôsszességével, — az

ausztriai his által viszonoztatott : talán

mentve volnék Isten és emberek elôtt, ha

személyes boszuval s a szenvedélynek némi-

leg felingerült hangjával mondanám azt,

hogy : velem rendelkezhetik leten akármi-

ként az életben, bocsáthat reám szenvedést,

boceáthatja reám a vérpadot, boceátbatja

reám a bürökpoharat, vagy a számüzetést;

de egyet nem boceáthat reám soha. — azt,

hogy én valaha az ausztriai háznak alatt-

valója legyek.

Azt nem bocsáthatja reám Ieten eem ;

mert az embernek, ki el van határozva ve

lambre, bár lánczokba ezorittatnak minden

tagjai, mindig marad elég ereje meghalni

tudni, ha máskép meg nem mentheti magát.

Hanem, uraim, én, mint egyike a nem

zet azon képviselôinek, kiket a nép bizalma

e nehéz idôkben meghivott arra, hogy Ma-

gyarországot elôszôr megmentsék, azután

ujjáteremtsék s tegyék jövendôjét ezabaddá,

nagygyá, diceôvé; — én, mint a nemzet

képviselôje, a személyes ingerültség, a sze

mélyes indulat és szenvedély minden gon-

dolatát esküm szerinti kôtelességemnél

fogva keblembôl a nemzet nagy kérdéseinek

megitélésénél ezámüzni kötelesnek vallom

magamat : azért mindazt mellôzve, hîggad-

tan, ezárazan, nem akarva ezólni az indu-

lathoz, veszem fel az eseményeket, mint

elóttünk állanak."

Ezekután visszatekintve a 300 éves

mult viszontagságaira, igy kiált föl :

,,Reserves fájdalommal kell elmerülni

az embernek a mult elótt, mily borzasztó

végzet volt az, hogy a boldogság annyi

elemeivel, a jobb sorsra érdemes népnek,

oly szegény, oly nyomorultnak kellett len-

nie; mert vérének az ônkény támogatására,

idegen nemzetek rabigába fúzése végett

kellett omlania, s keeervee véree verejtéké-

nek az ausztriai udvar végetlen, e a népek

szabadságával ellenkezö ezükségeinek fbdo-

zésére kellett fordittatnia."
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Ezután elôadvàn, hogy az 1848-iki

törvények, melyekre V. Ferdinánd, a

király is megesküdött, nem revolutio

szüleményei, — áttér azoknak hütlen

kijátszására, festi a rácz lázadást, mely-

nél borzasztóbbat alig ismer az ujabb

história, s elôadván, miként dolgozott

egy kézre az udvari cselszövény a láza-

dókkal, igy folytatja :

„És még roinekünk jó bolondoknak, kik

a miniszteriumban valánk akkoron, a port a

szemünkbe ezórták ; mig mi lehetetlennek

hittük az áruláe azon nemét, hogy midön

egy király s annak családja kárhoztat vala-

mit, a bünnek mond, azt a bûnt tettekben,

minden hatalmával gyámolitsa : addig azon

pártütfiknek küldöttek fegyvert, biztatták

csókokkal, küldöttek pénzt, küldöttek ausz-

triai tiszteket, szóval mindent, hogy a nem-

zet ereje önmaga keblében szétszaggatva

leendvén, ó aztán, a maga császári erejével,

mint a gyenge bárányra lecsapó sas, egy-

szerre semmivé tehesse a nemzetet . . .

Bizott az ausztriai hitszegés — — és

hatalmában elbizakodván , annyira ment,

hogy Magyarország nemzeti lételét eltôr-

löttnek, a a magyar nemzetet a nemzetek

sorából kitörlöttnek nyilatkoztatta ki a már-

czius 6-iki manifestummal . . .

De mielôtt ezt tette volna, egy oly bûnt

ia követett el, melynél nagyobbat eehol a

népek nem ismernek, azt, hogy — orosznak

fegyveres segitségét használta fei a népnek

legyilkolására.

. . . Ezek ezárazan a tények, merényle-

tek, melyek ellenünk elkövettettek.

Már most kérdem én, lehetô-e az, hogy

valaha legkisebb pietással viseltessék a nép

egy olyan uralkodóház iránt, mely a mul-

taknak sok bünei után legközelebb ellenünk

mindezeket elkövette?

Én ezt, uraim, lehetetlennek tartoml

(Általános felkiáltás: „Ugy vanl")

. . . Ée kérdem én, ha ezek ellenében a

nép erejének érzetére folébredt, — nem tar-

tozunk-e mi a magyar szabadságharczban

elhunyt testvéreink ezent emléke iránt azon

tartozással, hogy a miért 6k elvérzettek,

annak jutalmát vegyük el a nemzet szá-

Forrailalom tört

mára; kérdem én, nem kötelességünk-e ne-

künk megtenni azon lépéseket, melyek ma-

gukban foglalják a biztositást, hogy vala-

mint az érettünk vérzö vitéz hadsereg, ugy

az annyi áldozatokat hozott nép el fogja

venni méltó gyümolcsét áldozatainak, a hogy

a harcznak vége nem alku lesz, hanem gyó-

zelem, a szabadság gyôzelme, a nép és nem

zet számára.

Uraim ! a magyar nemzetet mérsékolt és

óvatos nemzetek sorába fogja iktatni e na-

pokra nézve a história; mert mi mindekko-

ráig nem mondottuk ki a szót, mely ezónak

kimondásával más nemzetek szabadsághar-

czaikat kezdették, a akaratukat nyilváni-

tották, hogy tôbbé rabszolgák lenni nom

akarnak.

De én azt gondolom, hogy ennek ideje

már elérkezett.

A népnek határozottsága, aeregeink gyô

zelme és elóhaladása és a hazafiui s becsü-

letbeli kötelességnek érzete azt sugalltatja

velem, hogy itt van az idô, midön ki kell

mondanunk , hogy az ausztriai ház által

köztünk és közötte fennállott kapocsnak el-

szakitását a nemzot a maga népfonségi aka-

ratával szentesiti. (Kozhelyeslés ; lelkes

éljenzés.) S hogy a magyar nemzet follép az

európai státuB-családok sorába, mint onálló,

független hatalom, mely meg tudta magát

tartani a legnagyobb vészek közt, s elég

erôt tudott kifejteni, hogy elôtte fussanak

az annyira elhiresztelt császári eeregek, s

megmutatta, hogy a szabadságra méltó, a

szabadságra elég erôa.

Most Magyarországnak ki kell mondani,

hogy akarata is van ezen erejét utolsó csepp

vérig a szabadságra, melyre méltó, felhasz-

nálni.

Egyszersmind, uraim, ki kell azt monda

nunk, hogy az európai státus-család, mely-

tôl magunkat elszakitottnak semmi esetben

nem tekinthetjük, tudja meg, hányadán érez,

mikép gondolkozik és mit akar a magyar.

Azért ki kell mondani, hogy az ausztriai

ház árulása, hitszegése a a magyar nemzet

ellen fegyverfogása által elszakitván a közte

és köztünk fennálló kapcsolatot, — Magyar

ország uralkodására méltatlannak nyilvánit-

tatik a ôrökre ezámkivettetik, ugy másrészt

meg kell mondani Európa népeinek, hogy

Európa népei irányában békét és barátságot

12
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óhajtunk, s tisztelni fogjuk minden nemzet-

nek jogait, de megkivánjuk, hogy a mienket

is tiszteljék.

Nekünk, uraim, el kell foglalnunk Euró-

pában azon állást, hogy rólunk, nélkülünk

senki se rendelkezzék . . . mint rendelkezik

a majoroa a nyáj felett.

. . . Es én mindezen indokoknál fogva,

itt az Isten templomában, felhivom önöket,

uraim, nomzeti képviaelôk, hogy azámot

vetve Isten, lelkiiameretök, a a haza iránti

köteleaségükkel, vegyék boles tanácskozás

és elhatározáe alá inditványomat , melyet

a következökben van azerenesém elôter-

jeazteni.

Mondaesék ki a nemzet nevében, hogy :

1- szôr. Magyarország a velo tôrvényesen

egyesült Erdélylyel és hozzá tartozó minden

orezágokkal, részckkel s tartományokkal

egyetemben szabad , onálló és független

európai státusnak nyilvánittatik ; és ezen

egész státusterületi egység feloszthatlannak

a épségére sérthetlennek kijelentetik.

2-szor. A Habeburg-Lothringeni ház a

magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és

fegyverfogása által , nem különben azon

merény által, miazorint az ország területi

épségének eldarabolását, Erdélynek és Hor-

vátorezágnak Magyarországtóli elszakitását,

és az ország onálló státuséletének eltôrlését

f'egyveres erôszakkal megkisérteni, s e vé-

gett idegen hatalom fegyveres erejét is a

nemzet legyilkolására használni nem iszo-

nyodott, saját kezeivel ezakgatván szét ugy

a pragmatica-sanctiót, mint általában azon

kapcsolatot, mely kétoldalu kötések alapján

közötte és Magyarország s tartományai

közt fennállott; ezen Habsburg-Lothringeni

ház Magyarország, a vele egyesült Erdély

és hozzá tartozó minden országok, részek

és tartományok folötti uralkodásból ezennel

a nemzet nevében ôrökre kizáratik, kirekesz-

tetik, és az ország területérol, s minden pol-

gári jogok élvezetébol számkivettetik.

A mint hogy ezennel trónvesztettnek,

kirekeeztettnek és azámüzottnek a nemzet

nevében nyilvánittatik, (itt Kossuth kezeit

égfelé emelve mondja tovább). Ugy legyen !

Amen."

Az egész templom magasztos lelke-

sültséggel viszhangozta : „Amen !"

Kossuth a lelkesültség csillapultá-

val tovább folytatta inditványát, mon-

dassék ki, ugymond:

,,3-azor. Magyarországnak minden más

státusok irányában, ha saját jogai nem sér-

tetnek, békét és barátságot tartani, a külö-

nösen azon népekkel, melyek ezelôtt veliink

egy fejedelem alatt állottak, valamint a

szomszéd tôrök birodalmi és olasz tartomá

nyokkal jó ezomezédeágot alapitani, foly-

tatni, s a kölcsönös érdekek alapján barát-

ságos kôtésekkel szövetkezni, elhatározott

akarata."

Kossuth ezután áttérve a leendo

kormányrendszerre, igy folytatja:

- „En a mondó vagyok, hogy e nemzetnek

jövendö kormány formáit aenki más, mint a

nemzet képviselói határozhatják meg.

A mely perezben Magyarorezágon akad-

na ember, a ki urává akarna lenni e nemzet

nek, azon emborre uraim vigyázzanak önök,

az egész nép, és soha, semmi esetben ne tür-

jék, ne engedjék, hogy e nemzet felett mas

határozhasson valaki, mint a nemzet."

Egyszersmind élesen hangsulyozá

Kossuth, hogy „addigis, mig az ország

kormányzati rendszere minden réazle-

teiben megállapittatik, gondoskodjék

a képviselütestület személyes felelos-

ségre fektetett kormányról; mert mi-

dön — ugymond — a nép viseli a ter-

het, vérzik ott, a hol kell; és midön a

nép adja az áldozatokat, akkor kell

hogy a kormány férfiai is fejeikkel

játszszanak, ha meg tudnak feledkezni

azon kötelessegröl, mely az ö hü ke-

zökre bizatik; ezért mondassék ki:

4-szer. Az ország kormányzati rendeze-

rét minden részleteiben a nemzeti gyfilés

fogja megalapitani. Áddig pedig, mig ez a

fentebbi alapelvek nyomán megállapittat-

nék, az országoa ogyetemes kiterjedésében

egy kormányzó elnök fogja a maga mell¿

veendö miniszterekkel együtt, ugy saját ma-

gának, mint az általa kinevezendô miniszte-

reknek személyes felelôssége és ezámadási

kötelezettsége mellett kormányozni.
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5-ezör. Êzon határozatokban kimondott

elvoknek nyilatkozványba foglalása e fogal- !

mazása három tagból tilló választmányra

bizassék.

Tisztelt képviselôk !

Elôterjesztettem, — ugymond Kossuth

ezek után, — inditványomat. Б nap Ма-

gyarország torténetében talán mindekkoráig

élt пароk közt a legnevezetesebb leend, — j

hogy ha én nem hibáztam felfogásában а

körülményeknek, és ba nem hibáztam azon

számitásban, hogy mások is akként éreznek,

a mint én érezni kötelességemnek ismerem.

Én nem ajánlom, uraim, önök pártfogá-

eába ezen inditványokat, s6t arra ezólitom

fei önöket, hogy félretévén minden tekinte-

tet a világon, pusztán lsten s önlelkiismere-

tôkbôl, s a haza iránti kôtelességôktôl kérve

számot, vegyék birálat s itélet alá ezen in

ditványokat, a ha ugy látandják, hogy jók,

tegyék le ma, uraim, Magyarország jôvendô

szabadságának, jólétének, boldogságának

alapját."

Kossuth ezen szavai után általános

lelkesültség származott, s viharos él-

jenzésben tört ki az egész ház.

A ház elnöke, Almási Pál, a lelke-

sült, zaj csillapultával, kérdést intézett

a képviselôkhôz, valjon akar-e valaki

az inditványhoz szólani?

— Elfogadjuk egészen ! — hangzott.

egy szivvel, egy lélekkel a fölkiáltás.

Ezután Irányi Dániel jegyzö pon-

tonkint olvasta íol az inditványt.

Az elsö pontnál a képviselök ünne-

pélyes fölállással nyilatkoztatták ki

megegyezésoket.

A második pont hasonlólag nagy

lelkesedéssel s hazafiui erélyes elszánt-

sággal elfogadtatott, mire Almási Pál,

a képviselôk s a hallgatóság helyeslé-

sétöl s öromkifejezéseitöl kisértetve ki-

mondotta, hogy a ház közös akarattal

elfogadta azt, hogy a Habeburg-Loth-

ringeni ház trónvesztettnek tekintessék,

s az országból számüzessék.

A harmadik pont ujult helyesléssel

szintén elfogadtatván, a negyedik pont

nál, azon helyeu, a hol kormányzóról

tétetett emlités, általános íolkiáltással,

riongó éljenek közt Kossuth Lajos ne-

vét bangoztatta minden száj, a ki köz-

akarattal azonnal ki is kiáltatott Ma

gyarország kormányzójának.

Koztársasági kormány.

A köztársaság, mint az egyedüli

népboldogitó kormányforma, — az osz-

trák háznak, a pragmatica sanctióhoz

lett hütlensége után, — egy szivvel

lélekkel kikiáltatván, szervezni kellett.

Kossuth, a kormányzó bizatott meg,

hogy a minisztereket kinevezze. Ö hozzá

is fogott a szervtzéshez, s miniszte-

rekké lettek : Batthyány Kázmér, foly-

ton a szabadelvüség harczosa, külügy.

Szemere Bertalan, belügy. A régi mi-

niszterek közöl az egy. Duschék Fe-

rencz, tapasztalt szakember, volt ausz-

triai kamara másodelnök, késöbb pénz-

ügyi titkár Kossuth mellett. Csányi

László, közlekedési miniszter. Horváth

Míhály, vallás- és közoktatásügyi mi

niszter, akkor nagy ellensége az osztrák

háznak. Vukovics Sebo' , igazságügyi

miniszter. Határozott jellemü férfi.

A hadügyre Görgeit akarták, de

már ekkor bizonyos magatartása 8 ki-

fakadása miatt ismét nem voltak vele

tisztában. Ez az ember, ha kedve volt

verekedni, csak háborut jajgatott, s ha

hiuságát megsértették, mindjárt neki

12*
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ment a kormánynak, hogy könnyü ott

heDezegni, de tessék ide jönni a tüzbe.

Soha se lehetett tudni, hogy tulajdon-

képen mit akar hát. „Nyaktilöt annak

a békepártnak !" — kiáltá egyik eset-

ben, aztán ismét azokat ócsárolta, kik

harczot akartak.

Kossuth végre is csak öt nevezé ki,

nehogy hiuságát ismét megsértve, azzal

csak a hazának ártson. Midön fôvezérré

kineveztetett, egész lelkesedéssel fogott

a dologhoz, hátha megint ugy lesz? —

gondolhatá Kossuth, ki csakis a haza

javát tartotta szem elött.

Görgeit, ki más dolgokkal volt el-

foglalva, Klapka helyettesité. Görgei

ugyan Damjanichot szerette volna he-

lyettesül látni, de akkor tôrtént ama

egész országra nézve szerencsétlen eset,

hogy Damjanich, a kocsiból való kiug-

rás által egyik lábát eltörvén, az ágy-

hoz lön szegezve.

Kossuth, a kormányzó, a nemzet-

gyülésnek, a miniszterek pedig Kos-

suthnak kezeibe május 14-én tették le

ünnepélyesen esküiket. Ajelenet a deb-

reczeni reformatus nagy templomban

történt, roppant közônség jelenlété-

ben.

A kormányzó s a miniszterium

közti viszonyra nézve azon megállapo-

dás jött létre, miszerint a kormányzó

csak a miniszterek által kormányozhat,

rendeletei tehát csak ugy érvényesek,

hogyha miniszteri ellenjegyzésben ré-

szesültek. A kormányzó hatóságakiter-

jed a miniszterek kinevezésére, a pol-

gári s egyházi föhivatalok betöltésére

s a kormánypolitika meghatározására,

mely tekintetben a miniszterek nála

nélkül nem végezhetnek. A miniszte

rek saját körükben onálló hatósággal

birnak. Az állam jövôjére döntö befo-

lyást gyakorló ügyek, minök a had-

üzenés, béke- és szovetségkötés, az or-

szággyülés beleegyezésével nyerhettek

érvényt.

Nagy hiba volt akkor, hogy az em-

berek még nem birták fölfogni a köz-

társasági eszme szentségét.

Bu

Görgei be akarta venni Budát, és

megmaradt ezen terve mellett. Kossuth

azt az utasitást adta neki, hogy kö-

vesse a vert osztrák hadat, és verje,

mig csak verheti. Segitse a bécsieket

jármaik lerázására, és legyen szabad-

ságharcz Ausztria minden részében.

Ámde Görgei azt bitte, hogy a nemzet-

nek Buda bevételével valami kedves

dolgot tesz, és népszerüségét csak ne-

velni fogja, vagy plane maga is ugy

akarta, hogy az ellenség meneküljön,

annak üldozését másodrendü dologgá

degradálván, Buda bevételét tüzte ki

elsö teendöül.

d a.

Május 2-kán már egész seregével

Buda alatt állt, egy vereséget tôbbé

nem ismerö hösi sereggel, mely az osz

trák ármádia után indittatva, kormá-

nyostól együtt kiverte volna avilágból.

Hanem hát Görgeinek Buda bevé-

tele vált kedvencz eszméjévé, eszme,

melynek az ország szabadságát ál-

dozta föl.

35—40 ezerböl állt a magyar had,

a mi fölért másféle natio százezernyi

ivadékával.

Hentzi 4 —5000 emberrel volt Buda

falai közt, hanem ágyuja annyi volt,

mint a raj.
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Másnap Görgei fölszölitotta a sváj-

czi származásu tábornokot, hogy adja

meg magát.

A levelet egy fogoly osztrák tiszt

által küldte át Hentzinek.

Ebben a levélben Görgei feladás

esetére becsületes hadi fogságot igért,

a tiszteknek fegyvereik megtartásával,

a legénységnek lefegyverezve.

„Ellenkezö esetben pedig én önt, — ugy-

mond, — egy lelkesült, támadó eeregnek

ezenvedélykitôrései ellen nem védhetem

ugyan, de a hadi foglyokkal még akkor sem

fogunk nemtelenül bánni ; mert ez lovagias

hadviselési modorunkkal s emberségi érze-

tünkkel ellenkezik.

Ha pedig ön az ugynevezett Budavár-

nak végsôigi megvédésével összekötendi a

lánczhid megrontását, vagy Pestnek bom-

báztatását, honnét on, megegyezés alapján,

egyáltalában nem tartbat megtámadástól,

és mely tett nyilván csak alávalónak mond-

ható, akkor önnek becsületszavamat adom,

hogy a vár bekövetkezett bevétele után, az

egész várôrség kardra fog hányatni, és én

még családjának jövôjérôl sem állhatok jót.

ön, parancsnoka az ugynevezett Buda-

várának, de egyszersmind atya is és szüle-

tett magyar, gondolja meg, hogy mit cselek-

szik. A hazának, az cmberiségnek nevében

szólitom önt fel, és feleletét délutáni három

óráig elvárom."

A felelet nem soká késett.

Hentzi azt irta vissza :

,,Tábornok ! Tetszett önnek engemet

mint az ugynevezett budai vár parancsnokát

peremtorice felszólitani, hogy három óra

alatt magamat megadjam, a várat átadjam,

s magamat a vitéz várórséggel együtt, mint

hadi foglyokat kegyelmesen elvitessem. Erre

én önnek azt válaszolom : hogy Budavár

önnek gyors elvonultával januárban ¡genis

nem volt vár, a mi a szétbomlásban lévô

magyar sereg futása által eléggé bebizo-

nyul, de azóta Buda tartható helylyé alakit-

tatott, melynek szerencséje lesz önnek a Iog-

határozottabb ellenállással utját állani.

Felezólitom tehát önt, tábornok ur, ön

nek Buda bástyáira nézve egészben hatály-

talan tüzelésével felhagyni, minthogy kü-

lönben kénytelen loszek egy pár nap mulva

Pestvárosát szinte ágyuimmal megtámadni,

mihez oly roppant segédszerekkel vagyok

ellátva, hogy Pestnek végromláea okvetlenül

be fog következni, a mihez már most is kell

nyulnom, megtámadtatva lévén Pest részé-

rôl is.

Egyébiránt fei kell önt világositnom,

hogy én nem vagyok magyar, banem schwei-

czi és naturalisait osztrák, hogy Magyarhon

iránt semmi kôtelezottséggel nem terhelte-

tem, hogy családom önnek nem á11 batal-

mában, és ha bár volna is, ezt nem vetném

mérlegbe, azért végszavam önhöz :

En helyemet, mint kôtelességem és be-

csületem kivánja, utolsó emberig meg fogom

védeni; feleljen ön arról, ha e miatt a két

ezép teetvérvâros fel fog áldoztatni."

Görgei nem volt e feleletre elké-

szülve. ö Hentzitöl a vár föladatását

várta, s még ostromló lövegekkel sem

rendelkezett. Hanem azért midön a fe

lelet megérkezett, az ütegeknek azon-

nal tüzelést parancsolt, s Kmetyt uta-

sitotta, hogy a vizivárost ostromolja, s

a vizvezetéket rontsa el.

Kmety meg is tette, a mit ember

emberrel megtehet, hiszen a roham

volt most már éltetô eleme a magyar

hadnak. Rohantatott a huszárral, és

rohantatott a honvéddel, rohant mind-

kettö, mint a sárkány, meg is közeli-

tette a vizvezetéket, de a vár tômérdek

és rettentö ágyui, repülö golyók és

bombákból gyilkos hálót vontak a ro-

hanók elé.

Nem ment, hiába, nem ment ! Gör

gei belátá, hogy hat- és tizenkétfontos

golyói legfeljebb is tréfálódzásnak vé-

tetnek a megerösitett falak által, me-

lyeknek alig repesztették meg egy-egy

kövét.

Elküldött tehát ostromágyukért és

mozsarakért Komáromba , csakhogy

mig azok nehéz, kormos testeikkel elô-

döczögtek, пароk multak, s azalatt az
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osztrák sereg tetszése szerint tataroz-

hatta magát, s gondolkozhattak Bécs-

ben.

Hentzi pedig a nehéz faltörö ágyu-

kat neki fordittatta Pestváros homlo-

kának, s május 9-kéп reggeli 4 órakor

megmordultak a mélyen dörgö ütegek,

s szelte a bomba a Duna feletti leve-

göt, iszonyu zuhanásokkal döntve és

döngetve a legszebb épületek falzatát

Pesten. Aztán megindultak a szikrát

szóró gránátok, s a Dunasoron föllob-

banó lángvonal piros üstokét kavarta

ég felé a lég, s a fölzilált szikrák mil-

liói elboritották a láthatárt. Pest 10

helyen kezdett égni, s a tüz recsegése

a fölkerekedett szél pokoli visitása közé

vegyülve hirdeté a pusztulás ordogé-

nek kiszabadulását.

A lakosság nagyrésze a városli-

getbe vonult, s onnan nézé égô ottho-

nának föl-fölsustorékoló kinos enyé-

szetét.

És éjjel a tüztenger égre ragyogó

fényétöl elhomályosodtak a csillagok,

csak a lángüstôköt maguk után vonó

gránátok kigyózó villámlásai czikáztak,

s a várfok ágyu-krátereinek rettenetes

dörgése reszketteté a földet.

Végre azonban (május 15kén) Ko-

márom tüzokádó szörnyei is megérkez-

tek, s másnap épen ugy borult lángba

Hentzi feje fölött Buda várpalotája,

mint a hogy Pest égô házait látá szeme

elött. A komáromi szörnyek folyvást

verték iszonyu bombáikkal a falakat.

A roham 16-kán nyittatott meg. A

csapatok már éjfélután megindultak.

Aulich a Rácz városon keresztùl a vár-

kapu felé, Kmety a vizvezeték felé,

Nagy Sándor a fehérvári köröndtöl a

délnek esö rohamrés felé.

Éjfél után kétórakor minden oldal-

ról megkezdödött a roham.

Hentzi ezt csak most vette észre.

Rögtön számos szövétnek piros lángja

gyult ki a viziváros házaiból, s a vil-

logó fegyverek sürü sorára vetette re

mes világát , aztán megdördültek a

várbeliek fegyverei, melyre az ostrom-

lók heves golyózápora felelt.

A vár körül megkezdödött a via-

dal, és folyt elkeseredetten. Itt azon

ban Görgei ismét meggyözödött arról,

hogy a behatolhatásra még csekélyek

a rések, a rohamot tehát megszüntet-

tette, és kétszeres erövel fogatott a vár

lovetéséhez.

Erre aztán a várbeliek is feleltek,

és lett rtttenetes fôldrengés.

Szép látvány volt az, midön a Gel-

lérthegyen egy tüzér, közepette az

ágyu-villámoknak, felállt egy oromra

és sapkájával minden lovés után intett

a várba, mutatván, hogy golyójuk

merre felé esett.

Éjjel aztán hozzáfogott az ég is, és

szórta villámait lefelé. Mikor egyet

dördült fenij, akkor százat dördült lenn,

s ég, föld villámlása, dörgése össze-

folyva a világ végéuek hirnökeiül fu-

tották be a bérczek és tenger-sikság

piros-fekete határát.

A Gellert-, Sas- és Svábhegy válto-

zott át golyó-dobó, tüzokádó vulkánná.

Az elhatározó támadás 21-kének

hajnalán tôrtént, és megkezdödött az

aczél viadala.

Roham jobbról és balról. Létrákon,

a falak hasadásaiba csimpeszkedve és

a résekre tolulva, halált megvetve,

vészt nem látva emelkedett folfelé a

honvédség. Pergett a dob, harsogott a

trombita, és szólt a „Rákóczy", a mint

lehetett.

A hegyi ütegek bömböltek, a vár

bombái dörögtek, s a sortüzekegymást

érték az ostromlókra. A várörség min

den erejét s kétségbeesését össztszedve

lött és küzdött.
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Délután négy óra volt, midön Gör-

gei a Svábhegyen látcsovébe nézve

fölkiáltott :

— Ott lobog a tricolor !

És az elsö honvédzászló fent lobo-

gott a várfokon.

Szép, nagyszerü jelenet volt az, mi-

dön a Don-Miguelek közöl mintegy

20-an külonválva társaiktól, ezek egyi-

ke kezében lobogóval elöl ment s ve-

zeté társait

Fölérvén a várfokhoz, társait ej-

küldé a tüzérek szétüzésére.

Ó maga kartácszápor közt felüti a

zászlót az oromra, s a legnagyobb tüze-

lés közt nyugodtan áll mellette.

Midön az arra lövöldözök szét vol-

tak kergetve, leveszi a zászlót s egy

más orouihoz viszi.

A kartácszápor itt is fütyült. A

golyók lábai mellé estek, de a bajnok

helyt állt, hidegen, nyugodtan, mint

az orom, melyre zászlóját plántálta.

Midön társai az erre lövöldözöket

is szétverték, ismét levette a zászlót és

egy harmadik helyre vitte.

Itt is niegforgatta, leszurta s visz-

szament bajnoktársai körébe.

Dicsosége a nemzeté is.

Huszáraink keservesen nézték a ro-

hamot, mert mint lovasok benne részt

nem vehettek.

Ekkor mondta a huszár, sohasem

bántam még meg, hogy huszár vagyok,

csak most.

Mily lelkesitö látvány volt, látni az

elsö honvédet, ki a gyülölt fekete-sárga

zászlót letépte, s helyébe oda tüzte a

nemzeti lobogót, a bámuló, az öröm-

ujjongó nép éljenkiáltásai közt az ösi

bástyafalakra.

E percz öröme, egy élet öröme

volt.

Az utczakövezetek í'ülszedettek, s

belölök az utczák végére barrikádok

rakattak; a házfödelekrol a gyulható

anyagok lehordattak, s poronddal ra

kattak meg, a pallisadok megkétszerez-

tettek.

De honvédeink ezzel nem gondol-

tak, s rohantak me'gsemmisiteni az or-

giáskodásból fölrettent s magukat két-

ségbeeséssel vedo szoldateszka csapatot.

Mert Hentzi, hogy a hanyatló bá-

torságot fentartsa köztük, az utolsó

idöben a házak pinczéit feltörette s az

abban talált borokkal itatta üket.

De az Ur igazságos; a bünt büntet-

len nem hagyja.

Ezen emberek annyira fanatizálva

voltak, hogy miután a szabadulás utolsó

reménye is letünt, a házakba vonultak

s onnan löttck honvédeinkre.

Alnoch ezredes, nem remélve tôbbé

szabadulást, boszujában a dunai láncz-

hidat akarta légbe röpiteni, hanem a

hidnak egy köve sem mozdult meg, ha

nem ö röpült fel, és darabokban esett

vissza.

Hentzit is halálosan talált a egy

golyó.

Honvédtiszteink ugyanis, daczára,

hogy Görgei kardra hányatni igérte

Pest bombáztatása miatt az cgész vár-

örseget, — kieszközölték, hogy a le-

fegyverzett, magukat önként megadó

német tiszteknek scmmi bántódásuk

nem lett.

Ezek, kik bünük érzetében a leg-

barbárabb bánásmódra voltak elké-

szülve , meglepetve , sirva rebegtek

hálát.

Buda visszafoglalása Gögei babér-

füzérének legszebb levele.

E vár visszafoglalása a seregek vi-

tézségének legfényesb bizonyitványa

volt.

Veszteségüuk 1118 ember. Legtöbb

esett el a Don-Miguel 3 dik és o4-dik

zászlóaljból, az osztrákoké 1906 ember
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holtakban és sebesültekben, s ezen ki-

vül 2600 fogoly, mintegy 100 ágyu, s

1500 db. löfegyver.

Az ostromban leginkább kitüntet-

ték magukat: Kmety, Leiningen, As-

bóth, Czillich ezredesek; Máriássy, ki a

hét ölnyi magas falról két izben taszit-

tatott le, s egy szurás által kapott vérzô

sebbel harmadszor mégis benyomult

a várba, s csodálatos módon életben

maradt; továbbá Nagy Sándor, ki éjjel

nappal a legmunkásabb volt, azután

Aulich, Inkey Kázmér, Andrássy Jenö

fôhadnagy, és még számosak az egy

szálig hösök közöl.

Tehát ez is megtörtént. Buda vára

be volt véve !

E vitézségnek, e vérontásnak egész

eredménye az lett, hogy az országgyü-

lés május 31-kén tartá utolsó ülését

Debreczenben, és Pestre tette át magát.

Ez volt egyetlen és jelentéktelen nye-

resége, hanem következtek aztán a

veszteségek.

Pest azért roppant örömünnepet

ült, nem csoda ! E város ugy szólván a

49-iki dicsöség zamatából még eddig

nem élvezett semmit.

Kossuth oly öromlázzal fogadtatott,

minöt alig látott még halandó.

Mi azonban, kik a következéseket

tudjuk, nem tudunk sem Buda bevéte-

lén, sem a nép ez oromrajongásán lelke-

sedni.

Buda rabolta el tölünk a megmen-

tésünkre teremtett napokat !

S e g i

Bécsböl segitség után kiáltott a

büszke kormány.

Midön a hires Welden tábornokot

a gyáva söpredék a határokig korbá-

csolta, midön az ország minden részé-

böl „tisztulj ki" volt a németnek; mi-

kor a félrevezetett szerbek mellére

gyöztes seregeink vas lába nehezedett;

mikor megverve volt minden, a mi

csak kétfejü sast viselt, akár elül, akár

hátul, akkor a hetyke bécsi kormány

térdre esett ijedtében, és egy kis musz-

káé megcsökolta elsö Miklós orosz czár

kancsukás kezét.

Ez volt aztán a hösies vitézség, a

mibe elbizhatta magát a német. Más

ember eltakarta volna szégyenpiros

arczát.

Békeköveteinket kijátszották, lenéz-

ték, majd hogy arczul nem verték. A

lázadók ellen magát védö nemzetet el-

tség!

nevezték lázadónak, aztán a lázadót

kinevezték Magyarország alkirályának.

Mikor aztán a nemzet el nem fogadta,

lerészegitették a szerbeket magyarelle-

nes dühvel, s midön a nemzet egyik

oldalról itt, másikról amott védte ma

gát, akkor ök megtámadták még másik

két oldalról, s mert gyakorlatlan had-

seregeink fölött kezdetben némi elö-

nyöket vivtak ki, rettentö elbizakodott-

sággal Magyarországot azonnal tarto-

mánynak nyilatkoztatták; mikor aztán

elkezdtük amugy istenigazában verni

öket, akkor meg nyelvüket nyujtogat-

ták reánk, s „gyáva söpredéknek" gu-

nyolva bennünket, szaladtak tölünk ;

végre aztán mikor annyira szaladtak,

hogy ez országban tovább már nem

szaladhattak volna, — akkor nagy el-

bizakodottságuk és kényességük egy-

szerre kétségbeeséssé változik, s elmen-
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nek szégyentelen arczczal a legzsarno-

kabb fejedelemhez, a hösies nemzet le-

igázásához segitséget kunyorálni.

Ezt soha se tette volna abból a

„gyáva söpredékböl" álló magyar nem

zet I

És talán csak akkor szólitották meg

Miklós császár uramat, mikor „Magyar-

ország" kimondta a függetlenséget ?

Korántsem. A jó urak már elöbb

gondolkoztak tököt falo segitségröl. Az

osztrák miniszteri tanácsülésben már

elöbb heves viták folytak az orosz se-

gély fölött, s csak az egyetlen Stadion

elnökminiszter ellenezte azt, ugy te-

kintvén, mint az osztrák kormány be-

csületének sirját.

Csakhogy nem a becsületröl volt

ott a szó.

¡1 Stadion megzavarodva hagyá el a

miniszteriumot, a miniszterium pedig

aprilis 15-dikén, midön Bécsben a füg-

getlenségi nyilatkozatról még semmit

sem tudtak, 30 ezer muszkáért elküldte

Miklós uramnak a kunyoráló levelet.

Május 1-én az osztrák hivatalos

közlemény már világosan ki is mondta,

hogy hát bizony a Miklós uram segé-

lyére szorulva, Miklós uram azt nekik

meg is adta.

Miklós uram pedig a többi közt

ilyeténképen is nyilatkozott :

„Miutan Auaztria Magyarországban nem

birta leverni a „lázadáet", sôt ez „növe-

kedve a mi 1831-diki lázadó lengyoleinknek

s minden más nemzetek szerencselovagjai-

nák, szdmtizötteinek és kóborlóinak csapatai

által, a legfenyegetôbb kiterjedésben van",

s miután Áusztria ceászára tôle kért sege-

delmet a közöe ellenség ellon, ó megindi-

totta hadait „a lázadáe elfojtására s azon

vakmerôk mogsemmisitésére, kik a mi tar-

tományaink nyugalmát is bátorkodnak fe-

nyegetni."

A nyilatkozványt azzal végzé Mik

lós uram :

„Meg vagyunk gy6zödve, — ugymond,

— hogy ugyanez érzeménye, óhajtása, re-

ménye minden orosznak egész birodalmunk-

ban, melyet oly láthatólag ved az isteni

gondviselés ; igy fogja betölteni Oroezorszdg

a maga szent hivaiását.

Isten velünk, s ki fog megállhatni elle-

nünk !"

Tehát azok, kik emberi szent lelke-

sedésük által megragadtatva, egy bör-

töne levegrtjétöl s rablánczaitól, bár

veres küzdelemmel, de élete koczkáz-

tatásával is menekülni akaró, szenvedö

nemzet segélyére sietve a szabadság

Istenének oltára elött önkénytesen

ajánlják föl vérüket és életüket, — ezek

az emberi képzelôdés legmagasztosabb

tetôpontján álló nemes keblek tulajdo-

nosai : „a nemzetek szerencselovagjai,

számüz0ttjei(?!) és kóborlói", — hanem

azok, kik czári zsarnok onkény által a

bügésig kancsukáztatva veretnek a nép-

szabadság és saját sorsosaik ellen, azok

szent hivatást követnek el, mert a

muszka zsarnoknak szerencsétlen mil-

liók keserves fohászából fagyott trónját,

butául saját maguk ellen támogatják !

Az szent hivatás ! Oh nép ! nép ! Mikor

jön meg a te méltóságod, és a te

eszed !

És még Istenre mernek hivatkozni !

Ámde hát jól van. Behivták a muszkát,

leölni, leigázni, lánczra verni a magyart,

behivták Miklós uram zsoldos hadát.

Jól van. Itt a muszka ! Most már

talpra magyar, és átok fogamzék meg

abban a földben, melyen egy magyar

pihen addig, mig hazájában egy muszka

lesz. Ha két hatalom ellen kell küzdeni,

hát küzdjünk két hatalom ellen, ezer

ellen, mig ver és élet van ereinkben,

inkább a sir, mint a bortön, inkább a

halál, mint a megaláztatás, s mint a

német !

Ide tehát azzal a muszkával, ha egy

millió^van is !
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Igy beszéltek és gondolkoztak a

bátor és valódi magyarok, hanem sok-

nak lábaszárába szállt ám a bátorsága.

Hát még azok, kik május 17-dikén

Pozsonyban egy külön értekezletet tar-

tottak , mely fólhivta a közonséget,

hogy maga ellen fegyverkezzék, vagyis,

hogy csapatokat állitson a magyar kor-

mány és a honvédek ellen.

Igaz volt ! I !

Ezen fölhivást aláirták : Páltty Mór,

Apponyi Károly, Batthyány János, Czi-

ráky József, Ziehy Ferencz. Dezasse

Ferencz, Teleki Ferencz, Zichy Pál gró-

fbk, Kucsera Antal, Jankó M. Brin,

Wohlgemuth szül. Sztrada, Eszterházy

Antonia szül. Schröffl grófnök, Nagy

Ignácz, Keglevich Victoria, Hunyadi

Julia, Eszterházy Rozina grófnök, Vitál

Alajos, Eszterházy szül. Creneville Ka

rolina grófno, Forgách Aug., Pálfíy

Leopold, Chotek Otto grófok, és még

hozzá harminczhárom pozsonyi polgár.

Pozsony utczáinak falain óriási alak-

ban foglaltak helyet a felszólitások,

igértetvén az uj „nemzeti harczosok"-

nak a városi tauács által fizetendö 39

forint foglalópénz is.

Néhány napra pedig a felhivás után

a megyeház termébe o tárgy feletti

tanácskozmány, s az aláirások megté-

tele végett „népgyülés" is hirdettetett.

Ezt a népgyülést azonban a városi

tanács „részvevô hazafiak hiánya miatt"

eredmény nélkül kényszerült felosz-

latni.

Azonban a uépen kivül jelentek

meg azért mások, a föbbek közöl, kik-

nek gyászos neveit följegyezte a kroni-

ka, s kikröl a próféta szavaival elmond-

hatá a nemzet : „mit vétettem, hogy

anyám fiai harczolának ellenem?!"

Valoban, majdnem hihetetlen dol-

dok, s fojtsuk szivünk rejtekébe a szót,

mely e nem czimezhetö tett olvasása-

kor ajkainkra akar lázadni.

Hála a nemzeti szellemnek, e felszó-

litásra csak lepokéssel válaszolt.

Hanem hát jött a muszka !

Már junius 4-kén Paskevics, a min-

den oroszok Miklós urának Magyar-

országba kancsukázott serege folé ne-

vezett fövezér, egy kiáltványt küldött

az országba, melyben kijelenti, hogy ó

nem ellensége a népnek, mert a csá-

szárt védeni jön.

Hát evett-e már valaki ilyen masz-

lagos nyelven irt proclamatiót?

Népf ö

Bizony furcsa szerepet játszottak

még eddig a nemzetek a világtôrténe-

lemben. Mi volt egy nagy nemzet? egy

nagy eszköz annak kezében, ki Isten

kegyelméböl elhitette a világgal, hogy

ö f'ejkötöben született, s neki oly ágy-

ban kell hálni, melynek párnázatába

korona van himezve.

Lám e a kis lelkem!

к e I é s.

És a nép lábujjhegyre állt, hogy a

kis lelkem nyugodtan pihenhessen, szá-

jában azon czuczlival, melylyel a nem

zet boldogságát szivja ki, s ha a nem

zet valamelyik fia elsirta magát, nehogy

a kis lelkemnek nyugtalanság okoztas-

sék, a nemzet fiának nyakát leütotték.

Bizony pedig sok оkа volt ám sirni

a nemzet fiainak, mert mindent, a mi
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jó volt, a kis lelkem czuczlizott ki, s a

mi már neki nem jutott, oda dobta an-

nak a nagy kamasznak, a nemzetnek.

Bizony nagy kamasz, rémséges egy

nagy kamasz!

Ezzel a nagy kamaszszal aztán le-

hetett csinálni mindent.

Ha a kamasznak például a torka

fájt, a kis lelkem dajkái egy kütéllel

nagyot szoritottak rajta és torkán akadt

a panasz. Ha gyomra fájt: a kis lelkem

dajkái adtak be neki olyan pilulákat,

hogy meggebedt töle. Ha feje fájt :

olyan pattns zuhanyt zuditottak rá,

hogy elment kedve a gondolkozástól.

Pedig ha ez a kamasz akarta volna, és

kinyujtja félkezét, egy markolással

ugy izzé-porrá töri azt a bölcsöringató

népséget bölcsöstöl együtt, hogy az

itélet napján se találták volna föl tes-

tük darabjait.

De hát kamasz! hiába: kamasz!

Ové volt minden, telek, ház, gazdasági

eszköz, kamra, éléstár és pcnz, — és

mégis a kis lelkem adoit neki belöle

annyit, a mÄmyihez épen kedve jött;

s hátha még uzt vesszük, hogy e ka-

maszban millió szivek nemes érzelme,

millió családok sorsa, millió szép lélek

jövôje, reménye egyesül, millió ember

életét hordja magával, s milliók szen-

vedéséröl felelös az Isten elütt, — se

milliók mindenét egy kis lelkem által

hagyja kiczuczlizni, már ekkor száz-

szoros, ezerszeres és milliószoros jog-

gal irhatjuk homlokára e nevet: Ka

masz I rémséges egy nagy kamasz !

Nein rólunk van szó, hanem a vi-

lágról.

Rólunk beszélek akkor, mikor azt

mondom bogy, mikor a muszka ka-

maszt nyakunkra hozták, még csak azt

sem kérdezték tölünk, hogy mi Isten

csodája miatt ontjuk hát mi azt a sok

vért, talán csak mégis van annak vala-

mi oka? Nézzük, mi? Nem lehetne-e

rajta segiteni jó tanácscsal, vagy más

v¿lami kôzbenjárással ? Az egyik fél

panaszát már hallottuk, halljuk a má-

sikét is, mert csak ugy lehet aztán

ígazsagosan itélni.

De nem ! Nem igy beszéltek ám.

Igazság? Keserü guny ! Hogy lehetne

millióknak igazsága néhánynyal szem-

közt, hogy lehetne milliók érdeke né-

hány érdekével szemküzt tekintetbe

vehetö !

Mit akarnak ezek a milliók ? Nem

hagyják magukat nyuzatni? Nem birsz

velük ? Herein da! Itt vannak az éti

hasonfaju millióim ! A la ! Ohrwaschel !

Fülire ! Olyan bolond ez, hogy lefüleli

saját sorsosait.

És jött az a másik nagy bolond

nemzet, mint egy nagy med ve, orrában

karikával, és ütött, a merre mondta

neki az oláh!

És a többi kamasz meg nézte.

Ha két fejedelem összevesz, és egyik

neki akar menni a másiknak? Az van

szokásban náluk, hogy elöször meg-

¡üzenik egymásnak, különben meg-

! gyülne bajuk a többi fejedelemmel. Az

a tiz vagy husz ember meg tudja ám

védelmeztetni a maga jogát; — de ha

. egy nemzet földig tiportatva végre föl-

emeli fejét, hogy lélekzetet vegyen, s

harczra kel életeért, harczra kel az

igazság az igaztalanság ellen, s már-

már diadalmaskodni látszik? Ekkor

nem tartja ám az idegen hatalom, mely

czimborájának segélyére rohan, szük-

ségesnek, hogy a nemzetnek hadat

üzenjen, hanem huzza fülinél fogva az

ö ütött-csapott népét, s öleti vele azt a

másikat rakásra. — És a nemzetek e

gyilkolásába nem kukkannak bele. Egy

nemzet sem, mert ezek a száz milliók

nem tudják megvédeni saját jogaikat

néhány ellen.
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Hiszen vizslák, és nem emberek

lakják ezt a világot !

Igy volt velünk is. A magyar nem-

zet egymagára maradt Isten ege alatt.

Mindegy ! Meg tudta volna védelmezni

magát. De hiszen csak az elôbbi fe-

jezetben láttuk, hogy Pozsonyban a

mágnás urak és urhölgyek, a nemzet

egy részét már a másik ellen akarták

uszitani. Csakhogy a magyar nemzet

nem volt eb. Ámde rettentô nagy ár-

talmára volt e halálos bün. — Ám fog-

ják meg csak egy czérnaszállal a vihar-

ként elöre törö nemes mént, és el fogja

veszteni a versenyt, s habár ez áruló

gyülekezet nem volt is más, mint egy

czérnaszál, — a nemzet lelkesedésének

kimondhatlanul sokat ártott; s köszön-

jétek azon uraknak a szabadság meg-

bukását !

Sem a franczia, sem az angol, sem a

német, spanyol, olasz, sat. nemzet nem

gondolt velünk, pedig ügyünk az Ö

ügyök is volt. De hiszen minek is gon

dolt volna. Nem szorul a magyar senki

fiának segélyére, csak egyet akarjon.

De akart-e még egyet valaha? Nem

▼oltak-e mindig „pozsonyi"-féle em-

berei !

A vészben riadót kongó harang-

ként zengett a Kossuth szava minden-

felé, és megszólalt ismét a nemzet dicsü

fiának, Petöfinknek lantja is :

Itt a próba !

Itt a próba, az utolsó

Nagy próba ;

Jon az oroez, jon az orosz,

Itt is van már valóba.

EIjött tebát az utoleó

Itélet ;

De én attól sem magamért,

Sem hazámért nem félek.

Miért félnénk az itélet

Napjától ?

Féljenek 6k, kik viselik

Magukat oly galádul.

Kik rátortek az ártatlan

Magyarra ;

Most veri meg az ur isten

Mindenható haragja.

Fol hazámnak valamennyi

Lakója ;

Ideje, hogy tartozását

Minden ember lerója.

Ki a házból, ki a sikra,

Emberek !

Legyen egész Magyarország

Legyen egy nagy hadsereg !

Ki is megyünk, ezó since rola,

Mindnyájan !

Meghalni, vagy gyôzedelmet

Nyerni a szent oeatában.

Sok az orosz, nagy a száma,

Mi haszna?

Tobb lesz ott a magyar : talán

Száz is jut egy oroszra.

Ее ha volnánk kevesebben,

Mint azok :

Hála isten, minket hiv ugy

A világ, hogy : magyarok.

Ne féljetek gyermekink, ne

Féljetek !

Nem ezúr által dárdájával

A vad kozák titeket.

Feleségink, kedvesink ne

Sirjatok !

Idegenek olelése

Nem teez csufot rajtatok.

Minden a mi szent elóttünk

Koczkán van,

Ha a világ támad is meg

Gryôznünk kell a csatában.

Ha milljomnak kell elveszni,

Veezezen el !
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Ki fogna most fukarkodni

Életével, vérivcl?

És te Ieten, magyarok nagy

Istene I

Légy népeddel. jó népeddel,

Hü népeddel, légy vele !

Tedd hatalmad fiaidnak

Lelkére ;

Világdonto haragodat

Fegyverinknok élire.

És ismét összeszedte minden fiât,

minden gyermekét e nemzetnek isteni

hösies és lelkes része, és ment, ment a

tengernyi áradat ellen !

Csak is az árulás gyözhetett meg

édes, édes nemzetem!

Hány volt az ellenség, és hány volt a magyar?

Az osztrák csaszári hadsereg.

I. A dunai hadsereg Haynau alatt,

ide számitva Schlick, Csorics, Schwar

zenberg és Wohlgemuth hadtesteit s a

tüzérségi tartalékot, és Paniutin orosz

hadosztályát

83,430 ember 360 löveg.

II. A déli hadsereg Jellasich alatt,

ide számitva Kriegern, Dietrich, Ra

stich és Ottinger hadosztályait, vala-

mint Knizsanin szerb dandárát s a pé-

terváradi ostromsereget Mayerhoffer

alatt 44,100 ember 188 löveg.

III. Az erdélyi hadsereg Clam-Gal-

las alatt, ide számitva Pergen és Cop-

pet hadosztályait s az Urbán-féle dan-

dárt 15,000 ember 45 löveg.

IV. A temesvári örség

8,840 ember.

V. Tartalék seregek Nobili és Nu

gent alatt

16,000 ember 36 löveg.

VI. Apróbb orségek

10,000 ember.

összesen: 177,370 ember 629 löveg.

Az orosz segély-screg.

I. A fôhadsereg Paskevich tábor-

nagy alatt, és pedig

1. A második hadtest Kuprianow

altábornagy vezérlete alatt

36,721 ember 112 löveg.

2. A harmadik hadtest Rüdiger lo-

vassági tábornok vezérlete alatt

33,703 ember 120 löveg.

3. A negyedik hadtest Tscheodajew

tábornok alatt

40,120 ember 128 löveg.

4. A jobbszárnyi oldaltest, Grabbe

tábornok alatt, továbbá: a tartalék-

osztály, tartalék-dragonyos test s a

föhadszállási csapat

41,643 ember 136 löveg.

II. Az erdélyi hadsereg Lüders alatt,

ide számitva Gratenjelm hadosztályát

39,137 ember 88 löveg.

III. Paniutin hadosztálya Haynau

hadseregének kiegészitéseül

12,000 ember 48 löveg.

Összesen : 203,324 ember 632 löveg.

A magyar hadsereg.

I. A feldunai hadsereg Görgei fö-

vezérlete alatt; és pedig:

1. Az 1-sö hadtest Nagy Sándor

tábornok vezérlete mellett, ide számitva

Máriássy, Bobich és Mesterházy had

osztályait s a mérnökkari csapatot

9,540 ember 32 ágyu, «*
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2. A második hadtest Asbóth, ké-

söbb Kászonyi ezredes vezénylete alatt,

ide számitva Butler, Horváth s Mándy

hadosztályait

10,400 ember 45 löveg.

3. A 3-ik hadtest Knezics, útóbb

Leiningen ezredes alatt, ide számitva

Czillieh, Padoszky s Pikety hadosz

tályait 9,800 ember 40 löveg.

4. A 7-ik hadtest Pöltenberg tábor

nok alatt, ide számitva Posta, Liptay,

Weissel és Bercsényi hadosztályait

12,000 ember 44 löveg.

5. A 8-dik hadtest Klapka tábornok

alatt, ide számitva Kosztolányi s Esz-

terházy hadosztályait továbbá Kmety

onálló hadosztályát s Horváth, Görgei

Armin, s Beniczky hadcsapatait

20,900 ember 67 löveg.

II. A tiszai hadsereg elöbb Dem-

binszky, késöbb Wysoczki fôvezérlete

alatt; és pedig:

1. A 8-dik hadtest Dessewffy Arisz-

tid tábornok és Bulharin, Lázár, Jas-

witz és Jurics dandárnokok alatt és

Kazinczy külön osztálya

16,600 ember 57 löveg.

III. A déli hadsereg Vetter altábor-

nagy fôvezérlete alatt és pedig :

1. A 4-dik hadtest Perczel Mor tá

bornok, utóbb Tóth Ágoston ezredes

alatt, ide számitva Bánffy, Pereczy,

Igmándy és Simonyi hadosztályait meg

az örségeket

18,800 ember 68 löveg.

2. Az 5-ik hadtest Vécsey tábornok

alatt, ide számitva Przyjmski, Rákóczy,

Nagy, Bergmann s a Boros-féle dandá-

rokat, meg az erdély-határi csapatot s

a péterváradi ôrséget

18,000 ember 69 löveg.

IV. Az erdélyi hadsereg Bem altá-

bornagy fôvezérlete alatt, és pedig:

1. A 6-ik hadtest Czecz tábornok

alatt, ide számitva Inczédy mozgó ha-

dát és Stein ezredes ostromseregét

27,000 ember 75 löveg.

V. Tartaléksereg Guyon tábornok

alatt, ide számitva Hadik és Pulszky

osztályait 9,500 ember 12 löveg.

VI. Székely s magyar szabad csapa-

tok s mozgó nemzetörök

20,000 ember.

összesen : 172,540 ember 509 löveg.

Tehát volt ellenség 380,694, 1261

ágyuval; és volt magyar 172,540. Te

hát az ellenség több volt 208 ezer és

154 emberrel, és 752 ágyuval. Jóval

több a kétszer annyinál. S e 172 ezer

magyarból minden perezben hadképes

nem volt több 100 ezernél, s igy az

ellenség több volt mint háromszor

annyi.

Igy álltuuk, mert nem tett e nem-

zet annyit, a mennyit tehetett volna.

Hiszen számosak a nagy urak közöl, s

több a városok közöl is, saját nemzeté-

nek volt ellensége, s hozzá Görgeinek

azon megbocsáthatlan büne, hogy az

osztrák ármádia semmivé tétele helyett,

Buda ostrománál pazarolta a vért és

idöt.

Az uj kezdet.

Azon a részen, hol a muszkák be-

törtek, a Kárpátok szorosainál alig

volt magyar hadsereg. Csak az egyet-

len 9-ik hadtest állt azzal szemben

Dembinszky alatt. Ez pedig lemondott

a vezérségröL
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Zokon vette, hogy a kormány a

Galicziába való betörési tervét, azon

okból , nehogy az oroszok bazánkba

rontani törvényes okot nyerjenek, visz-

szautasitotta, s még akkor sem engedte

foganatositani, midön az orosz hadüze-

nés, söt a betörés is tényleg megtör-

tént.

Még inkább sérté a lengyelt, midön

tudtára adatott, hogy ezentul a had-

ügyminiszterség rendeleteihez kell ma-

gát szabnia.

— Jól tudja a kormányzó, — igy

ir Kossuthhoz intézett lemondásában,

— mennyit kellett már türnie azon

két urtól (Görgei és Klapkától), kik je-

lenleg a hadügyet vezetik. Azt sem

teheti, ugymond, hogy oly rosz terv

szerint munkálkodjék, mely az ország

veszedelmét vonja maga után . . . És

mind a mellett neki még más hadvezé-

rekkel is ôsszeköttetésbe kellene lépnie,

mit egyátalában nem fogadhat el; s

kérte a vezérség alól való fölmentését;

mert, — ugymond a hadsereghez inté

zett szózatában, — ha megmarad, vagy

insubordination kellett volna elkövet-

nie, vagy oly parancsokat foganatosi-

tania, melyek az Ö tapasztalatai szerint

Magyarországra nézve károsak lehet-

tek volna, egyébiránt „mint önkéntes"

tovább is a seregnél marad, s részt

veend az oroszok elleni harczban.

Ennyire tiszta volt az ösz bajnok a

haszonleséstöl.

Julius 26-án már Pesten találjuk.

A vezérletet utána Wysoczki és

Dessewfly Arisztid tábornokok vet-

ték át.

Wysoczki a lengyel kivándorlottak

egyike; mint ilyen Magyarországba

jövén, a lengyel legio alakitásával biza-

tott meg. Össze is gyüjté azokat, s nem-

sokára bálványuk lett.

Kicsiny tôrpe ember volt ; lóról is

alig látszott ki gyalogjai közöl; de ha

katonái villogó szemekkel, hulló bom-

bák közt a csata tüzében elöl állni lát-

ták, vele és érte mindent készek lettek

volna áldozni.

Paskevicsnek az volt a terve, hogy

a maga elött lévô, s általán sokkal na-

gyobbnak hitt magyar sereget meg-

vervén, vagy Pest felé üzi, hol az osz-

trák fösereg fogná aztán megtámadni;

vagy ha a magyarok a Tisza môgé vo-

nulnának, oda követendi öket, hogy

aztán az Erdélyból feléje tartó többi

orosz hadakkal két tüz közé foghassa,

s ugy tehesse tönkre.

A muszka had junius 19-kén már

Bártfán volt, s mivel Wysoczki észre-

vette az oroszok roszul palástolt intéz-

kedéseit, s igen jól értesülvén az oro

szok roppant tulsulyáról, s belátván

saját gyongeségét, megkezdé visszavo-

nulását Eperjes felé, s azután a lemesi

táborba tért vissza s elôcsapatát Sa-

mosnál állitotta fel.

Itt egy kis ütközetre is került a

dolog.

Dessewfly tábornok ugyanis meg-

támadván Baggahufud vezérörnagy ko-

zák ezredét, visszaüzte.

Az orosz tábornok erre csakhamar

harczi rendet képez erösbitett csapatá-

val, s heves ágyutüzével hátranyomja

a mieinket, kik üzetveaz Olga-ezredtól,

estefelé a Tarcza jobb partjára hu-

zódtak.

Veszteségünk 65 halott s 113 fo-

goly, az oroszoké 6 halott s 33 se-

besült.

E harcz következtében Wysoczki

még azon éjjel elhagyta hadi szállását,

s folytatta a visszavonulást.

Paskevicsben, daczára az élelmi sze-

rekre kiterjedó minden gondoskodásá-

nak, kétely támadt, vajjon elégségesek

lesznek-e a tett készületek.
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Gróf Zichy Ferencz ugyan mindent

megtett, hogy a haza ellenségeinek

táplálásához segédkezet nyujtson, de

bizony nemes fáradozása nem egészen

sikerült, s az éhes muszka had megette

még a bocskortalpat is, a tökkel pedig

plane nem lehetett kielégiteni. Hanem

aztán a mint ö pusztitotta a sertések

finom eledelét, az ö pusztitásához is

hozzáfogott a korela. Igy akart az Isten

segitségünkre jönni, midön látta, hogy

hiába várjuk az emberekét, hanem

Görgei, a mint saját szándékán kivül

minden más szándékot meghiusitott,

meghiusitotta még az Istenét is !

Az orosz betegek száma pedig jun.

25-kén már meghaladta a 14 ezeret.

Wysoczki jun. 26-kán Miskolczon

állapodott meg, de csekély hadával on-

nan is hátrálni volt kénytelen, egész

Hatvanig.

Paskevics, Cseodajeff vezérlete alatt

julius 3-kán Debreczent is megláto-

gatta.

Pesten pedig nagy volt a levertség.

Görgei meg a helyett, hogy Buda ost-

roma után ment volDa legalább a né-

metnek, 8 napig élvezé ott a dicsöség

kéjét, és bevárta, hogy az osztrák ha-

dak az oroszszal egyesüljenek.

Ilyen vezénylet mellett aztán, —

midön villámgyorsaság és rettentö el-

szánt törekvés kellett volna, — nem

is lehetett a gyözelemre még csak gon-

dolnj is.

A hadsereg diadalittas mámora nem

hogy íolhasználtatott volna, de idö

nyujtatott annak, hogy kialhassa ma-

gát, s hogy ellustuljon.

Ilyen vezérrel szemközt hiába volt

Kossuthnak minden szónoklati tehet-

sége és isteni lelkesedése.

Végre aztán nagynehezen, Görgei

uram május 28- és 29-én mozditotta a

Forridalom (Ort.

Vág és Rába felé azon hadtesteket,

melyek Buda ostrománál müködtek.

Az elsö hadtest Nagy Sándor alatt,

a második és harmadik pedig Asbóth

és Knezich alatt junius 4-én érkezett a

Vágboz.

Kmety hadosztálya Székes-Fehér-

váron át Pápa felé vette utját, honnan

1 2-én Téthig hatolt, hogy a föhadsereg

legszelsö balszárnyát képezze.

A Duna jobb partján állott még

Kmetyn kivül a 7-dik hadtest Pölten

berg alatt Györnél.

A 8-dik hadtest Klapka parancs-

noksága alatt Komáromban, s Koszto-

lányi hadosztálya Csallóközben feküd-

tek.

A Vág vonalat már elöbb, Buda

ostroma alatt megszállotta Horváth

ezredes.

Görgei Armin örnagy a 3-dik had-

testböl kiválogatott java sereggel a

bányavárosokat szállotta meg, mig Be-

niczky íélig-meddig a felsö tiszai sereg-

hez csatlakozott, szakadozott összeköt-

tetéssel.

Igy tehát az egész magyar dunai

hadsereg Görgei tábornok parancsnok-

sága alatt Trencséntöl Csornáig terjedô

hosszu vonalon volt felállitva.

Klapka a komáromi hadtest pa-

rancsnokságával liévén megbizva, má

jus 31-én Komáromba ment, s Guyon

helyett, ki Görgei iránti legnagyobb

elkeseredéssel hagyta el Komáromot,

— Asehermann vezérörnagyot hagyva

hátra, — junius 3-án Györbe ment,

hogy az ottani, szintén parancsnoksága

alatt álló 7 dik hadtestet megvizsgálja.

Még Klapka Györött idözött, mi

dön junius 12-én hirül vette, hogy egy

osztrák esapat a soproni uton, Kapuvár

felé nyomul elöre.

Tehát az agyonvert plundrás nép a

Görgei által neki adott idö alatt föl-

13
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ocsudvún, begyét telcverte, s össze-

szedve magát, uj erövel indult vissza

a tapintatlan és ki tudja miféle had-

vezérre.

Wyss dandára rukkolt legelül.

Kapuvár környékén ekkor Vajda

Gábor , guerilla-vezér müködött, az

ellenséget tévedésbe hozó merész bra-

vourokkal.

Már juniu9 7- és 8-án Wyss meg-

szállotta Kapuvárt, s csapatainak felét

Csornára küldötte elöre: 9-én elöcsa-

patai Arpás és Marczaltö felé egész a

Rábáig kalandoztak.

Kmety 12-én Téthre érkezvén, elö-

badait Móriczhidára küldötte, s biztos

tudomást szerezvén Wyss dandárának

állása felöl, föltette magában a féldan-

dárt Csornán megtámadni.

Kmety valóban junius 12-kén dél-

után Móriczhidánál átkelt a Rábán, s

13-án reggeli 3 órakor Szil-Sárkánynál

állott. A jobbszárny egyenesen Csornát

támadta volna meg, a bal Farádot,

hogy az osztrákok kôzlekedését Kapu-

várral elvágja.

Wyss Csornán reggeli 41/, órakor

értesült a magyarok elôrenyomulásá-

ról ; 5 órakor már délrol és nyugatról

egyszerre meg volt támadva.

A lovasság Uichtritz alezredes ve-

zérlete alatt Farád felöl, maga Kmety

pedig Pongrácz alezredes gyalog osz-

tálya élén Szil-Sárkány felöl indul az

ellenség meglepésére.

Wyss a két hadoszlop által egy

szerre támadtatott meg.

Rettentöen megverték, Ö maga bele

Í9 halt, s ha Schlick nem jön, egész

dandára megsemmisül.

Ezért aztán Haynau, kit leghivatotr

tabbnak találtak egy nemzet megolé-

sére, s már az osztrák hadak fôvezére

volt, — Bo-Sárkány fölégetésével felelt,

mert a magyar lakosok nem fogadták

ö kelmét lelkesedéssel.

Tehát tnagához méltóan kezdé meg j

hadmüveleteit.

A szerencsés csornai csata után

aztán a

Szerencse-kerék megfordult !

Haynau 40,000 embert és 120

ágyut vezetett 32,000 magyar és 110

ágyu ellenébe. Görgei azonban egy

rosz tervet csinált, s daczára az As-

bóth alatt álló hadtest vitézségének,

mely az ellenséget kezdetben vissza

is verte, az ütközet vesztettnek mond-

ható.

Klapka irt is Görgeinek, hogy ezen

tervével hagyjon föl, csakhogy Görgei,

a mint várni lehetett, nem hallgatott

reá, hanem meg akarván mutatni, hogy

a sereg élére állva majd gyöz hát ö, —

megtette rendeléseit.

Asbóthnak hajnalban kellett tá-

madni. Görgei azt mondta, majd ott

lesz Ö is.

A hajnal megérkezett, hanem Gôr

gei nem, Asbóth pedig oly körülmé-

nyek közé jutott, hogy nem várhatott

tovább.

Támadott.

Volt ott egy falu, ugy hivták, hogy

Pered. Annak a falunak a bevételéhez

volt kötve a diadal sorsa.

Asbóth és serege emberfeletti erô

vel egymásután többször támad, s bár

az ellenség kétségbeesetten védi ma

gát, az óriási vitézség elöl kénytelen

meghátrálni.
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Asbóth Pered birtokába jut, s az

ellenséget elüzi.

Ekkor érkezik meg Görgei rosz

terve után Knezics, de már semmi dol-

ga. A 3-ik és 9-ik zászlóalj tétlen vesz-

tegelt.

Görgei is folébredt és megjelent

végre.

Legelsö dolga volt elcsapni Asbó-

thot, a miért meg nem várta, inkább

verette volna meg magát ; aztán elcsapni

Knezicset, a miért megvárta, és az üt-

közetben nem vett részt.

Görgeit már kezdte valami lelni.

Asbóth helyett kinevezte Kászonyi

ezredest, Knezics helyett pedig gróf

Leiningent. Hanem azon osztálypa-

rancsnokok, kik Asbóth alatt csak iment

fényes gyözelmet vivtak ki, szintén le-

köszöntek, s az egész hadtestben nagy

lön az elégedetlenség.

Igy kezdett Görgei dolgozni akkor,

mikor 380 ezer ellenség volt az or-

szágban.

Pedig Aszódnál is megverték a né-

metet. Honvéd vitézség tehát volt, de

a fövezér kezdett tébolyodott lenni.

Junius 21-dikén végre csakugyan

átvette a vezónyletet, Haynau és Pa-

niutin osztrák és oroez tábornokok

ellen.

A magyarok ekkor verekedtek elö-

ször oroszszal is, és rettenthetetlenül

viselték magukat. Görgei azonban kap-

kodott ide, kapkoddtt oda. Ide-oda

nyargalászott, s hol innen, hol onnan

vitte el a harczolókat, s a honvédek és

huszárok, ugy a többi vezénylök leg-

nagyobb vitézségének az lett a vége,

hogy a fövezér miatt, ki inkább egy

szakaszvezetönek, mint fôvezérnek sze-

repét játszotta, a csata elveszett. •

Ime ez lett Asbóth diadala, s az

aszódi gyözelem után, hol Zichy és

Kosztolányi harczoltak, — a Görgei sze-

mélyes vezényletéböl : — kudarcz.

És e kudarcz nagy hatással volt az

egész oroszok elleni hadjáratra való

nézve. Az elsö ütközetet az oroszok

nyerték. Az ily dolognak moralis oldala

is szokott lenni.

A magyar seregeknél levertséget

okozott e vereség, minek aztán Haynau

kezdte venni a hasznát.

Ez volt a nyereség a Görgei elbiza-

kodottságából.

Szabaduljon a ki tud.

Görgei 12 ezer emberrel oda álli-

totta Pöltenberget Györ alá, Kmetyt

pedig csekély erövel jó messze töle.

Haynau 75 ezer emberrel indult e

város ellen.

* Hogy egy ily haderö ellen mit akart

itt Görgei a Pöltenberg és Kmety szét-

állitott hadtestével: az talány.

Kmetyt el is vágták Pöltenbergtöl

csakhamar és szétszórták, Pöltenber

get pedig, hösies és vitéz védelme után

szintén szétverték, — nagyon termé-

szetee !

E csatánál Ferencz József az elsö is

jelen volt, s mondják, ¿hogy nagyon

örült. Hetvenötezer ember megvert

tizenkétezret. Vitézség is volt az, de

nagy!

Görgei talán, hogy a kormányt

agyonrémithesse, maga akarta ezt igy.

Egy levelet irt Kossuthhoz a vere

ség után, hogy mentsen meg a mit

13*
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megmenthet és fusson Peströl. öt рe-

dig hagyják sorsára, mert tul van szár-

nyalva, s tôbbé nem képes Pestet meg-

védeni.

Ime a nagy vitéz, egyszerre letett

hitröl, szeretetröl, reménységröl, söt

azon volt, hogy az egész nemzetet két-

ségbeejtse.

Ludwigh is irt Kossuthnak, és pe-

dig a Görgei kétségbeesését látva, oly

levelet, melynek az volt a vége, hogy :

Szabaduljon a ki tud !

Rettentö egy biztatás I

Mikor maga a fôvezér kezdte az

ijedséget, mit lehetett várni mástól ?

Ez volt a legnagyobb bün, ez volt

a nemzeti önbizalom sirásója, Görgei

ezáltal többet ártott, mintha hadsere-

günk egy szálig megsemmisült volna,

mert a nemzet önbizalma teremtett

volna másikat.

Nem Haynau, nem Paskevics : Gör

gei verte meg a magyart, már Világos

elött. .

Kossuthan pedig keserü gyanu éb-

redt föl Görgei iránt, hogy ez neki a

Nagy-Váradra való menekülést ajánlja,

meíyet véleménye szerint az oroszok

kevés nap mulva szintén meg fognak

szállani.

De ha a fôvezér igy beszél, mit csi-

náljon a kormány !

Készülnie kellett. A bankógyárat

szétszedték, csomagoltak, pakoltak.

Ezt látta Pest, a föváros, megtudta

az ország, megtudta a hadsereg.

De még csak egy biztató szó se

Görgeitöl.

Hát elveszett már a világ, vagy mi ?

Szaladjunk ? Hát nines már egyetlen

egy honvéd se?

A népnek azt kellett hinni, hogy

nem Pöltenberg, de az egész hadsereg

veszett el, pedig nem veszett el Pölten

berg se.

Egy vereség, egyéb semmi. Win-

dischgrätz is igy kezdte, aztán szük

lett neki a porta mégis.

Avagy mi tôrtént?

Semmi más, csak az, hogy Gör

gei élt.

Kossuth hiába mondta most már:

igy volt ez kezdetben is. A Görgei tu-

dösitására a nép meg volt rémülve.

Irt Görgei késôbb egy másik leve

let is Kossuthhoz, melyben nyiltan be-

vallá, hogy ö soha se küzdött a kor-

mányért, hanem azért igéreteket tett,

hogy a népért minden lehetségest el

fog követni.

A képmutató !

Haynau kiáltványa.

„Miután Magyarhon mult évi október

3-ik óta, Erdély pedig mult évi október

18- ik óta hadi tôrvények alá van vetve, ezon

idö óta elkövetett minden büntények és

vétségek , melyck a lázadással összefüg-

gésben állanak, ha polgájrrendü egyénektól

követtettek is el,' hadi tôrvényileg fenyit-

tetnek.

E tôrvények itélnek halálra, számüzésre,

börtönre, pénzbirsagra.

A felségsértési itélet az ösezes vagyon

olvesztésével van összekötvo.

Hadi tôrvényszék olébe tartoznak: a

magyar országgyülés, а honvédelmi bizott-

mány tagjai s a kormánybiztosok.

Rogtônbiróság alá esnek, kik az april

14-iki határozat hozatalában, a nép lázitá-

sában, az osztrákok és oroszok elleni harez-

ban részt vettek, kik még ezentul a magyar

kormánytól rendeletet fogadnak el ; a ce. kir
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hatóságok kiáltványait ki nem hirdetik, hon-

védeket toborzanak, vagy vezetnek, s nép-

folkelést rendeznek eat.

Fegyverek és hadi szerek eltitkolása,

körülmények szerint hadi, vagy rogtônbiró-

eágilag büntettetik.

A ce. kir. hadeereg iránt ellenséges ér-

zelmü községek folgyujtatnak.

Zaidók elitéltetése esetén azon zsidó

község, melyhez az elitélt tartozik, pénzbir-

ságot fizet."

Másnap kiadatott a hadi törvény-

székek szervezetét illetö parancs, s ez-

zel kezdetét vette a rémidöszak.

Hadi tanács Pesten.

A tanácskozásban részt vettek :

Dembinszky, Kiss Ernó , Mészáros,

Perczel Mór, Aulich, Répásy, Schwei-

del, Lenkey, Török, Szabó altitkár és

ezredes, végül Meszlényi, a Kossuth

sógora.

A tanácskozás sok vita és szemé-

lyeskedéssel folyt le, különösen Perczel

Mór keményen kikelt Görgei ellen.

Kossuth elôadván az összes hadi

körülményeket, s az ügyek ujabbi állá-

sát, — miután a muszkák már Miskol-

czig hatoltak, az egész tanácskozmány

egyhangu véleménye oda ment ki,

hogy miután a hadi erök egyesitése 8

a támadó munkálatok megkezdése a

Feldunánál a kellö idöben, akár ment-

hetlen hanyagság, akár ügyetlenségból

elmulasztatott— a seregek osszpontosi-

tását Komáromnál a hazának világos

veszedelme nélkül most már keresztül

vinni épen nem lehet, és pedig annál

kevésbbé, mert a muszka had már az

egész Tiszavidéket, s magát a fövárost

is fenyegette elôzonlésével, s ha a Ti-

szánál nagyobb erö nem egyesittetik,

— menthetlenül bukás éri az országot

néhány hét mulva.

Végül kimondatott, hogy a had-

ügyminiszteri és fövezéri" hivatal egy

személy kezében nem férhet meg; azért

tehát Görgei ezek egyikéröl mondjon

le; a müködési terv pedig ugy lôn

megállapitva, hogy Görgei vonuljon el

Komárom alól; s órségül hagyjon ott

Klapka vezérlete alatt 24 ezer embert,

mely magát az oda utasitott ujonczok-

ból 30 ezerig majd kiegészitheti, ó pe

dig a sereg többi részével tartson Bu-

dának, s a Pest körül lévó seregrészek-

kel egyesülve siessen ekként tetemes

erejével a Tisza táján keletkezô veazély

elé, hogy az ott egyesülendó hadakkal

a nemzet védelme s az ellenség meg-

verése eszközoltessék.

Nehogy azonban az uj hadi terv

Görgei makacsságán vagy épen késle-

kedésén hajótôrést szenvedjen, a kor-

mány jónak látta a fövezérrel csinján

bánni, s hogy a határozatnak minél-

elôbb siker biztosittassék, annak küzlé-

sével Csányi miniszter bizatott meg,

ki Görgeivel szivélyes baráti viszony-

ban élt. Csányi mellé még Kiss Ernö

és Aulich csatlakoztak, kik még azon

éjjel utnak indultak gözösön Komárom

felé, hogy rábirják Görgeit a kormány

terveinek íoganatositására.

Görgei ezt kezdetben megigérte, de

késóbb egyenesen megtagadta.

Erre a kormány belátta, hogy vé-

gezni kell ezen emberrel.

Kossuth Bemet akarta helyette fö-

vezérnek, ámde Bem nem volt jelen,

aztán Kiss Ernót akarták, de ez nem

fogadta el ; Vettert vesztett népszerü-

■ * Л й'
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sége nem ajánlotta; Klapkára Komá-

romban volt nagy szükség. Aulich be-

teges volt; Damjanich az ágyat örizte;

Perczelt a tanácskozmány szintén nem

találta alkalmasnak, sem Dembinszkyt,

nehogy Görgei ez által még inkább fel-

ingereltessék.

Végre Mészároera esett ismét a vá-

lasztás , ki azonban kikötötte , hogy

mellé Dembinszky adassék.

Ludwigh helyett pedigBónis Samu

neveztetett ki a táborba kormánybiz-

tosnak.

Kossuth, a fôvezérletröl szóló hiva-

talos rendeletet egy magánlevél kisé-

retében nem is Görgeinek, hanem Klap-

kának küldé meg, kinek „römai jelle-

métôl" sokat várt, s kit ugy látszik, már

azelött megbizott, hogy Görgeire fel-

ügyèljen, s a kormány érdekét a had-

seregnél elômozditaa.

„Tábornok ur, — igy azól a hivatalos

rendeletben Koesutb, — az önnek annyi

hôstett s onfeláldozással megpecsételt haza-

ezeretetére kérem a nép és szabadság nevé-

ben : bogy ezen rendeletet saját hadtestének

pontos mcgtartás végett mindenkivel tudas?a

e megtartassa.

Az egységet, mely a jelen vészteljes pil-

lanatban egyedül mentheti meg hazánkat s

Europa ezabadságát, fontartani a bazánk éa

a szabadság megmentésére az ön megpró-

bált büsége, loyalitása s hôs Ielkével min-

den ezemélyee tekinteteket félretéve, min-

den er6vel közrehatni, miért is én önnek a

haza háláját, az öntudat magasztoe jutalmát

és a torténet méltánylását bensô tisztelettel

ezenncl biztositom."

Az uj fôvezér, Mészáros, a kormány

rendeleteivel julius 2-dikán ült gözha-

jóra, s indult meg Komárom felá.

A kormány Szegedet választotta

székhelyül.

S z 6 n

A györi ütközet után az osztrák

hadak Haynau parancsa alatt a Gönyö-

töl Györ felé terjedö vonalon, Györböl

junius 29 én Mezöörs felé nyomultak,

s a balszárnynyal 30-án már Ácsnál

voltak, mig a közép-haddal Igmánd és

Bábolna után Kis-Bért szállották meg.

Julius 1-én az ácsi erdôségböl már

megtámadták a magyar elöcsapatokat,

miután Csém és Harkályt a kellö födö-

zettel megrakták, a komáromi elsán-

czolt tábor megfohanására készültek.

A támadást a szövetséges osztrák-

orosz sereg reggeli nyolcz órakor kez-

dette meg, neki indulva a komáromi

tábornak.

Mig Wohlgemuth a jobbszárnyon

Harkály felé tört, Bechtold Uj-Szöny,

y n é I.

Benedek 0-Szöny , Schlick pedig Mo-

nostor felé nyomult elöre.

A harczot Leiningen kezdte meg

ellenük , — néhány huszár-századot

Bechtold támadására küldvén, de sze-

rencsétlenül , mert mig huszárjai az

ellenségtöl visszaveretnek, azalatt Ó-

Szönyböl gyalog csapatainkat Benedek

dandárai nyomják hátra.

Monostornál is hevesen folyt e köz-

ben már a harcz, s már déltájban az

ellenség itt is fölényre jutott.

Hanem még csak ezután kezdôdôtt

meg igazán a csata.

Görgei és Klapka csak most érkez-

tek meg Komáromból a harczmezöre.

Görgei most mindenekelött a mo-

nostori sánczok elsö vonalának viseza-
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foglalására Rakovszky örnagyot ren-

deli.

Rakovszky, Pöltenberg közremükö-

désével, ki a megkuszált 7-dik hadtes

tet ujból ôsszeszedé, — s az ácsi uton

nyomult elöre, — a megjelólt vonalat

csakhamar birtokába keriti.

Délután 5 órára Pöltenberg már

teljesen megverte Schlicket, s elfog-

lalta Puszta-Harkályt.

Klapka ezt meghallva, Ó-SzÖny visz-

szafoglalására ad parancsot.

Heves volt a csata, végre Leinin-

gen Benedeket kiverte a faluból. Pöl-

tenbergnek azonban a Schlick segélyére

érkezett Paniutinnal és Wohlgemuth-

tal gyült meg a baja.

Elkeseredetten harczoltak.

A tulnyomó ero végre elönyt kez-

dett nyerni honvédeink hôsiessége ío-

lött.

Ekkor jött Görgei egy sereg huszár-

ral segélyre, miután ö a helyett, hogy

az ütközetre figyelve annak menetét

intézte volna, rendesen maga is bele-

keveredett a viadalokba, egy alsóbb

rangu tiszt kötelességét végezvén.

Itt midön veszélyes helyzetbe ke-

rült volna, s Pöltenbergnek sapkájával

intett, maga is sebet kapott.

Az ellenség visszavonult.

Erre a mieink is visszahuzódnak

elsánczolt táboraikba.

A csata tehát késô estig tartott.

Halott mindkét részröl tôméntelen

volt.

Veszteségünk mintegy 1250 ember

holtak- és sebesültekben, s mintegy

250 hiányzó; az osztrákok 872-re, az

oroszok 18 emberre teszik a magukét.

Nem volt, ugy szólva, egyetlen tal-

palatnyi föld, mely a csata helyén vér-

rel ne lett volna boritva.

Mint láttuk, a kormány épen ez idö

tájban küldötte Mészárost Görgeihez.

Midön Görgei a harczból fáradtan

hazatért, a kormány rendeletei is meg-

érkeztek.

Mészáros küldöttei ugyanis ekkorra

már meghozták a hirt, hogy a fôvezér-

ségböl letétetett.

Másnap Görgei seblázban feküdt.

Klapka is megkapta Kossuth leve-

leit.

Klapka, miután a hir a seregben

oly ingerültséget és ellenszegülést kel-

tett, hogy e miatt a rendelet foganato-

sitására még csak gondolni sem mert,

— sietve hadi tanácsot hivott össze.

A hadi tanács azt végezte, hogy

Klapka és Nagy Sándor menjenek rög-

tön követsegbe Buda-Pestre, hogy ott

jelentsék ki a kormánynak a fösereg

nevében, hogy Görgein kivül semmiféle

más vezérben sincs bizalma; s ha épen

a két hivatal közöl valamelyiket le kell

tennie, az inkább a miniszteri legyen.

Kétségbe vonhatlanul bizonyitja ez,

mennyire bálványozá a fösereg Gör-

geit, ki katonáinak szivén azóta, hogy

a vezéri botot kezébe vette, a legkor-

látlanabb hatalommal uralkodott.

Görgei majd csak másképen bánt

volna azzal, kit el akart volna fogatni.

Egyszer már meg is inditotta Kisfaludi

ezredest, hogy a kormányt fogja el, s

csak nagy nehezen birta rá magát,

hogy e szándékát ne valósitsa.

Görgei a kormânyrendeletröl csak

julius 5-dikén érfesült, miután orvosi

tilalom folytán minden hivatal os ügy-

töl távol tartatott.

És a körülmény, hogy a csatában

magát oly hösileg kitüntetö vezért esz-

méletlen betegségében akarják letenni,

még inkább kifejtette a hadseregnél az

irányában valö ragaszkodást.

Klapka és Nagy Sándor a mint

megérkeztek Pestre, Kossuth rögtön

tanácsot tartott, mely alkalommal a
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tábornokok oly élénk szinekkel festet-

ték a tábor izgatottságát, hogy a kor

mány elhatározta, hogy hát ha ugy

van, Görgei továbbra is maradjon a

hadseregnél, a hadügyminiszterségtol

azonban vissza kell lépnie.

Kossuthnak , tagadhatlanul zokon

esett a tisztikar ezen közbevetése.

Másnap a többek közt azt irá Klap-

kának : „Gondja legyen önnek, hogy a

hadi tanács csak is ezen cselekvési

körre szoritkozzék, s az országgyülés

és a kormány' rendeleteinek birálgatá-

sától mindenkor távol tartsa magát."

Bónisnak pedig kötelességévé teszi,

hogy a hadi tanács üléseiben részt ve-

gyen.

Görgei másnap megirta lemondását

a hadùgyminiszterségröl, melyet távol-

létében Szabó Imre alezredes vezetett.

Helyébe hadügyminiszternek Aulich

neveztetett ki.

Görgei tehát megmaradt ismét fö-

vezérnek.

Most már nem is a kormány, hanem

a tisztikar választott vezérének tartá

magát; s erre büszke volt.

A fövezér a leendö hadmüveleti

tervek fölötti tanácskozmány végett

ezután csakhamar hadi tanácsot tart,

s a hadi tanácsot arra igyekezett rá-

birni, hogy a kormány osszpontositási

tervének mellôzésével, a fösereg az Ö

régibb terveit kövesse; maradjon to-

vább is Komáromnál.

Klapka, Nagy Sándor ellenszegül-

nek.

Görgei unszolására mindazáltal ha-

tározatba megy, hogy a seregnek még

sem illik csak ugy „megszökni" Komá-

rom alól, hanem hát egy támadó csatá-

ban törje keresztül magát az osztrák

táboron, s azután, jó, ám huzódjék le

a délvidékre.

Azonban Klapka késö este kapja

Kossuth levelét, melyben a kormányzó

hatályosan sürgeti, hogy julius 7-én a

sereg halaszthatlanul vezettessék le, s

a „haza megmentését" egyenesen ezen

mozdulattól teszi függóvé.

Klapka, nem érintkezhetvén a seb-

lázban fekvô Görgeivel, a táborkari

fönök elött kijelenti, hogy ö a további

idózésért egy perczig sem vállalja el a

felelôsséget, s mint Görgei után a leg-

idösb tábornok, kiadja a rendelkezést

az indulás felöl.

Tagadhatlan, hogy Görgeinek huza-

vona eljárása a sereg levezetését illetö-

leg ép oly erös bizonyitványt szolgál-

tat makacs jelleméröl, mint éles eszü

ravaszságáról.

Görgei nem sietett délre, a kor

mány közelébe, mert lélekben megha-

sonlott a kormány politikájával s guny-

nyilakat szórt a hadi terveket készitô

„táblabiró" kormányférfiakra , utálta

annak hadi terveit és ezek készitôit, s

attól is tartott, hogy a kormány öt,

mihelyt hatalmábakeritheti, megalázza,

s láb alól eltéteti.

Görgei, a mint a sereg indulásáról

hirt vett, véghetetlenül felingerlödött,

s megirta rögtön kérelmét a szolgálat-

tól való teljes fölmentetésért.

Ezen lemondás az egész tábort

nagy izgatottságba hozta.

Csakhamar a hadseregböl küldött-

ség jelenik meg nála s fölkéri, ne

hagyja el a hadsereget.

Klapka, a hadsereg tôkéletes fel-

bomlásától tartva, maga is a küldött-

séghez csatlakozik.

Görgei, tiszteit maga körül látván,

nyiltan kijelenté, hogy „ö Kossuthtal

nyilt ellenkezésben áll, mert az általa

elrendelt általános visszavonulásba

semmi egyebet nem lát, mint az ország-

ból való gyalázatos futás kezdetét, s

hogy a föseregnek kötelessége, az ellen-
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séget, a melyik elötte áll, határozottan

megtámadni, nem pedig kikerülni."

Azután kijelenté, hogy a vezérséget

csak ugy vállalja el, ha a hadsereg el

van tökélve Komárom alatt támadni

meg az ellenséget.

A tisztek a föltételt elfogadták.

Klapka pedig visszarendeli a már

utnak indult Nagy Sándort, s beleegye-

zett, hogy elôbb történjék, az Ö saját

vezérlete alatt, egy áttôrési kisérlet,

de a levezetés azután okvetlen meg-

legyen.

E szerint tehát Komáromnál raég

egy csatának kellett megtôrténuie, hol

aztán a magyar sereg megveretvén, és

1500 embert vesztvén, Görgei meg-<

kezdte a levonulást. Akaratának azon-

ban teljesülni kellett, ha mindjárt 1500

ember drága élelébe került is, s ha

gyöztes helyett vert sereggel kellett is

elvonulnia. Vajjon mi lett volna most

már a nagyobb szégyen : az-e, ha a ma-

gyarok zászlóikon a diadal dicsfényé-

vel elvonulnak, vagy most megveret-

tetve visszavonulnak ?

Ilyen ember volt Görgei, és az

alatta álló sereg vitéz, de vak.

Ismét a :

A mint Perczel Bácsból kivonla

seregeit, a szerbek ujra garázdálkodni s

kegyetlenkedni kezdtek. Perczel ugyan-

is a Bánátba ment, hogy az ott pusz-

titó ellenséget is leverje, noha Bácsban

még nem állt helyre a rend és béke.

Ezért Perczel a kormánytól meg-

rovásban részesült, a mi ôt rendkivül

dühodtté tette, s a megrovásra egy ki-

méletlen goromba levéllel válaszolt,

érdemeit s tetteit sorolván elö, melyek

mindjárt vesztenek becsükböl, mihelyt

azok, kik véghezvitték, kérkedökké vál-

nak. Perczel pedig ilyen volt.

Levelére Kossuth mérsékelten, ba-

ráti melegségtól áthatottan, de határo-

zott hangon válaszolt.

Kossuth ezen levelében hü tükröt

tartott Perczel elé.

„Én Istenem, én Ietenem! — kiált fel

Kossuth, — mit vétett a szegény magyar,

hogy legjobb fiai annyira rabjai saját szen-

vedélyeiknek I . . .

Én a szabadság embere vagyok ; maga-

mat a nemzet iránt felelôsnek tartom, а ha

szerbek.

valaki hibát fodöz fel ellenem, magam tö-

rendem el a pálczát magam felett, s adom

át helyemet másnak, ki jobban tud hozzá !

mert én a hazát akarom megmentve látni,

nem magam fényleni.

Nekem bizony, barátom ! a kormányzás

nem kegyelem, nem szerencse; inkább ma,

mint holnap lépek vissza magánéletbe ; ha

gondolod, hogy te mented meg a hazát, mint

kormányzó, jobban mint én : jer, add elô a

nemzetgyülésnek, s ha helyesli, légy kor

mányzó; de mig én vagyok az : addig a do-

lognak akként kell menni, a mint én látom

jónak; mert felelôs én vagyok a nemzetnck;

vagy a ki jobban tudja, lépjen a helyembe;

de nem onfeltevési elbizakodottságból, ha-

nem a nemzetnek akaratából ; különbon ha

máskép akar follépni, csinálhat zavart, elve-

szitheti a nemzetet belsô viszálkodás által,

de elébb maga is elvész, arra esküezöm.

Én tudom, édes Móriczom, hogy te ezen

hangot nem szereted ; tudom hogy felforr

ellene büszkeséged, de én mint barátod

irok; te sokat irtál nekem, nem ilyen han

gon még. És egyre kérlek, ha ezt megolvas-

tad, aludj egyet reá, aztán felelj, — de felelj,

mert nekem, mig kormányzó vagyok, tud-

nom kell : hányadán vagyok azokkal, kiknek

hûségére biztam a nemzet seregeit.
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Látod, édes barátom, ezenvedélyed a ha-

zának végtelen károkat okoz ; gyôzelmeid

eikerét pedig ephemerré teszi. Mi a jó tisz-

teknek szükségében vagyunk, s a kik jók, a

haza érdekében meg kell becsülnünk. Es a

te seregedet legjobb tisztjeink : Gál, Föld-

vári, Forget ôrnagyok elhagyják; mort ilyen

bánásmódot : „takarodjék ön, halbrechts,

marschl" becsûletérzô ember nem türhet.

Tôrzstiszteid tômérdek panaszai irányá-

ban légy ezives engem barátságosan felvilá-

goeitani, bogy elintézhessem békével. Lo-

vaeeágot kértél; akartam küldeni; de azt

mondják: lövessem fôbe, küldjem bizonyos

halálba, elmennek, de hozzád nem

Ez ezomoru, nagyon ezomoru. Es oda

lent huzódnak a dolgok, apró falu-foglalá-

sok, maradandó eredmény nélkül és idefent

e miatt zsibbasztva vagyunk . . .

En most mint barát baráthoz szólva,

mint hazafi hazafíhoz beszélve, zárom be

levelemet. Isteo adja, hogy ura légy ezen-

vedelmednek, s fogadd oly tiszta érzéssel

baráti jobbomat, mint én azt neked nyuj-

tom.

Veled ha tetszik a hazáért, ha kell, elle-

ned is, a hazáért."

E hatályos szavak, melyeket a ba

ráti érzelmek melegsége s a bolcseség

egyformán jellemeznek, egész lényében

megrázák Perczelt. Miként tükörben

látá ö ezekben önön személyét, érde-

meinek s hibáinak mérlegében.

Perczel ezekre, mint rendesen min-

denki, midön önmaga tulbecsülésében

az igazságos értékére szállittatik —

hallgatott.

Mielött a nyugalom révében, —

mely egyébiránt tett sovár lelkét még

inkább gyötrötte, mint a viszály, —

kikötni szándékozott : az ellenség véré-

ben kivánta haragtól lángoló keblének

boazuját kitölteni.

Perczel május 10-kén indult Pan-

csova elfoglalására.

Hanem az uzdini faarcz után meg-

félemlett ellenség, Tittelbe s Szerbiába

menekült elöre.

A lázadók félelmökben Pancsován

hagytak temérdek fegyvert, több da-

rab mozsár-ágyut, számos lôszeres ko-

ceit és zászlót.

A német ajku lakosság küldottség-

gel járult a magyar tábor elé, s zene-

szóval vezette be a városba: a nök

koszorukkal hinték be a badak utait;

a polgárság felmagasult orommámorá-

ban ölelé, csókolá a honvédeket, s vitte

ônként szállásra és vendégségre a ka-

tonákat.

A rivalgó tömegböl néhány ácsorgó

török is c^atlakozott a tábornok kisére-

téhez, kijelentvén, hogy ök magyar ka-

tonák akarnak lenni.

A magyar hadak megérkezése oly

mozgást idézett Belgrádon is , hogy

törökök és szerviánusok számosan to-

dultak bámulni Pancsovára ; délben

egy rakás asszonyt fogott el a huszár-

ság, kik a kiváncsiságtól indittatva,

két török legénynyel evezve jöttek át

a Dunán; az elfogottak Perczelhez ve-

zettetetk, ki mindnyájukat megvendé-

gelvén , alkonyat felé hazabocsátotta

öket.

A két török legényt ezenkivül né

hány darab körmöczivel is megajándé-

kozván, megbizta öket, hogy az általa

irt leveleket vinnék át a szerb fejede-

lemnek és belgrádi basának.

A tar atyafiak kész örömmel fogad-

ták ezen missiót, s énekszóval csolna-

káztak át Belgrádra.

Ezekben a levelekben Perczel tudo-

másul adá mind a szerb fejedelem,

mind a török basának, miszerint, mi-

után az ausztriai ház a magyar nemzet

által számüzetett volna, s az ellenség,

különösen pedig a ráczság megtörve,

s igy a duló népharczok befejezve len-

nének, — a szomszédi viszonyok s ba-

rátság tekintetéból is népjogi köteles-

ségüknek ismerjék a szerviánok ezen
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tuli bccsapásait minden módon gá-

tolni.

Megküldte egyszersmind hü fordi-

tásban valamint ezeknek, ugy az euró

pai hatalmasságok Belgrádon létezô

consulainak az uralkodó ház elüzetését

tárgyazó april 14-diki nyilatkozmányt,

felszólitván Öket, hogy Magyarország-

gal, mint onálló batalommal kezdjék

meg diplomatiai érintkezésüket.

E íolszólitás nem is maradt siker

nélkül.

Másnap 6zámos táborkôvet jelent

meg Pancsován; söt a szardiniai, angol

és franczia consul küldöttei személye-

sen keresték meg a tábornokot, örö-

müket nyilvánitván kormányaik nevé-

ben a fölôtt, hogy a magyarországi

népharczok eredményében a magyar

nemzet függetlenségét és szabadságát

üdvözölhetik.

Ily szerencsésen folytak a dolgok

Perçzel bánáti hadjárata kbvetkezté-

ben.

A lázadók ereje, Temesvárt kivéve,

minden ponton megtörve, védhelyeik

elpusztitva, s a nép lefegyverezve !

Az ellenség maradványa, mely sikon

tobbé nem mert mutatkozni, Tittelbe

lön beszoritva, s oda kényszeritve, mi-

szerint ha hódolni nem akar, az éhség,

pénzhiány és fejetlenség által emész-

tessék föl.

E napok az alvidéki magyar had-

járat legragyogóbb napjai voltak.

Perczel ekkor állt hadi dicsôségé-

nek délpontján.

Szerencse-csillaga azonban csakha-

mar hanyatlani kezdett. Jellasicb és

Ottinger tetemes sereggel érkezvén

meg, Perczel aránylag csekély hada, a

római sánczoknál nagy vereséget szen-

vedett, midön is Perczeltöl Vetter vette

át a parancsnokságot, s Jellasich gyö-

zelmének minden jelentôségét megsem-

misitette.

Junius 27-kén Vécsey tábornok is

megadásra kényszerité Aradot. Az ör-

ség fegyver nélkül hagyta el a várat,

azon kötelezettséggel, hogy Stájeror-

szágba vonulván, hat hónapig nem fog

a magyarok ellen harczolni.

A várparancsnokságot a törött lábu

hös, Damjanich vette át.

Temesvár bevétele már nem sike-

rült Vécseynek.

Jellasich a hegyesi ütközetben is

vereséget szenvedvén, a Sajkáskerület-

ben vonta meg magát.

Perczel sereget toborzott magának,

s ismét jól érzé magát.

Szegeden.

Midön a kormány Szegedre tette

át székhelyét, s a szegedi nép Kos-

suthot fáklyás zenével tisztelte meg,

Kossuth a néphez tartott szónoklatában

a többek közt tzeket is mondá :

„És ha találkoznék oly nyomoru,

ki a hazát leigázni, s diktátori hata-

lomra vergödni erölkodnék, azt én ma

gem gyilkolnám meg."

Görgeire czélzott.

Julius 21-kén nyilt meg Szegeden

az országgyülés, Palóczy László nyi-

totta meg, s utána Szemere lépett a

szószékre.

Mindenki kiváncsi volt arra, a mit

hallani fog, de bizony nem hallott va-

lami különöset.

Egyszer csak megérkezett az a hir,
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hogy Haynau bevonult Buda-Pestre,

onnan pedig már Szegednek vette

utját.

Julius 25-kén a képviselôház zárt

ülést tartott. Itt kezdetben Görgeire

akarták ismét bizni a fövezérséget, de

megvitatván a dolgot, elálltak töle.

29. és 30-ik közti éjjel a miniszte-

rium tartott tanácskozást. A tanács,

Kossuth ajánlatára, a magyar seregek

parancsnokává Dembinszky tábornokot

nevezte ki, melléje táborkari fönök

gyanánt Mészárost rendelte.

Kossuth, bár bizalma Dembinszky-

ben sem volt, ót ajánlja mégis a vezér-

ségre, remélve talán, hogyha Bem, kit

ismét meghitt a fôvezérségre, Erdély-

ból megérkezendik, legkönnyebben el-

mozdithatja tisztségéröl.

Ugyanekkor a kormány értesittet-

vén Görgeitöl, hogy az oroszok vele

alkudozni akarnak, Szemere Bertalan

és Batthyány Kázmér, Görgei táborába

küldetnek, hogy ott az alkudozás fona-

lát fölvegyék, Görgeit szemmel tartsák,

s öt délre siettessék.

A képviselôháznak a következö na-

pon volt utolsó ülése Szegeden.

Másnap a kormány s a képviselök

sietve hagyják oda Szegedet, hol temér-

dek gabna és tüzérségi készlet marad

az eilenség zsákmányául.

Mivel az ellenség már sarkukban

volt, — a ház magát határozatlan idöre

elnapolta.

Jövô székhelyül Arad tüzetett ki.

Nagyjában el lévén intézve a leg-

szükségesebb, a nemzetgyülés, a kor

mány, a sok vándorló egyéniség Sze

gednek Isten hozzádot mondtak, s az

elöbb népes város üressé lön.

Hanem még mielött a kormány Sze

gedet elhagyta, Répássy tábornok, a

derék és becsületes honfi, meghalálo-

zott. Nagy diszszel temették el.

Szerencsés férfi ! mert még a szabad

és íüggetlen honban hunyhatott eí.

Görgei és a muszka.

Görgei Vácznál az oroszoktól vere-

séget szenvedvén, Miskolcznak, s Mis-

kolczon keresztül Tokajnak vonult,

mely uton a magyar csapatok a legna-

gyobb nélkülozéseknek voltak kitéve,

azért csüggedetlenül folytatták utjokat.

Ezalatt a visszavonulás alatt tör-

tént aztán az, hogy Görgei a muszka

részéröl alkudozásra szólittatott fel.

Muszka tisztek jelentek meg a tá-

borban és mentek el. Görgei pisztolyo-

kat kapott és adott, de hogy mit sütöt-

tek fôztek, azt nem tudja senki. Annyi

azonban mint tény állittatik, hogy

Görgei Korläroffnak kijelenté, hogy

Magyarország szorultság esetében iii-

kább elvállalna egy orosz fejedelmet,

mint egy osztrákot.

Ennek hire ment a seregben is, és

többen már kezdtek orosz fejedelemröl

álmodozni, s mert az orosz küldôttsé-

geket már-már éljenekkel fogadták,

abból az tünik ki, hogy a pokolbeli ör-

döggel is szivesebben békültek volna,

mint az osztrákkal.
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Események.

Görgei és a kormány küldöttjei

majdnem egyszerre értek Debreczenbe.

„Midön Görgei táborába értünk, — pa-

naszkodék Szemere, — 6t eleinte udvarias-

nak, de hidegnek találtuk; került bennün-

kot, mig csak tohette, késôbb daczos, zárkó-

zott és bizalmatlan 16n.

Kôrnyezete már gunjt ûzôtt a szent

ügyböl, melynek nzelôtt bajnokai voltak. A

seregben eemmiféle lelkesedés nem volt. A

fegyelem egészen eltünt.

Mély sajnálattal mondom ki, hogy Gör

gei nem az, a minek ot vélcm . . . Felhivom

a kormányt, hogy vezér után nézzen, de

addig ne, mig ez a sercg is nem egyesült a

többiekkel.

E sereg, ugy látszik, mindinkább ma-

gára ölti nem Wallenstein, hanem a Monk

tábora jellemét. Gôrgei eljárásában oly tit-

kos politikát látok, melynek következtében

a badsereg elveszhet a nélkül, hogy a vezér

maga vereséget szenvedne."

A miniszterek megjelenésének az

lett az eredménye, hogy Szemere leve-

let irt Paskevicsnek, melyben sejtetni

engedi, hogy Ausztria és Magyarhon

kozt fennforgó viszályból Oroszország

fogja ám a hasznot buzni.

Ezt a levelet Pöltenberg vitte át.

Rüdiger a követet Paskevicshez

küldé, ki azonban nem fogadta el, s

utasitá Rüdigert, hogy tudassa Görgei-

vel, miszerint az oroszok egyedüli ren-

deltetése harczolni, és ha Görgei az

onmegadás felöl a törvényes uralkodó-

val alkudozni ohajt, forduljon az osz-

trák fövezérhez.

Pöltenberg erre Rüdigernek azt

mondta, hogy Görgei kész volna ugyan

a császár seregei elött letenni fegyve-

reit, de osztrákok elött soha.

Ezalatt a demoralizált, saját föve-

zére által elrontott, megölt magyar

sereg s az ellenség közt csatára került

a dolog.

A különben derék és vitéz Nagy

Sándor ellen délután két órakor egy

ezred uhlán kezdi meg a támadást

négy század huszáraág ellen, melyet

midön üzöbe vesz, vakon ágyuink lôtá-

volába rohan, s azok erös tüze által

visszaveretik.

Ekkor az orosz tábor is megkezdé

ágyuzását.

Négy órakor az ellenség két gya-

log hadosztályt mozdit elö s a miein-

ket oldalt kezdi löni, mire ütegeink

elhagyják állásukat.

Paskevics erre a város ellen is küld

két más dandárt.

E roppant erö megtöri a város

elött álló huszáraink ellenállását, kik

rendetlen futásban kavarogva mene-

külnek.

Az ellenség lovasai ezután honvé-

deinkre csapnak, a a város utczáin

keresztülüzve öket, nagy részben leöl-

dösik s ágyuiktól megfosztják.

A vert had a Berettyó fêlé mint-

egy két mértföldnyire üzetett, mi köz-

ben összesen majd kétezer ember ve-

szett el.

Holtak és sebesültekben mintegy

250 volt a veszteség; a többi fogságra

jutott.

Az oroszok vesztesége holtak és

sebesültekben 200; Kuprianoff tábor-

nokuk egyik lábát veszté.

Az egész hadjáratban ez volt a leg-

fényesebb diadaluk az oroszoknak, s a

legnagyobb veszteség, mit ekkoráig a

magyar seregek szenvedtek.

E csatát maga Paskevics rendezé;

jelen volt Konstantin föherczeg is, ki
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mindeuütt elül állt, a golyózápor közt

buzditá katonáit.

Igen, a magyarok nagy vereséget

szenvedtek ! Igy bántak már akkor

azon hadsereggel, mely elött, csak pár

hónappal , nem tudott megállni az

ellenség.

S vajjon gyöztünk volna-e, ha ka-

tonáink nem demoralizáltatnak , s ¡

Görgei által nem ijesztetik agyonra a

nemzet ?

Bizonynyal. Isten már segélyünkre

jött, s az oroszt kivonulásra birtuk

volna, Haynauval pedig ugy bántunk

volna, mint Windischgrätz- és Welden-

nel, söt különbül, mert követtük volna

Bécsig, s ott mi diktáltuk volna a bé-

I két. S ime, hová jutánk !

Haynau Szeged alatt áll !

Buda-Pestrol Szegedig tartó utja

közben a magátvitézülviselóCsongrád

városát felgyujtatta és kiraboltatta.

Haynau közeledésekor hadaink kö-

vetkezö állást foglaltak.

A 9. és 10- hadtest, Dessewffy és

a leköszönt Wysoczki helyét elfoglaló

Gál ezredes alatt, a Szeged körül ké-

szült sánczokban létezett.

Perczel merész ember volt, hasz-

nálható népfölkelést megzabolázni, de

daczára fényes, eredménydus csatái-

nak, heves természete által sokat el-

rontott.

Ö volt az, a ki megjövendölte, hogy

Görgei áruló lesz ; és lelkében élt a

hit, hogy ,,a hazát egyedül ö képes

megmenteni.'4

Azért rá is üzent a miniszteriumra,

hogy ö levén a legidösb tábornok,

Görgeit, a nálánál két nappal fiatalab-

bat, maga mellett meg nem türi ; Dam-

janichot meg, mi több, egyszer már

agyonlovéssel is fenyegette, mivel az

elég merész volt az ö fivérét bezáratni;

Kossuthot szemrehányásokkal tetézte,

s a kormány iránti engedelmesség meg-

tagadásával fenyegetözött.

Persze hogy Perczel ilyenek után

nem maradhatott hivatalában.

Perczel julius 30-án Szegeden kelt

napi parancs következtében letette a

vezéri botot.

Lelkének csak az esett nehezen,

hogy seregétöl épen a harcz perczei-

ben kellett megválnia.

Az emlitett két hadtesthez járult

még Guyon tábornok hadteste, — to-

vábbá Zambelly ezredes osztálya ; és az

Asbóth tábornok alatti tartaléksereg.

E szerint a szegedi sánczokban

mintegy 38 ezer ember, köztök 4 ezer

huszár létezett.

Lenkey tábornok Hód-Mezo-Vásár-

helynél, Knezics Tokajnál állottak.

Kmety pedig parancsot kapott,

hogy a Bánságban felfelé vonulván,

siessen a fösereghez, annak balszárnyát

kepezendö.

Haynau ugy számitott, hogy a ma

gyarok, ha valuhol, a szegedi sánczok-

nál bizonyára elfogadják a csatát, an-

nál is inkább, mert Szeged az eröditett

helyekhez tartozott.

Dembinszky azonban a sáncztábort

közelebbröl szemügyre vévén, kétely

támadt benne, vajjon a terjedelmes vo-

nal védelme vezethet-e csak a legcse-

kélyebb eredményhez is?

Azért tehát augusztus 1. és 2-ka
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közti éjjel elhagyja a szegedi tábort, s

a szöregi töltésre vonult vissza.

A hidakat maga után lebontotta, s

Uj-Szegednél csak egy dandárt hagyott

hátvédül.

A magvarok további hadi terve a

közelgö napokra az volt, hogy ha Dem

binszky, akár Haynau homloktámadása,

akár egyéb körülményeknél fogva rá-

biratnék, hogy kénytelen lenne szöregi

állását odahagyni, Aradra vonul, egye-

sülendö ott Görgeivel, ki Tokajból szin-

téo oda vonult.

Egyesült erövel azután neki esnek

az osztrákoknak, mitsem gondolván

tovább az oroszokkal, kik, részint alku-

dozások, részint Aradvár által fol lesz-

nek tartóztatva.

Az osztrákok haladék nélkül dél-

nek, a Bánáton keresztül Oláhországba

lettek volna kiszoritandók.

Ha ez sikerül, az egyesült magyar

föseregnek Tiszán, Dunán át Komá-

romba kell vala mennie, s Ausztriára

törve, töle a békét kicsikarni.

Ha pedig nem sikerülne az osztrá-

kokat Oláhországba nyomni, mig az

oroszok oda érkeznének, akkor a ma

gyar fösereg Erdélyt szándékozik meg-

támadni, azután a szorosokat elállani,

Erdélyt, a természetes nagy erödöt

védelmezni, a zommel Moldva-Oláhor-

szágba nyomulni, s Magyarország mel-

lett a törököt is háborura birni.

Csakhogy ez a terv megmaradt a

képzelem meddö játékának.

Augusztus 2-dika reggelén a csá-

szári sereg elôvédje már bevonult az

üresen hagyott Szeged re; s követte

nemsokára a föhaderö is.

Harmadikánreggeljelenlététpuska-

és ágyudurranásokkal tudatta.

Délután Uj-Szegedet erösebben kezdi

már lovetni; egypár házat itt már fel

is gyujtott, azután pár ágyunkat tul-

nyomó ágyutüzével szintén megron-

totta, s az ügyes vezénylôt, Jordánt,

megsebesitette.

A védelem erre csakhamar zavar-

nak indult.

Az ellenség felhasználta a zavart;

nagyobb tüzet fejt ki, s teljesen lehe-

tetlenné teszi a védelmet.

Azonfelül az ó-hidat helyreállittatja,

azonkivül ujat is veretvén, az örséget

kinyomja Uj-Szegedröl, s átkel a Ti

szán.

Másnap reggel Dembinszky a föbb

tisztek kiséretében a csatatér vizsgála-

tára lovagol, de a mint közelebb értek,

az ellenség föhadi szállásáról golyók

röpültek feléjük.

Szöreg elött a Maros egyesülése a

Tiszával szöget képez, melynek jobb

oldalát, keletröl nyugotra a Maros és

némely a Tiszából kifolyó ágak, — bal

oldalát, északról délnek maga, az akko-

rában megapadt Tisza képezé. A Tisza-

ágtól, a vizáradások által rongált szán-

tóföldek megmentésére, erös és széles

töltés vonul Uj-Szegedtöl egy ágyu-

lovésnyire, a Tiszával párhuzamban.

Ezen tôltés háta mbgé állittattak

mindannyi ágyuink.

Ezen állomásban virradt fel augusz

tus 5-dike.

Az ellenség reggeli 6—7óra között

az egész vonalon megkezdte az ágyu-

zást.

Magyar részrol szintén viszonoz-

tatott.

Két órai tüz után az ágyuk mind-

két részröl elhallgattak.

Ezen ágyuzás alatt jött a jelentés,

hogy lejebb, Kanizsánál, az ellenség

visszauyomta a mieiuket, s hogy már

Kmety is a balpartra huzódott át, —

Dembinszky, — mivel nem tartá meg-

tarthatónak az állást, — azonnal hát-

rálást rendelt.
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Наиеш Hayuau az épen elvonuló-

félben lévô seregünket megtámadván,

erélyesen megkezdé a tüzelést, mire

azonban a mieink is hasonló erélylyel

feleltek; s mindenfelöl rohamoszlopok

szinleltek támadást.

A harcz kezdetén mindjárt balszár-

nyunk megkerülése végett tulnyomó

erejü osztrák-orosz csapatok foglalják

el a szentiványi erdöt, s Bechtold altá-

bornagy Dessewffy tabornoknak, bal-

szárnyukról elöre mozdult huszárait

visszaüzi; azonban a meredek töltéstöl,

melyen lovasait keresztül nem vezet-

hette, visszafordult.

Ezalatt a közép egy darabig meg-

lehetösen rendben tartotta magát;

azonban sürübben jôvén a golyók, s

erösebb ellenséges rohamoszlopok nyo-

mulván elöre, a kiadott parancsolat

szerint ez is hátrálni kezdett.

Az ellenség részérôl 99 ágyu hányta

a mieinkre arczvonalban a golyózáport.

Ez iszonyu ágyuzás, melyet Haus-

lab tábornok vezényelt, másfél óráig

tartott.

Dembinszkynek lova az osztrák va-

dászok által szintén lelövetett, söt ö

maga is kapott sebet ; de azért szokott

vidor bátorsággal vezérelt.

Utját gyalog folytatta, mig egy

fiatal segéde, saját lovát adta át neki.

A balszárnyra helyezett lovasság-

ból a Bocskayhuszárok, az elsö vonal-

ban, a nagyon elöre mozdult ellenséges

lovasság némely osztályait megtámadni

indultak, de utjokban megváltoztat-

ván szándékukat, rendetlen vágtattak

vissza.

Ekkor a bátor, fiatal lengyel her-

czeg Woronyeczki, némely hátráló hu-

szár-csapatokat elöre vivén, midön

maga môgé nem figyelve, az ellenség-

nek tartott, csak néhány huszártól ki-

sértetve, az ellenségtól elfogatott , s

tobbé vissza sem került.

Egy darabig Szegeden tartották,

azután elküldték Pestre, a siralom-

házba, az „Ujépület"-be.

Agyuink teljes elnémulása után

Benedek vezérörnagy dandára tör elö,

s utána jobbról Jankanowsky.

Honvédeink azonban már ekkor

elvonultak.

Az egész sereg hátrálásban volt, s

midön a huszár vezérlök a gyalogságot

hátrálni látták, ök is megkezdték ezt ;

mindez azonban rendben tôrtént, mig

csak napalkonyatkor egy ürgolyó le

nem esett s nem pattogott szét egy

gyalog zászlóalj között; s midön né

hány ily ürgolyó a lovasság közé is

lecsapott, már-már íutás lett az ered-

mény, ha csak közbe nem jön a sötét-

ség.

Huezáraink ekkor Szöreg irányá-

ban huzódnak el, s innen a töltésen

már átnyomult osztrákokat kikergetik,

a falut azonban, mely tavasz óta rom-

ban hevert, Benedek rohamára hátvé-

dünk feladja.

Benedek szintén sebet kapott.

Bár a tüz az ütközet alatt élénk s

erös volt, s bár az sokáig tartott, a

veszteség még sem volt nagy.

A veszteség körülbelül egyenlö,

mintegy 250 volt holtak és sebesültek-

ben ; a mieink ezenfelül még mintegy

300 foglyot vesztettek.

A magyarok töltés által födve lé-

vén, melyek a golyókat felfogták ; —

a nagyobb ivben repülök leginkább a

hátul álló társzekerekben s lovakban

tettek kárt.

Az ütközet elveszett; az ellenség

ura lön a harcztérnek.

A hátrálás még az ütközet elött el

lévén határozva, az ütközet csak azért

fogadtatott el, mert az ellenség elött
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nappal, "sikságon keresztül vonuhii ká- nehéz ágyuiban nagyobb védebhi eröt,

rósabb lehetett az erös ellenállásnál. s igy elönynyel kinálkozó ellenállha-

Dembinszky ezután Arad helyett tást reraénylett nyerhetni, elhatározá

Temesvár felé vette utját, mivel a meg- Temesvárnál próbálni szerencsét.

zilált s lehangolt sereg nem gerjesztett Ezen utjában Csanádnál jelent meg

benne oly bizalmat, hogy az Utközetet j táborában egy asszony, ki Haynau se

rena vidéken elfogadhassa, s mivel regét megmérgezni ajánlkozott ; hanem

nem akarta koezkáztatni a honnak szép szóval tovább küldetett.

ezen, még tekintélyes haderejét, s mi- Mig azonban a temesvári nagyobb

Vel Temesvárnál védszempontból ked- ! ütküzet elbeszélésébe íognánk, lássuk

vezübb helyzetet, kinyugodt segélyt, ', Bem viselt dolgait Erdélyben.

A bajok Erdélyben.

Az ijedség átszivárgott Erdélybe

is, Hem pedig nem volt ott. O Erdélyt

а/, ellenségtol megtisztitván , tizezer

uiuberrel a Bánátban termett, s ott

aratá gyözelmeit. Erdélyben maradt

pedig Forró ezredes Dévavár alatt, è»\

Kemény Parkas Fehérvár alatt. Dévát

Forró be is vette, de Fehérvár tartotta

inagát. Bem ezért meg is haragudott, ,

.s irt ¡i kormánynak, bogy küldjön neki

oly embert, a ki ért az ostromhoz. Es

a kormány Stein ezredest küldé. Stein

aztán ' bonibáztat'ta a várat, de a hava-

gOkról leesapó oláhok támogatása- niel-

létt Auguszt ezTedes tartotta magát.

Az oláhok па<гуоп is vakmerôekké!

lettek, niidön meghallották, bogy öket

segiteni jön a muszka. Kevélyen utasi-

tották vissza a magyar vezérek ajánla-

tait. Mig végre a kormány a szeren-

eaétlenül járt l)i*ágost küldé békélte-

tônek, ki zarándi képviselô, s igy maga

is oláb volt. Ennek lett volna is ered-

ménye.

Janku, a „havasi király", Dobra és

Buttyán oláhtonükükkel értekezletet tar-

tott Mihályfálván.

Dragos e¿rész buzgalommal elmondá

Forradalom tört.

a dolog állását ; eleven szinekkel festé

a magyar seregek ujabb gyözelmeit,

Ausztria szornltságát. s a szászok mél-

tánytalanságát az olábok iránt, s a nép-

fönököket békére és meghódolásra szó-

litja tel.

Dobra és Buttyán hajlandók voltak

alkudozni.

Egyelöre azonban t'egyverszünetet

ajánlának.

Drá"os elfbgadta.

A t'egyverszünetet inásnap Hatvani,

a zarándi hadparancsnok is elfogadá,

ki Csiitak helyébe, ki a béke f'eltételei-

vel a kormány széklielyére sietett, át-

vette a paranesnokságot.

Egy része ezután a megnyugodott

oláhsá^nak kezdte lerakni fegyvereit.

Csakhogy egy me^ondolatlan tett

romba döntött . mindent.

Hatvani megszetjte a tegyvernyug-

vási engedélyt.

Május 6-án megszállotta Abrud-

bányát.

Ugy volt meggyözödve, bogy gyors

hadmüveletekkel többet lehet kivinni

az oláhok ellen, mint békekisérletek-

kel.

14
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Drágost rendkivüli indulatba hozta

eren tett; váltig tiltakozott Hatvani

elönyomulasa ellen.

Jankut is felszólitotta a visszavo-

nulásra; de siker nélkül.

Janku megerÖsödött azon gyanujá-

ban, hogy a békealkudozások csak arra

valók voltak, hogy a havasok árulás

utján foglaltassanak el.

És készült borzasztó véres boszura.

Azután megkezdödött a harcz.

„Harczoltunk, — irja egy jelen volt har-

czos, — elkeseredetten, megszünés nélkül,

kitartó erôvel.

Harczoltunk oly foldön, hol egy talpa-

latnyi tér sem volt biztos, hol elül, hátul,

folöttünk, alattunk, mindenütt ellen.

Harczoltunk, hogy egy szerencsétlen vá-

roet megmentheesünk.

Hatvani eerege semmivé lett.

Alig 80 ember maradt életben .... a

többi meghalt.

A német legióból egyetlen ember eem él.

Abrudbanya lakoeai közöl a nök, az ag-

gok, a gyermekek alig félszáz maradt meg

— koldusnak.

Abrudbanya nyilt temetô. A kormoe

falak, a leégett házak, a meghalt harczo-

eok, a küzdeni nem tudó legyilkoltak eir-

emlékei."

Szomoru, gyászos napok emléke.

„Boldogok, kik e szép sereget sem

mivé lenni nem látták."

Az oláhok Drágost, — mivel Janku

kiadta a parancsot, hogy mindazon ma-

gyarok, Ыk valami uton nem menekül-

tek, felkonczoltassanak, — darabokra

vagdalták.

Buttyánt meg Hatvani akasztatta

fel; Dobra az utczán végeztetett ki.

Bern ennek hirét véve, Erdélybe

sietett vissza, de szükség is volt ra,

mert Lüders orosz tábornok 28 ezernyi

sereggel junius 18-kán szintën Erdély-

ben termett.

És megkezdödött a maroknyi ma-

gyarság kétségbeesett harcza az orosz,

osztrák és oláh»ág roppant tulnyomô*

ereje ellen. Bem ugyan elkövetett min-

dent, a mit elkövetni tudott, de a mily

hatalmas és gyözhetlen volt ö kisebb

harczokban, ugy nem szerette a töme-

ges és nag}robb ütközeteket.

Most már Bem mellé egy Aulich

kellett volna.

Bem a helyett, hogy az egész erdé-

lyi magyar seregeket öszpontositva, és

szokott ügyességével az ellen gyenge

oldalait kipuhatolva, azokra tett volna

döntö támadásokat^ a helyett folosz-

totta a haderöt, s aránylag mindig na-

gyon csekély haddal jelent meg a zö-

mök hadoszlopok elött.

Lüdersen kivül még Grottenhjelm

is 10,000 oroszt vezetett ellene.

A borgöi szorosokat Dobay Józaef

ezredes védte ellene, 6 ezernyi sereg

gel, de oly silányul, hogy Bem hadi

törvényszékkel fenyegette, s helyette a

lengyel Damaszkint bizta meg a vezér-

séggel.

Bemnek junius 27—28-dikan volt

elsö esataja az oroszokkal, kik ellen

pusztitó ágyutüzet kezdett, s másnap

Altdorfnál folytatta.

Grottenhjelm tulnyomó ereje elött

azonban, a Görgei hadtestétöl példát

vevô magyarsag nem állt meg. Még

Erdélybe is áthatott ama demorali-

satiö !

Bem egy napi paranesban meg is

mondta: „На törvény szerint büntet-

nék, vagy mindnyájatokat ag}ronlövet-

nélek, vagy a mi gyalázat, mindnyája

tokat megbotoztatnálak. "

Innen Beszterczére vonult, hol egy

ablakból reàlôttek, de helyette Luke-

nics nevü segédjét találták, ki rögtön

meghalt.

Ekkor vesztett csatát a keleti szo-

rosoknál Gál Sándor is.

Bem roppant fölindult.
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Napi parancsot adott ki, mely sze-

rint a „rendetlen megfutamlásért fele-

lös, szintugy mint a fegyelmetlenség

büneivel is terhelt fö- és törzstiszteket

elfogatván hadi törvényszék elé âllit-

tatja, s megigéri, hogy az állomásaikat

gyáván odahagyö tiszteket föbe löveti,

vag}' rangjoktol megfosztva, bebörtö-

uözteti."

Gált azonbaii íiieghagyta.

В. Kemény Farkas szintén nem tu-

dott boldogulni a vérszemet kapott

oláhokkal.

Elindult ugyaii ¡i havasok laköi

ellen ; —- de serege s maga is csaknem

Hatvani sorsára jutott.

Az oláhok golyó- s küzáporral fo-

gadták a hegyek tetöiröl.

ïehât visszavonult.

Bem meghagyása nyomán, Kemény-

nyel egyidöben inditott mcg Zarcziszky

ezredes is a móczok ellen két csapa-

tot, különbözö irányban.

Hanem szerencsétlenül járt az egyik,

melynek Buzgó százados volt paranes-

noka.

MaruezeUnél, Kolozsmegyében, be-

kerittetett a móczok által.

Nem volt más mód a menekvésre,

mint kivágni magukat.

Buzgónak sikerült a keresztülvá-

gás, ¡izonban csapatának nagyobb része,

köztök Vasvári Pal is, a Rákóczy-csa-

pat parancsnoka a szorosban, a hegyek

t<jtöiW'»l alábocsátott kövekkel s a min-

denfelöl elöre tört lándzsasok által

leöletik, vagy elfogatván, mellen ke-

rcsztül faczövekekkel a földhöz szegez-

tetve, kivégeztetik.

Vasvári a hegyek közt hagyta 26

éves, reménydus életét.

Sok leégett falu és város volt tanuja

az ilyen oláh kegyetlenségnek, kik

ellen a havasok üregeiben hasztalan

volt rendes hadjáratot kezdeni.

Ezalatt az oroszok már egész Szász-

régenig nyomultak elö, hol több csatá-

ban majd egyik, majd a másik fél lett

gyöztes.

Elvégre Szászrégen is orosz kezekbe

esett.

Julius 16-án Szeretfalvánál Bem

зereгe vitézül viselte magát.

Hanem ezalatt hatalmasan nyomult

elöre Clam-Gallas tábornok is a Bár-

czaságból.

Lüders meg Verestoronynál nyo

mult elöre.

Szeben szintén ellenség kezére ju

tott.

Az egyesült seregnek azután az lett

czélja, hogy Fehérvárt az ostromzár

alól fölmentsék.

Bem ezután Három- és Udvarhely-

székbe vonult, hol sikerült neki tete-

mes eröt gyüjteni, melylyel aztán meg

is verte az ellenséget.

A császári seregek a vesztett csata

után visszavonultak Illyefalváig, innen

pedig a székelység által visszanyomat-

tak egész Szentkirályig.

A császári seregek boszujokban fel-

gyujtották erre Szemeriát és Sepsi-Sz.-

Györgyöt.

A magyar seregek Csik szélén, Mál-

náson állapodtak meg.

Bem használva a császári seregek

visszavonulását, az ojtozi szoroson át

Moldvába tör, hogy annak lakosait az

orosz elnyomók ellen fegyveres szövet-

ségre és csatlakozásra szólitsa fel.

Az ösz tábornokot töleg azon meg-

gyôzôdés vitte e lépésre, mert kételke-

dett, hogy serege az annyifelöl való

megtámadásnak sokáig ellen tudjon

állani.

Hitte, hogy Moldva fölkel. A csángó

magyarokra különösen számitott.

Különben Bem, kinek hadjáratait

általában némi kalandosság jellemzi,

14*
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ugy látszik, régóta tervezgetett mar К cxatnban tünt el Pclöfi, a nemzet

egy moldvai hadjárat felöl. lánglelkü feledhetetlen dalnoka,

Omer azonban, ugy látszik, már az i Az öreg Bemet is esak lelki éber-

oroszok oldalára hajlott, mert nem je- sége s a huszárok ragaszkodása men-

lent meg a Bem által kitüzött értekez- \ tette meg.

leten, s igy az ösz vezérnek nem ma- Midön lovât kilotték alóla, szeke-

radt más hátra, mint visszatérni Er- rébe vetette magát ; de futáskozben a

délybe. szekér feldölt, s <"> is csak ugy mene-

Julius 31-dikén Segesvárnál nagy külhetett, bog}' lefeküdt az árokba, s

csatát vivott az oroszszal. arczát köpönyegevel elfödve, hogy

A magyarokat Bem, a tulnyomó

orosz eröt Lüders vezényelte.

Lüders Bem csekély haderejét lát-

va, azt bitte, hogy legfölebb is demon-

strálni akar, noha e kis sereg most oly

hatalmasan viselte magát, hogy az oro-

szok már-már ingadozni kezdtek. Végre

azonban mégis esak Lüdersé lett a

gyözelem.

meg ne ismeijék, balottnak szinleltc

magát. Csata végeztével azonban négy

huszár fölkereste és elvitte magával.

Bem aztán Szeben bevételét tüzte

ki czélul ; mielött azonban Szebenbe

érhetett volna, Szász-Sebesnél Hasfort

által szintén vereséget szenvedett. Végre

azonban Kemény Farkassal egyesül-

vén, Hasfort ovosz tábornok szebeni



21У

örségét Nagy-Csürnél megtámadja és

Szebent beveszi.

A szebeni szászok aztán, hihetöleg

az oroszok számára szedett virágokat,

Bem elébe szórták.

Másnap azonban megérkezett Sze-

ben alá Lüders, s Nagy-Csürnél Bem-

mel üsszecsapott.

Bem Szebenen keresztül vonult

vissza, s a tegnap rózsát hintö polgár-

s.'ig ma már golyót szórt az ablakokból.

Szász-Sebesnél aztán ismét ütküzet

vivatott, hol mindkét rész nagy veszte-

séget szenvedett. Bem itt egyesitve

seregét a Stein hadával, annak adta át

a vezényletet, ö pedig Kossuth felszó-

litására a Bánátba sietett, s ezzel el

lön döntve Krdély sorsa.

Az utolsó ütközet a fegyverletétel elótt.

Van-e magyar ember, kinek meg ne

rendüljön szive, midön e ezimet elol-

vassa !

Igen ! Az utolsó ütközet ! Ott viva

tott Temesvár alatt, melynek földjét

Aztán fölvirradt az utolsó ütközet

napja : augusztus 9-dike.

Az ellenség ágyui már reggel hat

órakor megdördültek, s a magyarság

; talpm ííllt. A Nyáiád patakmü fóglalt

шаг
is annyi magyar vér öntôzé. állást, midön azoii hir czikázta át a se-

Remény, szahadságszeretet, fajó

csüggés a hon ügyén, onfeláldozó ne-

mes tettek, nemzeti jólét, nemzeti bol-

reget, hogy : itt van Bem !

Lelkesültséggi'l fogadta e hirt azon

hadsereg, mely vezéreiben már nem

dogság: itt hagyott el benneteket a egés?('n bizott. {iiyrS^ a »hadisten",

Görgei által megvetett Isten ! : «>kéletesen megolé bennttk a hitet. <

r, . , u , . n.. . 1 Bem tólkereste Dembmszkyt, s ie-

hmberek, volt nonvedek, borgei , . , , ...... . ,

. . . , ^ i i ^ lente, hogy ntkozni akar.
katonai nnadkozzatok, hotfv e iara^ott . . ,r,.J , „ i и i .

.. , , ~r , ., .x Г . Denibiiiszky ellenezte, de nem hi-

kep nnadasa teledtetve, a ti bnneitek is ., Л „ .... . , .
r - , vatkozva arra, \iogy o a tovezer, kiadta

engesztelt le^yen. „ nj

ь OJ a paranosot.

Dembinszkya szöregi vereség után ReggeW 10 órára a gyalogság az

Temesvár telé vette utját, s augusztus îitközet helyére ¿rkezett. Ott állt meg

7-kén már Csatádon volt. végig, tömör sorokban> a világ egyik

Kossuth értesülvén, hogy Dembiii- legdicsöbb szabadságharczának még

szky Arad helyett Temesvár felé vo- mhulig dioso katonája!

nul, rögtön tiitárt küldött Bem után, Véres szint öltve piroslott a vörös

hog)' jöjjön a magyar hadat megmen- , zsinórzat, és villogtak a branyiczkói,

tem. isaszegi, nagy-sarlói, váczi, szolnoki,

Vécsey Temesvárt ostromolta. budai szuronyok. Aztán ott dobogott

Az osztrákok már augusztus 7-kén a sziv is.

elérték hadainkat Csatádnál, s itt rövid Bem Kmetynek is megparancsolta,

és hátrányos csatározás után az egész hogy az ütközet terére siessen.

magyar sereg Kis-Becskereknél szállt Beregszó patak, s a Béga esatornti

táborba. választá el a két sereget egymástil.
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Amott a fekete sasok sötét árnyéka

látszott a sárga lobogókon, itt a fehér

mezejü zászlón a szüz Máría képe ra-

gyogott.

Az ellencsapatok a pataktól lej tusen

emelkedö magaslaton foglaltak állást. i

Beregszónál a temesvári hidtól

kezdve ott állt a magyar sereg jobb-

szárnya, csupa huszárság, csupa repulô

angyal, oldalukon csatákat próbált vil-

logó éles karddal, s homlokukra vont

csákójuk alatt villogó sastekintettel.

Szép, gyönyörü magyar gyerekek,

a szabadság vitez katonái. Elnyomja

szivünket a fájdalom, ha emlékezetünk

látcsovén át visszatekintünk reátok,

ott látunk benneteket ékes harczi sor

ban, tudva azonban, hogy vitézségtek

megmételyeztetett, s a haza, a szabad

ság, melyért véretek folyt : — elada-

tott!

A huszárság hátánál kukoricza-

erdö boritotta a gyászos lapályt.

A lovasság és gyalogság közt 18

fontos ágyu, s néhány három fontos

volt felállitva, s az ellenségre ezekból

indult meg a halál.

A középet Guyon hadteste képezte,

homlokzata elött Bemnek 36, tizenkét

és hat fontos ágyujával.

Kmety képezte a balszárnyat.

Aztán ágyuink nekibödülve, hara-

gos bômböléssel dörogték Wallmoden

és Ramberg seregeire a szabadság

utolsó átkát.

Kis-Becskerektôl az Uj-Bessenyü

elötti magaslaton Panutine orosz ezre-

dei álltak, mig Lichtenstein Hodonyról

Szent-András felöl nyomult seregünk

jobbszárnya ellen.

Tombolni kezdtek a huszárparipák,

s a kard megcsorrent hüvelyében. Ma-

gasra emelkedett a huszár keble, s kar-

jának izmai megérezve a lélek vágyát,

ütközetre rezegtek.

A jobbszárny ágyui neki fordidtak

Lichtenstein közelgö seregének, s a

huszárok szive lázasan dobogott.

Az ágyuk már bömböltek, szórta

golyóit az ellenség is, s kardja marko-

íatát szoritva, nyergében fíilemelkedve

várt vezényszóra a huszár.

Lichtenstein bttszkén nyomult elö-

re. Csapatainak léptei magasra verték

a fölríadt porfelleget.

Es vezényszóra várt a huszár.

Ekkor megharsant a trombita. Es

fölrepült ezer kard villogó aczélja,

hogy sivalkodva tért ki elöre a levegö.

Aztán megindult lóháton a vihar, és

ezer gyilkoló haraggal, rettentü villá-

mait czikáztatva, mint az egek egv

fegj'verszakadása, a Lichtenstein ha-

daira csattan.

Es Lichtenstein büszke hada nem

szégyenli büszke futását keresztül Becs-

kereken, orrokkal felturt földnek hátán.

Simbschen dandára ezt látva, neki

mer mégis törni a csaták büszült daliái-

nak, kik megszédülnek, de megrázzák

fejüket ez oldalról jött elsö csapás után,

aztán mennek neki Simbschen dandárá-

nak, és szórják nzt is szét, mint a

polyyát.

Es erre dörög Bem apó 120 ágyujn,

mint a föld küzepébol a fold szinére

tört százhusz vulkán.

Es az ellenség sürü nagy hadoszlo-

pai nyomatnak hátra, mintha я told

hegyei kezdenének hátrólni. A piros

arczu, piros zsinóru honvéd pedig nyo-

mul elôre, s lángtekintete elôtt már-

már a megmentett haza tündérképe

villan meg.

Kmety gyors rohanásai a balszár-

nyon ingadozásba hozzák Auersperg

tömegeit, s huszárjaink a ATértesek A*as-

pánczélját törik össze.

Már délután négy óra! Dorgés és

sötét fiistfelhö mindenfelé, s a puska
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porszag nagy távolságra elárasztja az

egekig reszketö levegöt.

Hadaink ugy állnak a sikon, mint

kis istenek, s a nagy Istenbe fektetett

remény ébredezni kezd ujra.

Csakhogy mióta az Tstent kegyel-

mének eltaszitásával megbántotta Gör-

gei, azóta leczkét készitettek egy hiszé-

keny hadsereg számára az isteni oskola

nagy irodájában.

Délután négy órára Lichtenstein

ujra összeszedi magát és Szent^András

felöl, vereségének dühében, mérges

ágyuzást kezdet.

Hezinger és Siegenthal dandárai

átkelnek a Nyárádon, s a Vadász-erdo

felé elörenyomulnak.

A Bem ágyui pedig csendesebben

dolgoznak, mert a löszer fogy, fogy és

kifogy.

Ez а сsapas jött az égböl!

Temesvár alatt a megbántott Isten

haragja gyözöttl

Elveszett a csata ! ! !

Nagyon természetesl Agyuk nélkül

az ellenünk fordult mennyország se

gyözhetett volna ilyen helyen.

Es elkezdték üldözni a magyart!

Bemmel pedig elbukott a ló, s a

bös vezér váÚforgója kificzamodott.

Vezér nélkül maradt a sereg.

A nap véres tányérja buskomoran

bocsátkozott a véres föld hâta mogé.

Haynau esti 9 órakor belovagolt

Temesvárba !

Bem egy erdö vadászlakában ágyon

feküdt, midön a vár ágyuinak diadal-

lovéseit halla.

Dembinszky ott állt az öreg vete-'

rán ágya mellett.

— Laad, — mondá neki, — nem

megmondtam I

Mintha bizony Dembinszky beszélt

volna azelött az Istennell

A kormány lekôszônése.

Guyontól éjjel érkezett Aradra a

tudósitás. Ebben a tudósitásban az

volt, hogy Temesvárnál a fösereg meg-

semmisittetett !

A Kossuth lélekzete elállt egy pil-

lanatra, aztan a tudósitást az Aradon

lévô Görgeihez küldé.

Görgei ezután rögtön megparan-

csolja alvezéreinek, hogy az augusztus

11-kére megrendelt uj-aradi támadást

halaszszák el.

Kossuth hajnalban miniszteri taná-

csot hivott össze.

A minisztertanács pedig kinevezte

Görgeit az összes nemzeti haderö föpa-

rancsnukámtk. Ha mar igj^ van, ám

legyen. Görgei azt hitte, vagy mondta,

hogy ö fogja megmenteni a hazát

Görgei erre sürgeti, hogy Kossuth

mondjon le a hatalomról, különben Ö

nem tehet semmit.

Csányi, Vukovich, Aulich lemond;

erre Kossuth is lemond.

„Meggy6zodésemmel, — ugymond ide

vonatkozólag önmaga Koesuth, — tisztába

jôvén, ha bele nem egyezem s a haza m№

bukik: akkor nevemre a históriában, a leí-

kemre életemen át azon gondolat eulya fog

nehezedni, hogy Gôrgei a hazát talán meg-

mentheté, de általam a fóhatalom tulzó

megtartani akarasával akadályoztaték.

Ily ezennyet emlékemen nem türheték.

Soha nagy beçset a hatalom birtokláeáb»
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nem hclyezék ; inindig akaratom ellen visel- Arndyarhan. angnsztus ll-én. Kossuth

tein .azt. Lelkcm elött csak a haza magasz- 1 Lajos, kormányzó s. k.u

tos képe állt.

Átadtam tehát neki a legfóbb hatalmat, | Görgei még ugyanaz nap este kibo-

:izon nyilatkozattal, bogy ba б bármikor , csátott nyilatkozatában színtén tudtáru

ojy egyezségre lépne, inelylyel a baza ön- ! add a világnak, hogy Kossuth s а иы-

állósága egyesek jóllétének feláldoztatnék, niszterek lemondása ' kôvetkeztében át-

én. azt árulásnak fbgom tekinteni, s vele,

uevével s einlékével Isten, az emberiség s a

nemzet elfitt mint árulóval bánni."

Kossuth s a kormány lemondó le-

vette a legfelsübb hatalmat.

,, Polgárok, — igy szólt a kiáltvány, —

Magyarország eddigi ideiglenes kormánya

tôbbé nem létezik.

vele igy hangzott : ' . A kormányzó s a miniszterek hivata-

laikról ônként lemondottak. Ezen kôrül-

,A nemzethez. mény által kényszeritve, a katonai fopa-

A szerencsétlen harczok után, melyek- , rancsnokság mellett ideiglen a polgári foha-

kel Isten a legkiizelebbi napokbau megíáto- talmat is átvettem.

gatta e nemzetet, nines tôbbé re.mény, hogy Polgárok: A mi salvos körülméuveiuk

az egyesült osztrák és orosz nagvhatalmas- k<;zt a hazáért még tehetö, miudent* meg

ságok ellen az ñnvédelem barczát sikerrel fogok tenni, harczczal vagy békés uton, mi-

tolytathassuk. ként a szükség f'ogja parancsolni, s minden

Uy kürülmények közt a nemzet életének esetre oly ínódon, hogy a már annyira meg-

megmentése s jôvôjének biztosítása egyedül t'eszitett áldozatok könnvittessenek, az üldö-

a hadsereg élén alió vezértol lévén várható, zések , kegyetlenségek . gvilkolások meg-

s lelkem tiszta meggyozodése szerint a mos- szüntettessenek.

tani kormány további létezése a nemzetre ¡ Polgárok! Az eseménvek rendkivüliek,

nézve nemcsak haszontalanná, de károssá is a „)>1.я Csapásai leverók : ily helvzetben clore

válván: ezentul tudtára adom a ncmzetnek. száinitani lehetetlen : az *én tanácsom es

bogy azon tiszta hazafiui éreéstol indittatva, kivánatom az , hogy békésen vouuljatok

inelylyel minden lé|>teimet s egész életemet | vissza lakjaitokba, s' még azon esetben se

egyedül bazámnak szentelém, magam s a j álljatok ellcn s vcgvetek részt a harczban.

miniszteiium nev.ben a kormányról lelépek, ha az ellenség váraitokat megszállaná : men

s addig, mig a nemzet a maga hatósága sze- személv- s vagyonbiztosságot valószinüleg

rint másként intézkednék, a legfóbb polgári CSÍlk ugy nverhettek, ha tüzhelyeiteknéí,

s katonai kormányzati hatabnat Gôrgei Ar- békés foglalkodásaitok közt nyugton ina-

thur tábornok urra ruházom. f radtok.

Megvároin tôle, s azért az Isten, a nem- Polgárok ! A mit az Istennek kiiïïrkész-

zet s a historia elött télelôssé tcszcin, hogy betetlen végzése reánk küld, férfias hataro-

ezen hatabnat legjobb tehetsége szerint sze- i zottsággal, s ônérzetûnkôn alapulô azon

gény hazánk nemzeti státuséletének meg- reménynyel fogjuk tumi, hogy az igaz ügy

mentésére. javâra s jôvôjének biztositására ôrökre nem veszhet el.

forditandja. Polgárok! Isten velünk.

. Szeresse hazáját oly ónzéstelenül, mintj ()-Aradon, augusztus 11-én 1849-ben.

én ezerettem, s legyen a nemzet boldog- '. Gorwei, tábomok. 14

ságának biztositásában szerencsésebb na- ;

lamnál. Kossuth tört lélekkcl távozott Ltt-

Cselekvéssel tôbbé nem használhatok gosra.

bazámnak : ha halálom valami jót eszközöl- т : i xr a it т л, ; .... , , ,.t . . Lugoson megielent Kossuthnal Lo

het szamara, orommel adandom eletemet v, , , ы , . ... . .

áldozatul. ,пУаУ Menyhért penzügyi allamtitkár,

Az igazság és kegyelem Istene legyen a ! kérvén, az államkincstár íolütti rendel-

'neiuzettel.- kezését, mely Raplñara száUittatott.
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Kossuth a rendelkezést elutasitá, <">, ; nem gyogyulö tépett szivvel, és egy

ugymond, azt át nein veheti. filler nélkül hagyta el!

És Magyarország kormányzója, Emeljetek kalapot az emberi nagy-

egyik legnagyobbika, legbecsületesebb- ság elött, s töltse el lelketeket a nem-

je, s leglelkesebbje az embereknek, zeti büszkeség, midön arra gondoltok,

imádott hazájának hatarât, soha be hogy Kossuth mag}'ar!

„Világosnál, Világosnál, — huszárok könyeznek!"

Görgei aztán, hogy szavát beváltsa,

miként ö kész lesz a Iiazát m&pédel-

mezni, e védelmet a Rüdigerhez irt

következö gyalázatos levéllel kezdé

meg:

„Tabornok ur!

ön bizonynyal ¡smerni fogja hazám szo-

moru tôrténetét. Megkimélem fárasztó is-

métlésétol mindazon csodásim összefüggö

eseményeknek, melyek kezdctben tôrvényes

szabadságunkért, aztán existentiánkérti két-

ségbeesett harczba kevertek.

A nemzet jobb, s állithatom nagyobb

része, e csatát nem kereste könnyelmüleg,

de több becsületes ember segélyével, kik

пeш tartoznak ugyan a nemzethez, viszo-

nyaik által azonban belekeveredtek, becsü-

lettel, állbatatoean a diadalmasan kiállta.

Eui45|ia politikája akkor ugj' kivánta,

hogy legyozésünkre s Magyariion alkotmá-

nyáéiti további harczaink lehetlenitésére az

«rosz czar Ausztriával egyeeüljön. Megtôr-

tént! Magyarhon igaz, jó patriótái közöl

ezt sokan elore látták. s intve elôre meg-

mondták.

Napjaink torténete egykoron leleple-

zendi, mi indita arra Magyarhon ideiglenes

kormányának tôbbségét, fíilét ez intô hang

.elôl elzárni.

Ez ideiglenes kormány nines tôbbé.

A legnagyobb vész leggvengébbnek ta-

lálta.

Én, a tettek embere, de nem a haszon-

' talanoké, mmden további vérontást haszta-

lannak, Magyarhonra nézve véezthozónak

találtam, s már az orosz intevventio kezdetén

megismertem ; felszólittún ша az ideiglenes

kormányt leköszönni, miután f'ennálláea a

haza jovdjét naponkint komorabbá, eajná-

landóbbá teheti.

Az ideiglenes kormány megismeré ezt,

ônként leköszünt, kezeimbe téve le a föha-

talmat.

E körülményt legjobb meggyôzôdésem

szerint haeználom, megkimélni az ember-

vért, s békés polgártársaimat, kiket tovább

védeni igen gyönge vagyok, legalább a had

nyoinorától megmenteni, foltétlenül letevén

fegyvereit, s ezáltal ösztönt adván minden

tôlem elvált magyar haderôk vezéreinek,

megismerésére annak, bogv- jelenleg Ma

gyarhonra nézve legjobb hasonlót tenni.

lïizom e mellett ö felsége a császár ma-

gasztalt nagylelküségében, hogy annyi de-

rék bajtársaimat, kik mint elébb osztrak

tisztek, a kôrülmények hatalma által ez

Ausztria elleni szerencsétlen hadba vegyül-

tek, bizonytalan szomoru sorsnak s Magyar

hon népeit, kik igazságszeretetében biznak,

elleneik vad boszudüheinek nem teendi ki.

Elég volna talán, ha mint áldozat én egye-

dül hullanék el !

önhöz czimzem e levelet, tábornok ur,

mert ön volt az elsó, ki jeleit adá azon mél-

tánylatnak, mely bizalmamat megnyeré.

Siessen on, ha a további haeztalan vér

ontást meg akarja gátolni, a f'egyverletétel

szomoru felvonását a legrövidebb ido alatt,

de oly módon lehetové tenni, hogy ö felsége

az orosz császár seregei elôtt torténhessék

meg. Mert ünnepélyesen nyilvánitom, hogy

készebb vagyok hadtestemet bármely tulero

elleni harezban megsemmisiteni engedni,

mint osztrák seregek elôtt foltétlenül letenni

, fegyveroimet.
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Holnap augusztus 12-én Világosra, hol-

napután 13-án Boros-Jenôre, 14-én Beélre

menendek, mit oly czéllal tudatok önnel,

hogy erejével az osztrák és saját seregeim

k<">zé vonuljon, engem körülzárai я azoktól

elválaeztani.

Ha e manoeuvre nem sikerülne, a az osz

trák seregek nyomban üldoznének, támadá-

saikat határozottan visszautasitom, s Nagy-

várad f'elé nyomulok, elérve ekként a ceá-

ezári oroez eeregekct, kik elótt egyedül

nyilvánitom késznek magamat, fegyvereimet

¡hiként leteuni."

Hanem mielôtt Görgei ezt a levelet

elküklötte volna, egy kis hadi tanácsot

rögtönzött.

A hasonszellemü tisztekböl álló ta-

nács, természetes, liogy a küldendö

levél tartalmát teljesen helyben hagyta.

Hanem íiagy titokban tartották.

Mikor a sereg Aradról másnap reg-

gel Világosra érkezett, a beavatottakon

kivül senkinek sem volt még csak sej-

telme sem, az ott nemsokára ezután

végbemenendett szomora eseményröl.

A táborban azon hit volt elter-

jedve, hogy Görgei az oroszokkal va-

lami elönyös békealkut létesitend.

Görgei lelkét komor, nehéz gondo-

latok gyôtörték.

Görgei dictator táborkövetei Rüdi-

gert Boros-Jenön találták fel.

Rüdiger átolvasván a levelet, tar-

talmáról azonnal jelentést tesz Paske-

vicsnek. .

Az orosz fövezér erre ,,a további j

vérontás elkerülése végett", a magyar

sereg hódolatának elfogadására s Gör-

gei bekeritésére teljes tolhatalmazást

ád Rüdigernek.

Rüdiger azután rögtön Szent-Anna

felé kozák csapatot rendel, elzánii a

netalán elönyomulni akaró osztrákok

elöl a világosi utat.

A mint azonban a kozákok csapat-

osztálya Szent-Annáról Világoshoz kö-

zeledett, az egész magyar tabor felriadt

s harcz-sorba gyülekezett.

Zsivajos lárma keletkezik, s többen

árulásról kezdenek suttogni.

Görgei hallván a zajgó morajt a a

fegyvercsorgést, rögtön a táborba lova-

gol, s kiadja a parancsot, hogy ki-ki

tartózkodjék minden ellenségeskedée-

töl.

Görgei ugy tön, a mint megirta

Rüdigernek.

Hadserege augusztus 13-án dél-

elötti 10 órakor mozdult ki utoleó tá-

borhelyéröl Világosról.

Görgei több tiszt kiséretében, Szöl-

lös felé elöre lovagol.

Uj-Pankotánál találkozott Rüdiger

táborkövetével, ki a dictátort szemé-

lyes találkozasra szólitá fel, felhiván

öt tábornoka nevében, hogy jelentse

ki élô szóval is fegyverletételi szán-

dékát.

Görgei élôszóval is kijelenté, hogy

a fegyverletétel komoly szándéka.

Iszonyu forró délután volt. Az la

ten korbácsot font égô napsugarakból,

és megkorbácsolta vele a világotl

Rüdiger tábornok seregével szintén

megérkezik a szöllösi gyepre.

BA tôrzetieztek, — mond egy szemtanu,

— fényee egyenruhákban lovaglának fel e

alá a záezlóaljak elótt, itt ott vigasztaló

szót intézve a kétségbeeeettekhez.

A magyarnak természetében lévô zajos

vigság az egész eeregben nyomaeztó fájda-

lomnak adott helyet. Hát ennyire jutot-

tunk ? 1 hallatszék mindenfelôl a fájdalom

sohajtáeai között.

A sohajokat szitkok é6 átkok ezakasz-

ták meg a zárt sorokból.

A hova a ezem eeett, mindenütt mély

bánattal, kétségbeeséssel találkozott.

Ugy látszék, mintha egy nagy temetó-

ben volna az ember.

A huszárok sovány, kiaezott lovaikni

támaezkodva, utolsó nema buceujokat lát-

ezának intézni hit társaikhoa.
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A nagyobb rész oly báiiHtlm volt me-

rülve, mintha szive szakadna meg.

Sokan elhányva f'egyvereiket s iloliná-

nyaikat. lia szerét tehették, lovast<'>l szöktek

meg.1"

A fegyverlerakás délután négy óra-

kor kezdödött meg.

Elöl a gyalogok, a szárnyakon a

lovas ezredek, középen pedig az ágyuk

voltak felállitva.

Görgei elöre lovagolt a malom-

árokig.

Itt üdvözölte Rüdigert.

Azután átnyujtá neki a sereg csa-

patainak és hadkészleteinek jegyzékét,

beleértve a tartalékhadat, s a hozzá

csatlakozott tiszteket is.

Mindössze 1 1 tábornok volt a se-

regnél, ugymint : Aulich, Görgei, Kiss

Ernö, Knezics, Lahner, Leiningen, Len-

kei, Nag}7 Sándor, Pöltenberg, Schwei-

del es Török. Azonfelül 1426 törzs- és

fötiszt; 30,889 ember, 144 ágyu, 7967

ló, 60zászló, 28,063 àgyutöltény,34,500

puskatöltény, 42,700 pisztolytöltény,

20,39.5 puska, 3235 pisztoly, 6783 szab-

lya, s 13,848 tölténytâska.

A tartalék, mintegy 6 ezer ember

s 3 ágyu, Knezics parancsnoksága alatt

állott.

A szomoru cselekvényt általános

tisztelkedés nyitotta meg.

Azután a honvédek gúlába rakják

f'egyvereiket.

Iszonyu volt, iszonyu volt!

A katonák hajukat tépték, magukat

es lovaikat lövöldozték agyon.

A vitéz, a dicsö, a hösi hadsereg-

gel, egy kardesapás nélkül, saját föve-

zére rakatja le a f'egyvert !

Iszonyu !

Atokká válik tollunkban a betü, s

érezzük tlizét, midön e halvány papi-

rosra lepereg.

Ne ilj unk. erröl tübbet!!!

Görgei tál>ora azután Szöllös alól

Sarkadra kisért<?tett , azután pedig

Aradra hurczolás végett osztrák tisz-

teknek adatott át, kiknek a lefegyver-

kezett tóbor minden hadi szerei s lo

vai is kiszolgáltattak.

Az állam ezüst és arany készletét,

mely a kincstárban volt, Duschek az

osztrákoknak adta át.

Ezen szolgálatért nem is lön bán-

tódása; s utóbb nyugdijat is kapott.

Görgei pedig, Magyarország dictá-

tora, Kis-Jenön elhagys'án bajtársait,

Paskevies fövezér elé vitetett.

Ez eleinte szemrehányásokat tett

neki makacs ellenszegüléseért.

Azonban méltánylatul ünmegadá-

sáért, megigérte neki, hog}, lépéseket

teend megkegyelmeztetéseért.

Paskevies beváltotta igéretét Gör-

geire nézve.

Nyolez nap mulva a császár részé-

röl megjött a kegyelem azon tudósi-

tással, hog}' ha a tronürökösnek Fe-

rencz József esászárnál nem sikerülne

Görgei számára megnyerni az amne-

stiát, Görgei Oroszurszágba fog vitetni ;

addig jiedig, mig az ügy eldöme, kard-

jától és egyenruhájától megtbsztatik.

A magas pártfbgás azonban csak-

hamar Haynau kegyelmét is biztosi-

totta számára, — olyaténképen, hog}7

ezután Klagenfurt jelöltetett ki szá

mára tartózkodási helyiségül.

A tóbornokok pedig, Görgei leg

jobb barátai, mint fbglyok Aradra

vitettek.

És ezután seregeink egymásután

niküík le f'egyvereiket!

A fegyverletétel elöl menekült n&gy-

számu honvédek osszefogdosására pe

dig osztrák portyázó csapatok járták

keresztül-kasul a vidéket.

Aztán megbódolt Arad és Péter-

várad is.
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Még csak Komárom maradt, hon-

nan augusztus 3-án Klapka egy bátor

kirohanást tett, az ellenséget megverte,

s Györ telé kezdett vonulni. Ekkor

vette ltirét a temesvári vereségnek, s

augusztus 18-án Világosról is megér-

kezett a tudüsitás.

Lehetetlennek tartották.

Másnap este a megvert Csorics ne-

vében egy táborküvet már levelet ho-

zott Klapkához, melyben felszólittatik,

hog}- követve a Görgei példáját, adja

meg magát.

E felszólitás eg}' megveretett tábor-

noktól igen furesán hangzott.

A levélre a hadi tañaos azt vála-

szolta, hog}' az ürség nem lévén hiva-

talosan tudüsitva a délvidéki esemé-

nyekröl, nem ereszkedik semmiféle

alkudozásokba.

Másnap meg a bécsi hadügyminisz-

terium nevében szóllittatott fel Klapka

a vár föltétlen átadáaára.

A badi tanáes ezen felszülitást is

kereken visszautasitja.

Mivel azonban Világos alól tuind-

egyre tübb Os több menekülö érkezett,

kik едуЬеЬапетйЬш a seréeek felbom-

lásárül lesujt<> hireket hoztak, Klapka,

hogy teljesen meggyüzüdhessék a dol-

gok nükénti állásáról, fegyverszünetet

kütvén I4 iinpra, Thaly alezredest és

Katonát Temesvár telé, Rutkay alezre

dest és Csapü fehénnegyei alispánt

Nag}'-Várad f'elé elküldé, hogy hozza-

nak hirt.

Ezalatt Grabbe orosz tébornok, Lo-

sonez város kegyetlen pusztitója is kü-

zeledett.

Augusztus 26-án már Paskevics fü-

vezér segéde s eg}' osztrák alezredes a

várat szintén feíhivják a föltétlen fel-

adásra.

Az elöbbi Görgeitül is hozott Klap

kához egy augusztus 16-kán kelt leve

let, melyben a volt dictátor elüadja,

hog}' ö a harez sikerét nem remélvén,

békeség okáért íoltétlenül lerakta fegy-

vereit, s Klapkát arra szülitja fel, hogy

„fontolja meg, mit tehet, s mit kell

tennie."

Az ürség kijelenté erre, hog}' bé-

kére ugyan hajlandü, azonban szétkul-

dött biztosai visszaérkezte elött alku-

dozásokba nem boesátkozik.

Hanem bizony a biztosok is esak

meghozták a szomoru valüról a hirt.

Komárom magára maradt, minden

reménye nélkül a segedelemnek.

A várürség erre Csories ujabb ,fel-

szólitására esakugyan megkezdette az

alkudozást, s közölte vele a hódolati

fültételt, mely 1 1 pontot állapitott

meg, melyek közül a négy elsö követ-

kezö kikötéseket tesz : Adassék általá-

nos küzboesánat az országnak s az ösz-

szes magyar hadseregnek ; a nemzeti

pénzjegyek értékesittethessenek , és

mindazon honfiak, kik külföldre akar-

nak utazni, utlevelekkel látta-ssanak el.

Azonban Csories, gr. Eszterházy

Pal és Kászonyi ezredeseknek, mint

táborküveteknek, kételyét fejezte ki,

hog}' felsöbb helyen a fültételek elfo-

gadtatnak.

Nem is lettek elfogadva.

De söt Nugent altábornagy, ki a

zárlat-paranesnokságot szeptember 2-án

vette át, rügtön felmondta a váruak a

fegyverszünetet, s egyuttal küzlé Klap-

kával Haynau levelét, melyben a vár-

parancsnok óva intetik, nehog}' ü is az

oroszok elütt hüdoljon, mi az ürségnek

esak kárára válnék, mig ellenben, ha

a vár az osztrákoknak fültétlenid meg-

nyitja kapuit, ezen esetben Klapka szá-

mithat Haynau ,,nagylelküségére."

Az ürség e levélre esak annyit vá-

laszolt, hogy Csoriesesal az alkudozást

már megkezdette.
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À mi pedig a föltétlen megadást

illeti, — arról hallaiii sem akar ; s Hay-

nau ismételt felszólitására, ismételve

kijelenté, hogy Komároiu csupán Ье-

csületes föltételek uiellett nyitja fel

kapuit, ellenkezö esetben kész v^deni

magét az utolsö emberig.

Nugent ezalatt a Duna jobb part-

ján sánczolatokat 6s köröndöket készit-

tet 2—3 ezer lépésre az elsánczolt ma

gyar tábortól, egy részt a vár lötavo-

lában. Almásnál pedig gozhajókat tart

készen a két parto» lévü osztrákok

közt feutartani az összeköttetest.

Nugent ezenf'elül iparkodott be-

csempészett levelekkel, igéretekkel s

izgatásokkal a várorség szellemét is

megmételyezni.

Igy tôrtént, hogy a íil-ik zászlóalj-

beli jobbára tôt és oláh ujonczok közöl

tömegesen szöktek ki a várból, kik

azonban nagyrészben visszahurczol-

tattak.

Azonkivül a Bocskay-huszárok egy

százada, megtudván, bogy az ezredböl

három osztály, mely a temesvári csatá-

ból elfutott, már otthon van, hangosan

kivánja szintén elbocsáttatását, mert

egyévi szolgálati ideje letelt.

Klapka beszédére azonban elálla-

nak kivánságuktól, s lecsillapodni lát-

szottak.

De nemsokára erre nyiltan felmond-

ták az engedelmességet, s fenyegetö-

zések közt kivánták hazabocsáttatá-

sukat.

Klapka erre a zavargók közöl 7-et,

a szökevény honvédek közöl pedig 8-at

föbe lövet.

Egy hitvány gazembert pedig, ki

meggyilkolására volt felbérelve, szintén

föbe lövetett.

Komáromot ostromolni kezdék, de

fülhagytak vele, mig végre Haynau

Klapkához egy igen illedelmes hangu

levelet ir, s öt találkozásra hivja föl.

Klapka nem ment, de helvette egy

küldôttség ment Puszta-Harkálvra, hol

a feltételek meg is állapittattak.

-Az orséír fejjyvertelenül szabadon el-

vonulhat; a tisztek azonban megtartjak

kardjaikat.

Azon tiszteknek, kik elôbb a es. kir. se-

regben szolgáltak, kiiltoldre utlevelek adat-

nak: azoknak, kik olvant nem kérnek, haza-

jokba szabad elmehetée biztosittatik, azok

kivételével, kik magukat ônként jelentik s

had i tôrvényszék elebe állanak.

A honvédtiszteknek, kik elöbb a császári

seregben nem szolgáltak, hazájokban való

szabad tartózkodás, minden további liábo-

ritás nélkül megadatik.

A es. kir. ezredek közlegénysége amne-

stiát kар. (A honvédlegénységrol semmi

emlités.)

Utlevelek kiiltoldre mindazoknak adat-

nak, kik 30 nap alatt jelentik magukat.

A tiszteknek egy havi, a legcnységnek

tiz napi dij fizettetik ki a es. kir. hadi dij

szerint osztrák bankjegyekben.

A külonféle, hadi pénztári utalványokban

kiadott kötelezvények kiegyenlitése végett

osztrák bankjegyekben 500 ezer ezüst forint

fizettetik ki.

A várban levo' megbénultak és betegek

el fognak láttatni.

Minden ingó s ingatlan vagyon megtar-

totik.

A fegyverletétel iileje, helye s módja

utólagosan fog mcghatároztatni.

Mindkét részrol minden további ellcnsé-

geskedés megszüntctik.

E ezerzodésnek mind a két részrol !>c-

következett megerôsitese után a vár hadi

szokás szerint átadatik.

A vár átadásáról szóló alkupontokat

aláirták : Haynau táborszernagy, Takáts.

Gasparitz századosok, Mednyánszky, Rut-

kay, Prágay alezredesek, gróf Ziehy Ottó,

gróf Eszterházy Pál, Janik János, Szabó

Zsigmond, Kászonyi József ezredesek, As-

sennann Ferencz várparanesnok és Klapka

Gyôrgy vár- és hadserog-paranesnok."

Tehát föladta magát Kumárom is.
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Vég

Ime, édes olvasó, ott voltál kezde-

tétöl végig, s láttad, mint küzdött az

ánnány az igazság és népjog ellen.

Láttad, mint találkoztak az ármánynak

zsoldosai és pártolói, s láttad végre,

mint gyözheti le a legrettenthetlenebb

vitéz sereget is saját vezetôjének egész

az árulásig aljasodó dölyfössége és ön-

zése.

Aztán megismerted az annyi vipera

harapása által mardosott Kossuthot, ki

kezdettôl fogva a véglehelletig a legbe-

csületesebben, s legnagyobb lelkese-

déssel küzdött hazája szent ügye mel-

lett, s szónoklatai valódi fölvilágositó

csillag-hullások voltak. Amde mit tehe-

tett Ö is, midön a féreg a szent ügy

szivének közepében volt, hova a sziv

SZÓ.

megrepesztése nélkül iiет lehetett be-

jutni.

Az elmondott események után aztán

Hayiiau kezdé meg rettenetes uralmát,

melynek minden napja #vérböl kelt ki

és vérbe nyugodott le.

Hanem azért sem az árulás nem

birta megölni, sem a vér nem birta

megftillasztani e nemzetet, mely akkor

s azota kiszenvedvén, Isten ismét felé

forditja arczát, s mindeneket megalkotó

kezével szebb jövônk felé mutat.

Higyjünk benne, fektessük a re-

ményt és bizalmat magunkba, s szeres-

sük a szabadságot!

Eljen a haza! s éljen a bátor küz-

dök höstettci fölött az emlékezet!
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