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A’ szarvasi honvédelmi egylet 
története.

„Kossúth hírlap" 70-dik számában 1848-dik 
év September 20-kán Kossúth Lajos Honunk nemtője 
által fel valának híva minden hűkeblű honfiak, álla
nának össze „Honvédelmi egyletekbe", minthogy a’ 
Nemzet csak egyesülés és együtttartás által mentheti 
meg önallását és megmaradását.

Szarvason még az nap megindíttatott az aláírási 
ív, mellyen e’ felhívás a’ közönség tudomásra jutott, 
’s a’ tagok száma nőttön nőtt. Megalakúlván, válasz
tott első és másod elnököt és kilencz előadót, az el
nökök kötelesége lévén arról gondoskodni, hogy va
sárnap délutáni órákban történjenek felolvasások a’ 
lapokból és magyarázatok, s olly értekezések, mel- 
lyek által a’ nép a’ hon ügyeiről és álapotjáról hite
les tudósítást és kellő felvilágosítást nyerjen, és a’ 
Hon ügye iránt fellelkesedjék; az előadók pedig eme 
teendőket ’s felolvasandókat magok közt felosszák.

A’ közbizalom első elnökségre emelte Jancsovics 
Istvánt, másodelnökségre Delhy Jánost; előadókká pe
dig Placskó István, Brutkovszky György, Leszich Dá
niel, Kollár János, Chovan Soma, Sípos Gábor, Baltha
zár István, Molitorisz Adolf, és Melis Györgyöt.

A’ nép nagyban vőn részt az értekezésekben és 
tettlegesen lelkesült. Nem kelle a’ népnek csak a’ té
nyeket adni elő meztelenül, és a’ következtetéseket ő 
maga húzta magának.

1 *



— 4 ' —

A’ részvét később olly nagy lett, hogy a’ gyüle
kezési teremben nem vala hely a’ hallgatók számára: 
mire nézve a’ felolvasások két iskolában tartattak.

A1 szarvasi Casinó szives lévén átengedni ujság
lapjait használatra az egyesületnek, egyedül a „Prja
ťel ludu“ czímű czélszerű lap hordatolt elébb 4 aztán 
8 példányban, de melly a’ Pesti catastropha által meg
szűnt egy ideig járni, mi sajnos.

Hogy pediglen az illy ujságlapokat is jártathas
sa az Egylet, elhatározá, hogy minden egyes tag fi
zessen egy évre 10 kr. az az tíz pengő krajczárt a’ 
közpénztárba, mellynek kezelése az elnökre bízatott.

Közeledvén Mártius 15-ke Nemzeti átalakúlá
sunk évfordulati napja, helyén látta az elnök e’ napot 
melly a’ szabadság napja szinte megülni, és czélszerű 
felolvasások által megemlékíteni.

És ama nap csakugyan mégis ünnepeltetett az 
egylet által, e’ következő módon:

Az elnök megnyitván rövid beszéddel az ünne
pélyt, kijelentette, mikép ha valamelly testületnek, 
bizonnyára ennek illik, hogy eme nevezetes napot 
megtartsa, miután épen egyletünk a’ serdülő szabad
ságnak kifolyása és gyermeke. Ezután felszólítá az 
egylet egyik tagját Ballaghy (Bloch) tanár urat, kiis 
e’ következőkben lelkesen nyilatkozott.

Nemzeti nagy eseményeknek emlékezete ollyan 
mint a tavaszi nap: a tél zsibbasztó kérgét elenyészti 
s új életnek támasztja csiráit.

Ma évfordulati napja a magyar nép szabadságá
nak. A nép, melly három század óta némán ült szabad
sága sírján, ma esztendeje újra felszólalt és szava ol
lyan volt, mint az isten menydörgése: a gonoszok és 
gyávák réműltek, a lelkesek örültek a magasztos jele
netnek.
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Mi büszkén emlékezhetünk vissza ama napra, mi, 
kik mindnyájan itt a nép fiai vagyunk; mert a mit ak
kor a lelkesedés első fellobanásában valánk, azért azóta 
vérünkkel, vagyonúnkkal áldoztunk.

Sokan mentünk azóta keresztül. Taval a martiusi 
napokban a hatalom osztatlan a népek kezében volt; 
akkor a zsarnokság a népfelség előtt meghunyászkod
ván, az örök igazságot vevé szentségtelen ajkira s azt 
mondá: legyen meg az isten akaratja a földön; legyen 
meg a népnek a mi a népé és a császárnak a mi a 
császáré. És a nép hive a csábító szónak, mert hit a 
jámbornak tulajdona. A nép kijelentette akaratját, a 
király esküvel fogadta teljesítését és mi bíztunk.— 
Siralmas sorsa a nemzeteknek: minden nap hinni, min
den nap megcsalatni s még is minden nap üjra hinni! 
Még az eskü le nem hangzott ajkiról a királynak, már 
az ármány elkezdte müvét és mind a mi ocsmány bűn, 
mind a mi undok vétek volt e hazában, vérszolgálatjá- 
ba lépett a zsarnokságnak, hogy a szabadság fiait ki
irtsák.

Mi történt azóta nem kell itt hosszasan elmonda
nom ; véres betűkkel vésték az események azt mind
nyájunknak szívünkbe.

A zsarnokság kiszámított terv szerint fogott a 
nép eltiprás pokoli müvéhez. Tudta hogy a népek ereje 
az összetartásban rejlik és összeveszté a népek ezreit 
egymás ellen. A rácnak azt mondá: meg vannak sért
ve jogaid, a magyar szabadság megsemisítette sza
badalmidat, állj bosszút a magyaron s a szerb és rác 
ajkú népek felkeltek. A horvátnak azt mondá: ha a ma
gyar önálló, mért nem lehetnél önálló nemzet te is? 
kelj föl, nyomjuk el egyesült erővel a magyart és te 
leszesz koronámnak gyémántja. S a horvátoknak vad 
csoportjai ránk törtek és a népek vére folyt. — Hazánk 
keleti részén és Erdélyben az oláh bolygattatott föl és



és míg; a felizgatott vad nép szívdermesztő kegyetlen
séggel dúlt, addig a Szászok alattomos csalfasággal 
árulták el a hazát. Még a felső tót ajkú vidékek sem 
hagyattak mérgezetlenűl s a hegyek szelíd lakosai test
vérvérben mártották kezeiket.

S midőn ellenünk így minden elemet felzúdította 
a zsarnok hatalom, akkor nekünk azt mondá: védjétek 
magatokat, a mint tudtok; mert fiaitok, kik országvé
dőkül neveltettek, most birtokim védelmére szüksége
sek, érdekimért küzdenek.

A nemzet minden felőlről fenyegettetve és saját 
királya által elárulva hozzáfogott a hazamentés nagy 
müvéhez. Úgy látszott, mintha az ősök nagy lelke még 
egyszer szált volna alá e földre, s a nemzet törvény
hozói hallatlan lelkesedéssel elhatározták a nagy em
ber és vagyon áldozatot.

Akkor a zsarnokság terveit megérve látván, el
veié álarczát s azt mondá: nem szentesítem a hazá
tok megmentésére hozott törvényt.

Van-e az emberek történetében illy undok áru
lásnak még egy egyetlen példája? — Lelkünk eltéved 
a sok ármányok és hitszegések tömkelegében és nem 
talál kimenetre csak a vérengzés mezején, hol nyílt 
harcban ember ember ellen tör, és testvér testvér 
ellen emel gyilkos kezet. — Most széles e hazában 
széltiben dúl az irtó fegyver, s a korán sírba hulló ifjú
ság ezriben a jövő reményét öldökli a zsarnok.

Polgártársim! Minél jobban irtózunk a harc ez 
iszonyitól, annál erősebben kell hogy a jelen küzde
lemben megálljunk. Mert, mondom nektek, az emberi
ség utolsó véres harcát vívja e földön.

Az ember nem született öldöklésre és gyilkos 
harc nem az ő természete. Csak a zsarnok önkény 
tanította az embert gyilkosságra és ada fegyvert ke
zébe embertársa ellen.
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Mi is tartotta eddig a zsarnokság hatalmát ? — 
A vér szolgák és zsoldosok seregei.

A népnek szóla: védenem kell tűzhelyeiteket a 
szomszéd zsarnok ellen; adjátok fiaitokat szolgála
tomba.

Szolgáinak pedig azt mondá: Legyetek hatalmam 
védbástyái a nép ellen, és a nép verejtékének gyü
mölcse munka nélkül tietek lesz.

A nép oda adá fiait a zsarnok szolgálatába, s ime, 
kik még az imént emberek voltak, akaratlan gépekké 
váltak az önkény kezében, s a nép el volt árulva.

Év ezredekig élvezte az önkény ez árulás gyü
mölcsét.— Végre az isten megkönyörült a népek mil
lióin és kinyílván szemeik, rá ismertek igazi barátaik 
és igazi ellenségeikre, és szólónak a népek egymáshoz: 
„mi testvérek vagyunk, mért öldösnők, irtanók mi egy
mást? fordítsuk fegyvereinket közös ellenségünk, a 
zsarnokság ellen!“

A népeknek illy érzelmei közt kezdődött ho
nunkban a népirtó háború, mellyben már már annyi 
vér folyt s mellynek még is alig ha többet láttunk elő
játékánál.

Mit hoz e háborúban reánk a jövő? azt előre 
nem mondhatni; dehogy általában jövője csak a nép 
szabadság ügyének lehet, az bizonyos.

S mi lesz a nép szabadság eredménye az embe
riségre nézve ? Az, hogy a zsoldos vérszolgaság el 
fog a föld színéről töröltetni.

Polgártársim! Nem mind üres ábránd az, mit az 
emberek rövidlátósága annak bélyegez. Eljő az idő és 
nem távol már a nap, hol a népek örök békéje a föl
dön valósággá lesz, és nem lesz többé harc a nem
zetek között és megszűnend az emberölés királyok 
nevében, a mint megszűntek az emberáldozatok a val
lásért isten nevében.
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Nézzétek a szabad Helvétiát! Ssázadok óta maga 
elszigetelten áll a zsarnokság nyomta európai népek 
közepette, mint szálka a zsarnok hatalmak szemében, 
kitéve a legdühösb megtámadásoknak. Es Helvétiának 
nincsen állandó zsoldos serego. Miért ? Mert a szabad
ság érzi mindenhatóságát és nem keres a szolgaság 
eszközeiben menekülést.

De valjon Helvétia azért védtelen? Sehogy sem; 
sőt fiai bátrabbak, fegyvergyakorollabbak a zsarnok
ság zsoldosainál. De ők a fegyvert nem másnak va
gyona, élete, szabadsága megtámadására használják, 
hanem önvédelmid, szabadságok paizsául.— Mert ki 
támadókép fegyvert ragad, gyilkos; ki a fegyvert sza
badsága védelmül használja, a szabadság martyrja.

E nagy igazság az, melly tavai földrengésképen 
európaszerte a trónokat alapjukban megrázkódtatta.

„Nem lövünk szabadságokat védő testvéreink el
len,“ szóltak a hadfiak és a zsarnokok reszkedtek és 
buktatva voltak.

Hogy megint ideiglen felkerekedtek, az a népek
nek önfiai közt támasztott szakadásnak keserű gyü
mölcse.

De e szakadás is ollyan volt mint a tűz lángja: 
a polyvát elégette, de az aranyat salakjából kiválasz
totta, hogy fénye annál tisztábban meglássák.

Kik teszik hazánkban ellenünk pártját? Egy ket
tőt kivéve, kiket kislelküségük csak most tett honáru
lókká, a többik mind ollyanok, kiket a nemzet utálata 
rég kivetett és kiket testvérárulás fekete vétke rég 
undokított. Nyomorú ügy, mcllynek olly nyomorultak 
pártolói! — De velünk a népek ezreinek tiszta hűsége 
van és e hűségbén megrendíthetetlen biztosítéka a sza
badságnak. — Egy szerencsétlen nap, egy vesztett 
csata a zsarnokságot megdöntheti; igen, mert kik a 
zsarnokság részén vannak, nyomorult önöknél becses-
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bei nem ismervén, mindég azon ügy pártolói, melly 
győzött; nem úgy a szabadság, a halhatlan erény szü
löttje; a csaták kétes kockája sújthatja, de meg nem 
törheti.

Míg a felett folytak a háborúk ez vagy amaz 
Ország Péteré legyen-e vagy Pálé, a fegyveren múlt 
minden és a szuronyok túlnyomó ereje határozott; mert 
a népnek végre mindegy volt Péter által nyúzatik-e 
vagy Pál által. — De midőn a zsarnokságnak a néptől 
isolált serege egy, szabadságáért vívó nemzet seregé
vel áll szemközt; a zsarnokság perciglen győzhet, de 
míg a nép él és szabad lenni akar. a szabadság ügye 
veszve nem lehet ; mert a hány ház annyi vár, a hány 
lélek annyi harcos, a hány házi eszköz annyi fegyver.

Polgártársim! Soká nyugodtunk, — a rabszolga
ság háromszázados éjét végig aludtak, s már fent volt 
a nap, mikor fölébredtünk. — Nagy, férfierőt és férfias 
kitartást igénylő munkára ébredtünk, mellyel bevége
zetlen hagynunk nem lehet, nem szabad.

Ha hanyagok lenni akarnánk, a zsarnokság hatá
rozottsága kénszerít megállanunk az élet halál küzd te
rén. Mert miután a dolgok oda jutottak, hogy Windisch
grétz küldötteinknek azt mondhatá: feltétlen megadást 
kívánok, — a nemzeteknek nem maradt más választása, 
mint vagy becsületes halált a szabadságért vagy becs
telen halál a szabadság hóhérai által.

De ha halni kell, haljunk úgy, hogy az unokák 
átka Örök nyugalmunkat ne zavarja, haljunk a haza, 
haljunk az emberiség szent ügyéért. Legyünk készek 
a legrosszabbra és lehet reményünk a jobbra, melly a 
hon élete, a nemzet dicsősége. Unokáink áldása eddig 
szálland porainkra és áldott lesz e nap emlékezete.



Preklad reči 1849 dňa 15. Marca držanej od 
P . Bloch Mórica.

Welkich pribehoch pamgatka ge taká, ako garňi den,
ktori kornatosť zimi odstráňi, a nowgeho žiwota zárod 
wiklučká.

Dňeska ge Maďarskgeho ludu slobode ročni den. 
Lud ktori za 300 rokou ňemi na hrobe swogeg slobode 
seďeu, tera s rok sa ozwau, a  ozwaňga sa geho bolo takuo, 
ako božge zahrmeňga z plani a slabňsi sa ho zlakli, ale 
statočni horliwei sa mu zaradowali.

M i  pišňe sa rozpamätáme na ten den, mi, ktori 
sme wsseci sinowga ludem lebo k čomu nás tedi horliwosť 
zapálila, na to sme krú a magetnosť už obetowali.

Ces wela sme už ale pressli od tich čgas. Wlans, w 
dňach M arc iusa ňerozďelená moe bola u lubu r w ten čas 
tiranstwo, pred gasnosťou ludu sa učupilo z wečneg praw
di slowá st wezmňe do swogich ňeswatich úst, to wrawgac: 
" n ach bude božga wuola na zemi t nach bude čo ge ludu lu
du, čo ge eisárowo cisárowi.^

A  lud weri u tim podwodnim rečom, lebo wgera ge 
wlasnosť ňprámnich. Lud progawiw swogu žgadosť, a krát 
gu s prisahou prigau, a mi sme uwerili.

^lačliwi los N árodow: každi den weriť, a každi 
den oklamanim biť, a predea zase len každi den weriťl 

Sotwa sa prisaha ozwala na ústach králowich, a 
podwod už započau swoge ďgelo, a každi hnusni hrgech a 
každá osskliwá wina k tiranstwu do službi stupila, abi sinou 
slobods wikoreňila.

Co sa stálo od tich čgas ňetreba mi dlho wiprawo
wať, krwawima literami zapisange sa do srdca wsseckich 
nás tge pripadnosťi, ktorge sa stáli. 

T iranstwo s popredku wirátanim plánom pristúpilo 
k swogmu pekelngemu ďgelu, a ubezpečená horliwosť na
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čas sa ustúpiť musela. T iranstwo weďelo že N árodom moc 
záležj w spoludržáňi, a preto N árod s národom s ňe
prgatělili. Rácom to bolo poweďenno. " twoge práwa 
maďar potlačuge a slobodu ťi zňiwočuge, pomsti sa na 
ňom,^ a hla ráoi a srbi powstáli. Dorwátom to wraweli r 
" A k maďar muože biť samostatuim národom, prečo bi sťe 
ňemohli biť ag wi, powstanťe, a s gednoeenou mocou po
tlačme maďara, a wi budeťe diamant koruni,^ a hla hor
wátske bandi uderili na nás, a kru wlasťenská ťgekla. N a
sseg wlasťi na wichodneg straňe, a w Sedmohradskeg vláchou 
zbúri li, ktorá zo strassnou ukrutnosťou plundro wali a 
mordowali. A ňi horňozemskich pokognich slowákow ňewi
ňechali, pokogni wrchow obiwaťelga do bra trskeg krwi 
ruku si zmočili.

A  keď takto wssecke žiwli zbúrili, tedy nám to pow
gedali: bráňte sa ako wgeťe, ale prú wassich sinou, possle
me do T alganskeg, abi tam geden -  za slobodu swogu 
tákťgež bogugúci národ potlačili. 

A  národ predea sa len usau, a pristápiu k welkeg 
práci sebeobrmni. T ak sa zdá, akobi staro bilich nassich 
wiťazou duch na raz bou stúpiu medzi nás a N árod s
ňeslichanou horliwosťeu obeť chlapou a magětku dať uri
ďiu.

W  ten čas tiranstwo swoge plani za dozretge mim 
gae, larwu dolu zložilo, a powedalo to, ňepotwrďim wám 
wasse zákoni, ktorge sťe k obraňe swogeg wiňgesli; a mi 
sme predea werili, a tiranstwo ďaleg plgetlo swoge ňkladi. 
Duch náš temer zabláďiu w labirinte zradách, až sa nm 
pokoň nassgou na krwawom poli wogni, kde člowek proti 
čloweku brwgi, a brat proťi brmtowi dwiha wražedlnň rm 
ku. A  teras po eeleg wlasťi zúri zbro g, a tiran ťisice na
ssich náďejiplnich mlaďikou morduge.

Spolumessťaňga mogil čim ssťasňegssi sa nám 
zdá biť tento staw wogni, tim wgae sa od nás wihledáwa, 
abi sme pewňe stáli . Lebo wrawim wám to, že ge toto



posledňga wogna na zemi  ̂ člowek sa ňenaroďiu k mor
dárstwu, a wogna ge ňge prirodzenosť ludská.

Len tiranskwo naučilo luďi k mordárstwu, a dalo 
zbrog člowekowi prwťi čloweku.

S  čim že zdržowau moc smogu tiran? S  húfmi 
krwoslúžebňikou a nagomňikou.

Ludu wraweli to: musim wás bráňiť proťi susedni
mu tiranowi, dagťe mi wogákou! A  timto wraweli to, 
budťe mogi obraneowga, a krwopotná úroda ludu, bude 
bez práci wassa.

Lud ta dau swogich sinkou tiranowi do službi, z kto
rich on zprawiu massini k wiwedeňú swogeg sebewuoli, 
a na ten spuosob bou lud zradeni a oklamani.

O d ťisie rokou takto požiwali tirani úžitki. T erás 
zhlgadou B oh na milioni ludu, ktorim sa oči otworáli, a 
poznali swogich oprawdowich prgatelou a ňeprgaťelou, a 
powgedali s i  wespolek: mi sme braťga, na čo bi sme sa 
gedendruhgeho mordowali, obráťme račeg zbrog proťi 
tiranstwu l

T akto powstála táto swatá wogna, w ktorej už tolko 
krwi ťgeklo a ktoreg sme snád len pri začgatku.

Č o nám doňesge táto wogna, to sám Hospodin wge, 
ale že ag napokoň len sloboda ludu obráňená bude, to ge 
werná prawda.

A  čo bude wisledok na ludskuo pokoleňga? T o, že 
posawádno wogsko prestáťi musi.

Ň eňi to wssecko ssgalenosť, čo luďga takim biť gme
nugú. P riďe čas, že sa tá prawda wiplnj, že prestaná sa 
braťga a národi we gmenu králoch mordowať, ako sa už 
prestáli za náboženstwo we gmenu božom mordowať. 
N agwčtssj hrďin swogho weku Napoleon to powgedau, 
že na ostatok bude gedna rodina celá Európa, a tge múri 
ktorge sa teras medzi gednou a druhou kra ginou sa po
rúcagú, národi sa ňebudá geden druhgeho kaziť, a húfi 
wogenskge prestaná. A g teras, w slobodnich obcach w
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H elwetii a A meriki ňget wogsko  ̂ len ňgekelko plukow, 
prečo?  preto že celá moc národa ňge w nagatich wogá
koch, ale w sile slobodnich messťanow záležj, tak, že ak smge 
dakto slobodnť národ bantowať, tam ge každi messťan 
wogakom, t. g. obrancom wlasťi.

A  táto okolnosť sa wlaňi medzi národmi wiwinúla, 
ktorá králowske tróni ztrgasla. 

B ogowňici powedeli, ňebudeme strgelať na lud, bo
sa to  nassj braťga, a tirani sa zlakli, trgasli, a padali.

Ž e si hlawu na čas zodwihli, toho pričina sň ňgek
tori zaslepenci, a zlobiwci, ktori račeg eudzich tiranow 
ako swogich bratow radi mali. A le ag táto wogna ge, ako 
ohen, ktori plewu spáli, ale zlato prečisti.

A  kdože sa z pomedzi nás terás proťi nám? dakol
ko daromňjci, ktorich lud nerád wiďeu, ale ktorj ag oni 
lud nerád wideli.

Dokgal za to ssla wogna, že táto kragina čga bude, 
P alowa či Ďurowa, doťgal bodáki wec rozhodili, bo lu
du wssecko gedno bolo, či ho ag na daleg P alo a či Ďu
ro buďe drať. A le terás, keď ge reč o tom, či ag na da^ 
leg drať, a potlačenim biť? a či slobodnim sa stáť, teras 
sa wee eelkom ináče má. T iranstwo muože na čas wi
ťaziť, ale lud potlačiť naskrze ňge, lebo kďe lud chce si gar
mo z pleca dolu, tam ge každi dom geden zámok, každá 
dussa geden bogowňik, každi rgad domowni gedna zbrog. 

P rgaťelga mogi!  za wela sme odpočiwali, a už ho
re bolo slnko, keď sme sa zobuďili a zobudili sme sa k wel
keg práci a witrwalosťi, kterú w tom ňechať nám ňeslo
boďno, ag ňeni možno.

A k bi sme sa okúňali, tiran  nás sám prinúťi do 
boga isť, a zomrgeť. Lebo keď W indissgrec nassim wi
slancom to powedau; bezwiminkowuo podaňga-sa lebo 
smrt! tam potom ňget čo wiberať, račeg sa bráňiť, 
lebo ktori sa bráni, ten ňemusj essťe padnuť, ale muože 
padnňť ten, proťi ktorgemn sa bránia ktori sa ale ňe^



bráňi, ale si samochťgae ssige pod bárd podložj, toho 
smrt gest gistá.

A k tedi máme zomrgeť, zomrime tak ako sa na 
skatočniho a stlneho čloweka sweděj, bráňgac sa, ale ňge 
tak, ako odsňdzeni zločinci zwikli.

B uďme hotowimi ag k naghorssgemu wisledku, ale 
sa usagme i teg naglepsseg weci, t. g. žiwota národu a
geho sláwi. T ak nás potomei nasss požehnáwas budú, 
pamgatka nassa bude blahoslawená. S t .  ^

Mart. 15—ki innepre 1849.
Delhy Jánostól.

Édes hazám szóll szorúlt szivemhez, 
Innepét hogy zengje el dalom.

S öröm száll dalomban az egekhez,
De örömben nyög a’ fájdalom, 

Mert a magyar csak sírva örülhet, 
Keservének kelyhe nem ürülhet.

Egy éve csak, hogy űjjá születtél,
S az igát leráztad óh magyar!  

Egy éve ma, hogy szabaddá leltél,
S egy rövid év mennyi könyt takar, 

Hű lelkedet mennyi csapás érte,
S rád ezt a fondor kajánság mérte.

Ez volt sorsod három század óta,
Minek másként vége nem lehet.

Ezt a végzet talán reád róta,
Máskép a magyarnak nem mehet. 

Nem jutott ő semmihez se ingyen,
Nem piritá arczát soha szégyen.
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Hányszor folyt vér a magyar eréből.
Folyt idegen, czudar érdekért.

Vér foly most is hűséges szivéből,
De foly a nemzeti életért,

S meghalni egy nemzetért dicsőség, 
Mellyhez nem fér a siri sötétség.

Ti szent lelkek dicsőült árnyai,
Kik a hideg sirba szálltatok;

E hazának elvérzett fijai,
Kik a szabadságért vívtatok.

Áldott légyen nevetek hazánkban,
S ragyogjatok az ég csarnokában.

Meghalunk tán mi is nem sokára, 
Nemzetünknek még is élni kell. 

Míg fijai készek oltalmára,
Nem dönti azt sirha semmi csel. 

Víni fogunk, és bahért aratunk,
Soha hazánk téged el nem hagyunk.

Élj szabadon, miilyenné születtél,
Kit soha ne nyomjon rabiga. 

Szabadságért már sokat küzdöttél,
S küzdenek hű fijaid, mig a 

Gyáva szolgát mind le nem tiporják,
S a pokol mélyébe nem sodorják.

Itt az idő, s hiszem nem sókára 
Kiderül a magyar bús ege.

Eljő a jó élet valahára,
És eloszlik hazánk fellege.

Örülj, de tégy Nemzetem magadért,
Élj s halj, ha kell a szent szabadságért,
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Solnocká bitka
dňa 5. Marca 1849

O d S o lnoku tichi wetrik wege,
A  slňgečko raňge pekňe hrege;  
Slnko hrege, predea strassňe hrmi, 
H uči pole ako wgetor strmi.

Č o že ge to za strassnuo hrmeňga? 
Č o že ge to za ďiwnuo znameňga?
Ň ikďe oblak na ňebi newidno:
predca hrmi, to ge welmi diwno!

Ludga sem tam wo strachu behagu,
J eden druhgeho sa dowedagu:  
Č ožebi to za strassliwuo bolo?
Ž e počugu hrmeňga okolo.

Ň ebogťe sa, ňebogťe prgaťelga, 
F russťik ňemeom pri Solnoku delga, 
F russťik, twrdge opekance z deka 
Ž e gim až pot dolu zťeká z čela.

W i ňessťasni ňemei čo robiťe? 
N ačože wi proťi nám brogiťe?
P rečo národ pokogni kaziťe?
A  slobodu prečo záwidiťe?

Lepssge bi wám bolo doma sedeť,
A  o wogňe aňi ňič ňeweďeť,
A ko tu nám pod nohami stáť,
A  na kusi sa dať tu posekať.
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Ci ňewgeťe essťe čo ge maďar?
K tori ag wám tak slobodu žgadau,
Že ge prgaťel národu každimu,
A le potom, kat ňepragicimu.

P rečo sťe nám slobodu ňeprgali? 
Weď sme mi ňič od wás ňežgadali, 
kreme swoge zadržať swe chceli,

A  už sťe nám ag to záwiďeli!

Wssak rozumu wám mi nadžeňgeme, 
Č o ge národ to wám ukgažeme, 
N árod ktori slobodu zastáwa;  
A  za ňu ag žiwot wdačňe dáwa.

A le weď sťe to už preskúsili,
B o sme wás už dobre prergeďili, 
Ň epuogďe z wás aňi geden domou, 
T u misiťe zhňiť pod nassou zemou.

P ri S o lnočkom mosťe welki ssgaňec, 
D o  ňeho sa uťahuge ňemec,
M is li, že tu už bezpečni buďe,
A  hwizda si w teg podzemskeg búďe.

N azdá sa že on bude tu panowať,
A  že bude U hro m rozkazowať,
T a sa daleg paňe sswagre ňemee, 
E ssťe ti zwgeš, čo ge kozi taňec!

P o nedeli za wčasu za rána 
Damganič ku Solnoku dohaňga, 
husári a treťga zástawa,
S  P olgaci do glgeďe si zastáwa.
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A ko ňemci nás ssereg zbadali, 
H ňedky plundre plnge napússťali, 
Delá k ssgancom dwanásť postawili, 
A kobi náš ssereğ odstrassili.

A le sa len darmo pechorili,
Darmo drahi pússni prach kazili, 
O d laknuťga cgeliť ňeweďeli,
A  len Uhrow wečmi namrzeli.

Lebo ako honwédi zweďeli,
Ž e už ňemcom údi zmeraweli, 
B odák na ňich strassňe otrčili,
S o  ssťurmou sa na ďelá walili.

Ň ebrau ňemec na žart, ale znáhla, 
W  tuhom behu za most sa ponáhla, 
Misli, že zas ssťasliwe uwrzňe,
Z o Solnoku len ako dim zmizňe.

A le za ňim uassi pospgechali, 
P opadnutich strassňe bili, prali,
Len drağuoňi mohli sa ratowať,
Z o Solnoku ku P essťi wandrowať.

G edni chceli na parowoz sadať 
A  do P essťi ako wgekor cwálať,
Lež husári ag tich zastawili,
Medzi ňimi proces hňed skončili.

B ola že tam bola pekná swadba, 
B ola že tam nťessená hudba, 
Strun i boli hlawiee ňemeowe,
A  bičiki ssable husárowe.



Z em sa strgasla, čo z koňou padali,
A  s ťelámi pole prikriwali,
K rú  potokom po ulici ťgekla, 
K rik ohromui ako w mukách pekla.

P ozostali koňe obrá ťili, 
F u gazďeňim bi sa ochráňili:  
A le husár a polgak za ňima, 

A honwédi s bodáki pred ňima,

T ak ich pekňe z dwoch strán zaobissli, 
Ž e ňebolo sskári  kďe bi ussli.
D o  Z adwi sa stuďeneg rúcali,
A  w ňeg mnozj strassliwe skonali.

M a li strelci na woďe čo strgelať, 
M a li sa w čom slintičke zohrgewať, 
N agedla sa ag Z aďwa zwerini, 
M a li dobru hosťinu ri bini.

K reme čgapke po woďe pláwali, 
Witazowga na dno osadali,
Ň ewissgou z ňich aňi geden z wodi, 
Ň ebude ten wgae strassit nárwdi l

T ak sa swadba Solnocká skončila, 
K torá ňemeom dobru zapražila,
Z o dwanásť dgel deweť nám nahali, 
K oňe, zbrog, prach hrňzu darowali.

D o  ssťiri sto do zageťi padli,
K torich ^kossňthowi odoslali,
A  ti, ktori predca ssťasňe ussli 
Windissğreca obweseliť tassli.
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P án Windissğrec, čo že sa ťi sňiwa? 
A ko sa ťi páči tá hosťina? 
Č i sa essťe ag teras kondássi 
-  A ko wrawiš ^bogow ňici nassi?

Welmi radi kondássi buďeme,
Wssak wás -  swiňe -  nagprú wipasgeme, 
W ípasenich potom pokoleme,
Mäso a masť Žófii possleme.

Č o ge wasse nach zostaňe wasse, 
nechceme me mi cudzge ňič, len nasse. 
A k nám pokog dáťe, ag mi dáme, 

A ak wognu chceťe, tgež ňedbáme.

A le beda ukrutňiku tomu,
K tori ruku dwiha proťi B ohu,
A  slobodu ktori potlačuge,
P roťi Boh u  samgemu boguge.

P j e s e ň .

l^ako  ̂ talpra um^nr^

k^raťga hore, Wlask nás zowe, 
Wlast nás zowe ku p o moc p, 

skčeb sa na ňu uborili 
^káei, oláh, a ňemci.

Draskč že sa ňeprgatčlga swobodi, 
č̂eb wás ruka swobodučho podrbbj.

^a swobodu bogowati,
^ráwo ludskwo zasťáwati



Wždicky hotowj budeme.
P roťi tiranom staneme.

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.

Dost nás už gármo tiskalo,
Dost nasse srdce plakalo, 

Č as ge, bi sme ludga bili, 
sssráwo lidskwo použili. 

T rastě že sa ňeprgatčlga swobodi, 
N eb wás ruka swobodučho podrobj.

N i ge hoden ten, že žige,
K do sa teráz w strachu skrige, 

K do sa bogj zbrog chititi, 
A za swobodu umrjti.

T rastě že sa ňeprgatčlga swobodi, 
N eb wás ruka swobodučho podrobj.

T u kdě nám otcowga žili,
K dě sme sa ag mi zrodili,

A  kdě oni spočjwagj,
Z hrobu takto k wám wolagj. 

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruky sinúw nassjch podrobj.

B iť wás boli millioni,
P adněte pod nassj zbrogj, 

T jm wgaceg z wás wisekáme,
T jm wetssú sláwu zjskáme. 

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodučho podrobj.

E sstě maďar so slowanom, 
P eklo ukáže tiranom,
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N a weki to ukážeme 
že zbroge nosiť wládzeme. 

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.

Ğ ö rğei náš wudca sláwnj,
Wjtaz swobodi už dáwni. 

I Dam janič ten udatni.
Wibogugj, weněc swati.

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.

P rečo stě nás bantowali?
Weď sme wám mi ňič ňewzali, 

A niž od wás eo žgadame,
Len si swoge zastáwáme.

Trastě že sa ňeprgratělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.

P rawdu i sám B oh zastáwa, 
A  silu nám k tomu dáwa,

B i sme s gegj neprgatelmi 
Swobodnau zakrili zemi. 

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.

Muže tedi! bratja hore! 
W lasť nás na obranu zowe! 

Hotowj sme wsseci gjti, 
Z latau swobodu brániti. 

T rastě že sa ňeprgatělga swobodi, 
N eb wás ruka swobodného podrobj.
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Berekeszté ez ünnepélyt Brudkovszki György 
előadó ama forró felkiáltással, miszerint a’ Mindenható 
Egyletünk nemzőjét, jelenleg az első magyart, kor
mányunk elnökét, szeretett Kossuthunkat az Isten él
tesse, ’s tartsa hosszú időkig az egész hazára nélkü- 
lözhetlen drága életét.

„Kossuth Lajos éljen!"

Mire az egész egylet kitörő lelkesedéssel há
romszor viszhangozá:

„Kossuth Lajos éljen, éljen!!!“




