Lamberg holttestét az utczán hurczolja a nép.
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elvettetett. István főherczeg-nádor ijedt menekülé
sével összetört a legutolsó kapocs is, mely az uralkodó
házat a nemzethez kötötte. A kamarilla teljes diadalt aratott: a magyar
nép, mint a halálraitélt, átadatott a bakónak.
Ámde, a reakcziónak e gyilkos elhatározása immár csaknem hatás
talanul siklott át a magyar nép kedélyvilágán. Tavasz óta a váltakozó
érzelmek annyi vihara zajlott át keblén, hogy az ujabb csalódások iránt
közönyösebb lett. A nádor távozása kétségtelenül fájdalmasan érinté, de
csakhamar napirendre tért fölötte. Az untalan csapások megedzették.
Háborgó lelkében a kevély harag, a vakmerő dacz vert fészket.
— Csak azért sem tágitunk, — mondta Ujházy László, Sárosme
gye agg főispánja a nádor távozásakor, — szétdöntjük börtönünk falát
és megfojtjuk hóhérainkat.
Igy gondolkozott csekély kivétellel az egész magyarság. És e zor
don elhatározás fölött, mint egy ragyogó csillag, ott tündökölt a honsze
retet, ez az égi fény, mely keresztülvezette a nemzetet a vértengeren.
Aki népünk jellemét egész mélységében akarja ismerni: az for
duljon a szabadságharcz krónikáihoz. Csodás dolgokat fog találni e la
pokon. Egy-egy kiszakitott részt a tündérregékből. A hazaszeretet oly
fönséges nyilvánulását, amely páratlanul áll a világtörténelemben. Az a
tudatlan, egyszerü földmivelő, a kinek keze még sajgott a jobbágyság
szolgalánczának szoritásától, mint a gyermek, ha anyja hivja, repeső
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örömmel sietett a haza védelmére. Előbb vagyonát adta oda néki, aztán
életét áldozta föl érte.
Kossuthé az érdem, hogy a nemzet tünő önbizalma épp a legvál
ságosabb pillanatokban visszatért. Kossuth volt az, ki a magyar áldozatkészség csodaforrásait, m in t egy ujkori Mózes megnyitotta; ő volt az,
akinek hivására, mintha varázslat alatt lett volna, sürű tömegekben meg
indult az egész magyar nép — ahalába.
Noha Kossuth és Batthyány között meglazult a régi jóviszony,
most midőn a nádor távozott, a szabadságharcz ez a két kimagasló alakja
mégis mintegy kiegészité egymást. Mig Batthyány a béke olajágával tür
tőztette elleneinket az erőkifejtéstől: azalatt Kossuth mindent elkövetett,
hogy a nemzet mentől előbb harczraképes legyen.
Mialatt Batthány alkudozott: Kossuth, mint a vigyázó toronyőr
egyszerre csak megkongatta a harangokat. Lapja élén, az érzelemkeltés
szemkápráztató változataiban, minden nap ujabb, meg ujabb csatárahivó
szózat jelent meg. Csak forradalmi idők méhe szülhet ilyen czikkelyeket.
Izzó hangjuk még most is, e sívár tunya korban a lelkesedés pirját festi
arczunkra. Egyik ily czikke,— talán legszebb valamennyi közt, — ame
lyet néhány nappal Jellasics betörése után tett közzé, a következőleg szól:
Jóslatot mondok hazám fiai, szegény elárult magyarok!
Hét év óta sok jóslatot mondék és szinte borzadok, látván, hogy minden,
de minden oly borzasztóan hamar teljesedett. Minden, de minden szavam teljesedett,
még az is, hogy egy férfiúnak (Széchenyi grófnak) irtózatos betegségét megjósolám,
kinek emlékezetéhez sok érdem csatlakozik, s akinek szellemi halála mély fájdalom
mal illeti az ember-kebelt.
Amit a birodalomról, a mit a magyar arisztokracziáról, amit Horvátországról
jósolék, minden, de minden teljesedett; s az is teljesítendő félben van, amit a dinasz
tiáról jósolék.
Szinte megborzadok magamtól. Ugy vagyok, mintha nyitva volna szemem
előtt a fatum könyve, s hiába hunyom be előtte szemeimet, a világosság átczikáz
lelkemen, mint a villám a sötétségen.
És én a kényszerűség ösztönének hódolva, ismét jóslatot mondok.
Hallgassatok meg, hazámfiai!
Az örökké való Isten nem egyes csodákban, hanem általános törvényekben
nyilatkozik.
Isten örök törvénye, hogy a ki magát elhagyja, az Istentől is elhagyatik.
Örök törvény, hogy a ki magán segit, azt az Isten is megsegiti.
Isten törvénye, hogy a hitszegés végeredményben maga magát bünteti meg.
Isten törvénye, hogy a ki a hitszegésnek, az igazságtalanságnak szolgál, az
igazságnak diadalát késziti elő akaratlanul.
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A mindenség ezen örök törvényeire támaszkodva esküszöm, hogy jóslatom
teljesedni fog. És jóslatom ez:
Jellasich beütéséből Magyarország szabadsága fog következni.
Szegény, hitszegően elárult magyar hazánk szent nevére kérlek, higyjetek a
jóslatnak; ha hisztek, teljesülni fog.
Miből áll ennek a Jellasichnak hatalma?
Egy kis anyagi erő 50—60—70 ezer ember, pillanatnyilag hatalmasnak
látszó, mert a határőrvidéki szerkezetnél fogva mintegy 30 ezer kész fegyverest talált.
De mi van a háta megett? mire támaszkodhatik? hol van a nemzet, mely az
igazság lelkesedésével támogassa őt? mely kipótolja seregének csak azon hiányát is,
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melyet nem is a szive mélyében megsértett magyar engesztelhetlen karja, hanem
maga az üt fáradalma s a mohón hörpölt magyar bor kidönt?
Nincs sehol-sehol.
Egy ilyen sereg csak pusztítani képes, hóditani, vagy épen hóditását meg
tartani nem.
Batu kán százezrekkel szállta meg hazánkat. Pusztitott és kiment.
Az ilyen Jellasich-féle expeditió legfölebb sáskajárás. A sáskasereg mindig
előre nyomul, de mindig fogy, s végtére kivesz.
Minél belebb nyomuland Jellasich az országba, annál bizonyosabb, hogy
egy embere sem látja többé a Száva vizét.
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Mi magyarok, csak akarnunk kell, elegen vagyunk, hogy csak kővel is
agyonverjük.
Hogy aztán mi történik? arról majd akkor szólunk. A magyar nem érde
melné meg, hogy Isten napvilága reá süssön, ha reggel első, este utolsó gondolata
nem volna az ocsmány hitszegésnek, a rút árulásnak eleven emlékezete, melylyel a
magyarnak az élők sorából való kiirtására oly példátlan alávalósággal összeesküdtek.
A magyarnak most csak tehát két teendője van. Egyik:fölállanitömegben
a haza földét megszállott ellenség agyonnyomására. A másik:"em
lékzni.
Ha a magyar e kettőt nem teszi, akkor oly gyáva, nyomorult nép, melynek
neve a világ historiájában ugyanazonossá lesz a szégyen s gyalázat névvel; akkor
a magyar oly gyáva nyomorult nép, mely megfertőztette ősei szent emlékét, melyre
majd az örökkévaló Isten azt fogja mondani: "Bánom, hogy teremtettem, " akkor a
magyar oly Istentől elátkozott nép, melytől a levegő meg fogja tagadni éltető erejét,
melynek kezei alatt a televény buzaföld sivatag homokká fog változni, melynek
közelitésekor kiaszik a szomjat enyhitő forrás, ki hontalanul bujdosandik a föld
hátán, ki hiában kérendi az irgalomtól az alamizsnának száraz kenyerét, kit alamizsna
helyett arczul csapand az idegen faj, mely őt saját hazájában vándor koldussá teendi;
kit mint a gazdátlan ebet, büntetlenül verend agyon bármely gazember; olyanná
lesz, mint a bélpoklos, kit minden ember kerül, mint az indus pária, kire az ebeket
uszitják. Hiában forduland a vallás malasztjához, neki nem adand az vigasztalást.
Isten, kinek teremtési művét gyávasága által meggyalázta, nem bocsátandja meg
bűneit sem ezen a világon, sem a másikon; a leány, kihez szemeit felemelendi,
seprüvel hajtandja el a küszöbről, mint a rühes állatot, neje utálattal köpend gyáva
szeme közé s gyermekének első szava lesz, hogy apját megátkozza.
Borzasztó! borzasztó! de igy lesz. Az átok kérlelhetlen esküjével esküszöm
a szabadság Istenére, e hont vérrel szerzett őseink meggyalázott emlékezetére eskü
szöm, hogy igy leszen, ha a magyar faj oly gyáva, hogy tömegestül föl nem kel
Jellasich szolga poroszlóit s a szerb rablókat és minden árulót, ki a magyar ellen
kardját emelni meri, összezúzni, mint zúzza a fergeteg az utjába vetett kötetlen
szalmakévét; s ha oly gyáva lesz a magyar faj, hogy szétzúzván ellenségeit, meg
tudna bocsátani, vagy egy perczig is elfelejteni az árulókat és az árulást.
Nem, nem! Ezt a magyar nem teheti! És legyen átkozott, ha megteszi.
Azért mondom én, hogy Jellasich beütéséből Magyarország szabadsága fog
következni.
Először győzni, aztán leszámolni. Ez a feladat.
Fegyverre tehát, aki férfiú!
Az asszonyok pedig Veszprém és Fejérvár között ássanak egy irtózatos sírt,
melybe vagy a magyar nevet, magyar becsületet, a magyar nemzetet, — vagy ellen
ségeinket eltemessük; s amelyen vagy a magyar név szégyen-oszlopa álland ily
felirással: "Igy bünteti Isten a gyávaságot, " vagy álland a szabadság örökzöld fája,
melynek lombjai közül Isten szava szóland, mint szólott Mózeshez az égő tüske
bokorból: "A hely, melyen állasz szent, igy jutalmazom a bátorságot: szabadság,
dicsőség, jólét és boldogság a magyarnak! "
Fegyverre tehát magyar! Életedért, becsületedért, hazádért, ősi tűzhelye
dért; a földért, mely táplál, melyet véres verejtékeddel műveltél, s melyet most a
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hitszegők, szabadságod megdöntésével béreül akarnak a szerbeknek és illireknek a
kezére játszani, s téged saját hazádban földönfutóvá tenni, mint teszik már a teme
rini szegény magyarokat.
Fel, fel, fegyverre magyar! — Aki a törvénynek nem engedelmeskedik,
melyre a király is megesküdött: az áruló; a ki pedig áruló, azt kell fogni és a tör
vénynek a kezébe szolgáltatni.
Hazánk mindenünk! E hazát megmenteni első kötelesség! A hazát mentve
magunkat mentjük.
A kinek egy faluban, akinek egy megyében legkisebb hatása van: ragadjon
zászlót! Ne halljunk más zenét Magyarhon térein, mint Rákoczinak búskomor indu
lóját. Gyüjtsön maga körül tíz, húsz, ötven, száz, ezer embert, ki mennyit tud és
vigye Veszprém felé. Veszprém táján gyüljön össze az egész magyar nép, mint
összegyülend itélet napjakor a feltámadott emberiség, — és rajta az ellenségre!
Énekeljétek ama szent éneket, melyet ismertek:
Tartsd meg Isten országunkat,
Mi magyar hazánkat;
Rontsd meg mi ellenségünket,
Kik üldöznek bennünket!
Fel, fel fegyverre! Velünk van az Isten és az igazság! Fel, fel magyar nép!
Egy másik czikkében a magyar katonasághoz emeli szavát. A
lelkesedés vérforraló hangja vonul keresztül ezen a szózatán is. Mintha
csak a dobok pergését, a trombiták riadóját hallanók. Azokat, akik már
itthon vannak, a nemzet iránti hűségre hivja fel:
. . . Az ország kormánya — igy szól a többi közt — a haza szent nevében
azt rendelé, hogy induljatok a pártütő ellenség ellen, mely apáitokat, testvéreiteket
zsarolva, rabolva nyomul előre szegény elárult hazánk földjén. A ki tehát benneteket
az útból visszatérit : az hűtlen, gaz, áruló, az szintúgy elárulja hazáját, mintha az
ellenség elől szöktetne meg benneteket; szintúgy megcsalja a hazát, mert elrabolja
tőletek a ti vitéz karjaitok oltalmát.
Ne tűrjétek azt tehát, vitéz magyar katonák! Az árulókon Isten átka fekszik.
Bánjatok velök úgy, mint árulókkal bánni kell. Ti ismeritek tisztjeiteket; tudjátok,
kik azok köztük, akik a hazának hű fiai. Azokat kövessétek. És előre, előre! A
szegény magyar hazát a hitszegőktől, pártütőktől, rablóktól megtisztitani! . . .
Majd a külföldön fekvő magyar ezredekhez fordul. Meginditó
hangon ecseteli előttük a veszélyben forgó nemzet sorsát; aztán felvi
lágositja őket, hogy a király hazarendelő parancsa rég kiadatott már,
de eltitkolják azt előttük. Siessenek tehát haza, önkényt, saját elhatáro
zásukból, nem várva az engedélyre, nem törődvén a tilalommal.
Fel, fel vitéz magyarok! — igy végzi szózatát. — Előttetek eltitkolták a
király parancsát, — ime, én tudósítlak róla. Eltitkolták a nemzet óhajtását, — ime,
én tudtotokra adom.
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A haza vár, a szegény magyar nemzet esdekelve hí haza benneteket.
A hazának vitéz karjaitokra szüksége van. A haza élet-halálveszély
b e n van.
Haza hát, haza! a kinek magyar lelke van.
A Lenkey kapitány százada a Würtemberg-huszárokból megmutatta az utat,
megmutatta, miként kell a hű magyarnak cselekedni. . . Igy cselekedjetek ti is.
Átok reá, ki a magyar nemzetet elárulá! Átok reá, aki nem védelmezi.
Haza! Haza és fegyverre — a kinek magyar lelke van! Győzni és aztán
számolni! . . .
Kossuth vészkiáltása túlharsogta a kardok csattogását, az ágyuk
bömbölését.
— Fegyverre! Fegyverre! Velünk az Isten, velünk az igazság!
Fegyverre, akinek karja van, aki magyar! — mennydörögte utána az
egész nemzet.
És óriási táborrá változott az ország. Szerte a hazában ismét
megzendült a toborzók csalogató muzsikája. Az anya fiát, a hitves fér
jét, a menyasszony vőlegényét küldte a honvédzászlók alá.
Csak most fejtette ki igazán szunnyadó erejét a magyar, midőn
egészen magára lőn hagyatva. Mint mikor a sivatag oroszlánja, az apró
fenevadak bosszantó üvöltésén talpra ugrik és erejének tudatában büszke
merészséggel mordul a csendzavarókra, — ilyen volt e napokban a ma
gyar nemzet.
Maga a főváros is a lelkesedés tüzében égett. Mintha csak visz
szatért volna a márcziusi szép napok lángoló tettvágya. Nem félt már a
közönség Jellasics martalóczaitól, hanem erélyesen készült annak visz
szaverésére.
Batthyány gróf, hogy a fővárost a meglepetések ellen biztositsa, a
jobbparton, Jellasics utjának irányában, földsánczok emelését rendelte el.
A földsáncz, párhuzamos kettős vonalban, a Gellérthegy háta mögött, a
Kelenföldön, a Dunától a Sashegyig vala emelendő.
A miniszterelnök műszaki csapatokat rendelt ki. De nem kellett
ide katona. A főváros közönsége ragadott kezébe ásót-kapát és pá
ratlan buzgalommal fogott a sánczvetéshez. A Gellért-alja csak ugy
nyüzsgött az embersokaságtól. Az előkelő urinő egy sorban hányta az
agyagos földet az egyszerü polgárasszonynyal, a finnyás gavallér és a
kérgeskezü napszámos versenyre keltek a targonczázásban. Nem is volt ez
munka, hanem kedvderitő mulatság. Még a czigányzene sem hiányzott.
A csákányok tompa koppanásába, a talyigák éles nyikorgásába beléve
gyült a Rákóczi-induló szivdobbantó zenéje. Kinézték a társaságból, aki
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legalább egy-két kapavágást nem tett a Kelenföldön. Divat lett a hazáért
verejtékezni.
„A főváros utczáin, — irja egy szemtanu — öreg urak, gavallé
rok, csákánynyal, ásóval vállaikon, urihölgyek, kisasszonyok földhordó
kosárral kezeikben siettek a sánczvetéshez, mint ahogy járnak-kelnek
máskor sétabottal, napernyővel a dunaparti korzóra, vagy valami hires
zongorász déli hangversenyére. Ott is nagy zongoraverseny volt, amire
akkor siettünk. Egyes akkordjait már hallottuk is — távoli ágyudördü
lésben. És ott hányták a sánczot Buda alatt urak és mesterlegények, ta
nuló ifjak és ősz princzipálisok, finom hölgyek és szolgálók, papok és
zsidók, jobb és balpárti követek, egymásnak adván kézről-kézre a föld
del telt kosarat."
Három nap alatt készen volt a hosszu földsáncz, úgy lehet teme
tője az előnyomuló kevély ellenségnek.
Eközben megujuló hévvel folyt a toborzás is. Alakulóban volt a
Szalay-féle Hunyadi-csapat, amelynek törzsét a Turszky-ezred egyik
zászlóalja képezte. A kormány mint tudjuk, fölhivta a sorkatonaságot,
hogy lépjen át a honvédséghez. E fölszólitás nem maradt hatás nélkül. A
Turszky-zászlóalj, mely itt a fővárosban feküdt helyőrségen, csaknem egé
szen ügyünkhöz pártolt. A legénység,— letépvén ruhájáról a sárgafekete
zsinórzatot,— tisztjeinek minden erőlködése daczára, odahagyta ezredét
és bátor elszántsággal sietett a Hunyadi-csapat háromszinü lobogója alá.
Még a fővárosban lakó idegeneket is magával sodorta a lelkese
dés árja. A lengyelek Zaboleczky Péter vezetése mellett alakitottak kis
önkénytes-csapatot; egy Lafite nevü nyelvtanár pedig franczia honfitár
sai körében látott a toborzáshoz. A főváros példáját követte a vidék. Per
czelMór, testvéreinek támogatásával, Tolnában és Baranyában a Zrinyicsapatot toborzotta össze; a felvidéken U jházy László sárosmegyei főis
pán fogott egy másik szabadcsapat alakitásához. Erdély bérczei közt
erzncyLászló ragadta kezébe a toborzó-zászlót, s rövid idő alatt
B
csatakészen állott a Kossuth-dandár. L o 'P re s ti báró lovas-csapatja és
ornieczkyherczeg önkénytes vadász-zászlóalja már ott küzdött-vér
W
zett a szerb csatatéren.
De a lelkesedés lángja túlcsapott még az ország határain is. Elha
tott Galicziába, Csehországba, Morvába, sőt Olaszhon virányaira i s ; min
denüvé, ahol csak magyar ezredek tanyáztak. Gondoskodás történt, hogy
Kossuth szózata, amelyet a katonasághoz intézett, a messze idegenbe is
eljusson. Sőt akadtak bátorlelkü honfiak, akik személyesen keresték föl
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az aggódó magyar fiukat, hogy felvilágositsák őket hazájok szörnyü
állapotáról.
A Würtemberg-huszárok példáját csakhamar követte a Nádor-hu
szárezred, amely kilenczszer tört utat magának Magyarország határai felé.
Aztán, mint szélvihar, Szontágh és Zsarmay vezetése mellett, hazarobo
gott a Vilmos-huszárezred. A Koburg-huszárokból, — Sulyok, Skoli
moyszky, majd Poplovszky kalauzolásával, — halálos veszedelmek kö
zött, vérezve-csatázva három század térhetett csak vissza.
A magyar gyalogezredek helyzete sokkal nehezebb volt. De azért
ezek is megkisérlették a lehetetlent. Apróbb csapatokban, tizével-huszá

Hentzi Henrik osztrák tábornok, Budavár védője. —(Eredetije a bécsi csász. udv. muzeumban.)
val szökdöstek haza. Vesszőfutás, börtön, tizedelés napirenden volt.
A Máriássy-ezrednek egy egész százada került a josefstadti vár penészes
kazamátáiba. Mind nem használt. A honszeretet tündérfénye, onnan a
messze távolból: az édes szülőföldről behatolt még a börtönablakon is.
Megkisérlették ujra, meg ujra a hazatérést. Még Radeczky táborából:
Majlandból is útra kelt Sándor Ferencz altiszt vezetése alatt egy tizenkét
főnyi csapat. Mérhetlen szenvedések között, étlen-szomjan, bujdokolva
mint az üldözött vadak, több mint kétszázhúsz mérföldet gyalogoltak
ezek a hős fiuk, mig a Muráig eljuthattak.
Ámde, még a királyi magyar nemes testőrség sem maradt ille
tetlen. Pedig ez a kiváltságos testület, pazar pompa és gondtalan jólét
között ott élt az udvar bóditó légkörében. Otthagyták mégis az aranyos
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egyenruhát. Az egész testőrség, két horvát kivételével, Budapestre
sietett, hogy aczélos karját fölajánlja a magyar hazának.
Egyáltalán a régi osztrák hadsereg bomlásnak indult. Keretei, a
vasfegyelem daczára, mindinkább lazultak. Az ósdi rendszerből, mint
salakból az arany, lassanként kezdett kiválni azönálóm
agyrhdse.
A szétválasztás vegyfolyama, a forradalmi láz hevében, feltartózhatlan
erővel haladt előre. Tisztikar és legénység odament, a hová születésénél
és nyelvénél fogva tartozott: a magyarok a honvédzászlók alá, az idegen
származásuak az osztrák lobogókhoz. Ami idegenajku közlegénység a
sorhadtól bennrekedt az országban, az később egészen a honvédseregbe
olvasztatott.
Természetes, hogy maga a kormány is minden lehetőt megtett
csapataink harcziképességének az emelésére. Azon volt, hogy a magyar
hadsereg mint szerves egész léphessen az ellenség elé. Több czél
irányos intézkedést tett erre nézve. Mindenekelőtt a honvédzászló
aljak ujabb szaporitását rendelte el. Majd fölállitá am
ozgó-netőrsé,
amely nyolcz-nyolczezer csapattestekre osztva az ország négy kerüle
tében, u. m. Dunnáninnen és Dunántúl, Tiszáninnen és Tiszántúl egy
szerre szerveztetett. E mozgó-nemzetőrség, a honvédzászlóaljak támo
gatásául, rendes és állandó hadiszolgálatra volt kötelezve. Parancsnok
ságával: Görgei Artur, Ivánka Imre, Kosztolányi Mór és Máriássy János
őrnagyok bizattak meg.
Nagy baj volt a műszaki-csapatok hiánya. Ezek pótlására is meg
tette a kezdeményező lépéseket a hadügyi-kormányzat. De gondoskodott
a tüzérség szaporitásáról is. Sőt, a Duna és a Tisza védelmére, még két
kisebb magyar hadihajó is épült. Az egyik monitor: "M észáros", a másik
pedig: a "Perczel" nevet kapta.
A hadszervezés körü! elévülhetlen érdemeket szerzett magának
aldciManó (szül. 1807 - 1852.) a nemzetőrségi tanács elnöke, s a
B
későbbi dandárparancsnok, aki lelkes odaadással, ritka erélylyel és nagy
szakértelemmel vezette az ügyeket.
Harczos csapataink száma lassanként idegen jóbarátokkal is
kezdett szaporodni. A magyar nemzet igazságos küzdelme részvétet
keltett mindenfelé, s megdobbantá a szabadságszerető népek szivét. Innen
is, onnan is segélyünkre siettek hát, nem ugyan a rideg és önző hatal
masságok, hanem a nép bátor fiai. Szept. 15-én már Budapesten volt a
bécsilgóelső csapata, — mintegy négyszáz ember, — amelyetS
zerédy,
a bécsi egyetem egyik magyar születésü hallgatója toborzott össze.
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Szeptember 19-én pedig Breszlern-Sternan Ernő lovag és Mathey Gusztáv
vezetése alatt 1100 legionárius érkezett. Később, október elején a bécsi
forradalom leveretése után G iro n Péter még ötszáz önkénytest hozott.
Ez volt a halál-légió: egyenruhája talpig fekete, fövegén: ezüst halálfő,
keresztbetett karcsontokkal. A főváros közönsége, mindahárom csapatot
nagy ünnepségekkel fogadta. A légió, mely ilykép kétezer főre szapo
rodott, mindvégig buzgón résztvett szabadságharczunkban. Egyrésze a
ráczok ellen küzdött, a másik nagyobb rész pedig Erdélybe ment, ahol Bem
hadseregének a diszét képezte. A derék önkénteseknek több mint fele ott
pusztult el a csaták vihara közt. Maga Mathey is elesett; Breszlern Ernő
és Giron Péter pedig a bosszuálló önkény vértanuja lőn. Majd jöttek a
lengyelek, akik Wisoczky József (szül. 1809. - 1874.) a későbbi vitéz
honvédtábornok köré csoportosultak. A lengyel légio szintén végig küzdötte
harczunkat, s több csatában, de különösen Arad ostrománál halálmegvető
hősiességével igen kitüntette magát.
zőlFrigyes nevű osztrák főhadnagy a tiro lia k közt toborzott
S
össze egy vadászcsapatot. Szol osztrák fogságba kerülvén, kivégeztetett.
A harcz további folyamán egy külön olasz légió is alakult. De soraink
közt harczolt néhány telivér angol is, akik a ködös Albionból egyenesen
azért jöttek hazánkba, hogy a zsarnokság ellen küzdjenek.
Serényen, fokozódó buzgalommal folyt tehát a fegyverkezés. S
bámulatos, hogy e süketitő fegyverzaj közepette a képviselőház még ma
gánjogi kérdések elintézésére is időt tudott magának szakitani. Hozzá
fogott a dézsmaváltságról és az urbériség kármentesitéséről szóló tör
vényjavaslatok letárgyalásához. „Bármi következzék is, — mondotta
Kossuth — hadd legyen legalább a nép fölszabaditása teljes."
Ámde a vezérlő hazafiak tevékenységére mégis rendkivül zsib
basztólag hatott a hosszu kormányválság. Mert Batthyány miniszterel
nök még mindig egyedül, társak nélkül állott. A fölterjesztett miniszteri
névsor jóváhagyása egyre késett, s számos jel azt mutatta, hogy a király
nem is fogja azt megerősiteni. Batthyány immár alig birta a vállaira nehe
zülő töméntelen munka sulyát. Tudta ezt a törvényhozás minden tagja, de
tudta főleg Kossuth. Azt inditványozta tehát, hogy a képviselőház küld
jön ki kebeléből egy bizottságot, amely a honvédelem ügyében, az uj
kormány kinevezéseig, segédkezzék a miniszterelnöknek.
Batthyány gróf azt hivén, hogy Kossuth inditványa bizalmatlan
ságból ered, kezdetben ellenezte a bizottság kiküldését, de csakha
mar maga is belátta, hogy a nemzetgyülés voltakép az ő terhein akar
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könnyiteni. A bizottság tehát a képviselőház szeptember 22-iki zárt ülé
sén megválasztatott. Tagjai lettek: K ossuth Lajos, N y á ry Pál,S
bry
em
Imre, M adarász László, Pálffy János és P a ta y István. Igy keletkezett a
"honvédelmibizottmány," amelyre később oly nagy föladat hárult.
A kamarilla azt hitte, hogy a nemzet ellentálló képessége, mint
szirten a hullám, végkép megtörik Jellasics támadására. S ime a magyar
ság nem ijed meg; sőt gyürkőzni kezd, hogy birokra keljen támadóival.
Bécsben erre nem számitottak. A reakczió tehát ujra mozgásba hozott
mindent, hogy erőink kifejtését megbénitsa.

Vitézségi érdemjel. — (Csináltatta Perczel Mór Szent-Tamás bevétele után.)
A „Wiener Zeitung" szept. 23-iki számában az uralkodó egy ha
ragos kiáltványa jelent meg, amely immár egyenesen a magyar nemze
tet vádolja a béke megzavarásával; Kossuth és elvbarátjai pedig a „lá
zitó" elnevezést kapják.
Majd keményhangu felszólitás megy az országgyüléshez, hogy a
bécsi kormány ismert emlékiratára haladéktalanul adja meg az érdemle
ges választ.
A képviselőház, nehogy hallgatása beleegyezésnek magyaráztas
sék, ujabb eszmecsere után, a következő határozati javaslatban tömörité
a visszautasitó feleletet:
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A magyar képviselőház, — egyrészről a birodalom és Magyarország között
létezhető érdekellentétek kiegyenlitése fölött sikeresen mindaddig nem tanácskozha
tik, mig őfelsége a hazában levő ellenséget el nem távolitván, a tanácskozás teljes
szabadságát helyre nem állitja; másrészről pedig a leendő miniszterium oda utasít
tassék, hogy valamint minden, ugy a jelen tárgy körüli eljárásban is Magyarország
területi épségének, független önállóságának, polgári szabadságának s alkotmányá
nak az őfelsége által szentesitett 1848-iki törvényeknek, — melyekhez a képviselő
ház mindenkor és mindenben szorosan ragaszkodik, — értelmében leendő szigoru
megóvását és fenntartását elmulaszthatlanul szeme előtt tartsa, attól egy hajszálnyit
se távozzék el.
Jellasics, a nádor durva megsértése után nemhogy feddésben ré
szesült volna, de sőt megdicsérték. Külön udvari-futár — Mensdorf
gróf — kereste föl pénzzel és kiáltványokkal. A Hardegg-vértesez
red egészen, a Kress- és a János-dragonyosezredeknek pedig egy-egy
osztálya, felsőbb rendeletre, a bán haderejéhez csatlakozott. A szerb lá
zadók egy ujabb ágyu-üteget, az erdélyrészi oláhok pedig lőszert kaptak
az osztrák hadügyminisztertől ajándékba. Szóval, ásták a sirt buzgón
a magyar részére.
A kamarilla ez ujabb fondorlatainak hirére Kossuth nagyfontos
ságu lépésre határozta el magát. A szept. 24-iki ülésen bejelenté a kép
viselőháznak, hogy ő, mint a kormány küldöttje, nyomban utra indul, s
személyesen hivja föl a népet a fegyverkezésre.
Lelkemben fel vagyok indulva — ugymond — azon gondolattól, hogy az
ármánynak, árulásnak nevetséges satyrája, egy nemzet feletti győzelme csaknem si
kerül; hogy 40—50 ezer potom ember bejő az országba, s ugyszólván kardvágás
nélkül foglalja el a hazát.
Én nem érzek magamban annyi erőt, hogy ezt türjem; egy fél óra mulva
mint a miniszterelnök által kiküldött biztos, de ha nem volnék is kiküldve, azon meg
bizásnál fogva, melyet saját érzetem s a haza veszélye nyújt, megyek vasuton s
megkezdem Czeglédnél felhivni a népet, hogy tömegestül fegyverbe szálljon; és igy
megyek tovább faluról-falura és vagy nem látnak önök többé, vagy látnak, mint
utócsapatát oly seregnek, mely maga is képes lesz semmivé tenni azon gyalázatos
rablócsordát.
Félóra mulva zászló van kezemben s indulok; hogy hol kezdem, megmon
dottam, merre fogok menni, nem tudom, de megyek arra, merre a körülmények, a
nép hangulata s lelkesedése fogja adni az irányt.
Első kérésem tehát, mit önökhöz akarok intézni, az, hogy ha van önök közt
valaki, ki testvéri kezet akar nyujtani: Isten hozza!
— Megyünk! Megyünk! — kiáltja számos képviselő.
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Zichy Jenő gróf kivégzése Lórén 1848. szept. 30.
(Egykoru rajz. Eredetije az 1848—49-iki orsz. ereklye-muzeumban.)
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Másodszor pedig azt gondolom, hogy valamint nekem Isten és jó barátaim s
a nép hangulata segitségével talán sikerülend támasztani egy kis ellentállást az ellen
ség ellenében: ugy önök közt is vannak sokan, kik más vidéken hasonló, vagy talán
nagyobb sikerrel is működhetnek; vélekedésem tehát az volna, méltóztatnának azt
most első teendőjüknek ismerni, miszerint irja fel mindenki, melyik vidékre kiván
menni. Én e részben a miniszterelnököt már fölszólitottam, s ő csak azt várja, hogy
mindenki kijelentse, hová akar menni.
S ha aztán, amint remélem, annyian akadnánk, hogy nehány napig nem le
hetne ülést tartani: ám jó, ne legyen ülés; hanem emeljük fel karjainkat s teremt
sünk 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 tömérdek ember
van itt Pesten, s ha magát csak a karzatot nézem is, meg vagyok győződve, hogy ha
mindenki nem mást, mint követ vesz kezébe s fölteszi magában és megesküszik az
örökkévaló Isten előtt, hogy nem nyugszik addig, mig egy rablót meg nem öl, az
maga semmivé teheti azon rablócsordát.. . .
— Megteszszük! — hangzik válaszkép a karzatról.
Mindenki a közbekiáltó felé tekint. Egy galambősz öreg ember
áll az első sorban; barázdás arcza mintha tulvilági fénytől tündökölne.
Rajongó lelkesedéssel függeszti szemeit Kossuthra, aztán, jobbját mint
egy esküre emelve, ihletteljesen kiáltja:
— Megteszszük! Isten minket ugy segéljen!
Mintha delejes áram érintette volna a karzat közönségét. Egy
szerre felugrik mindenki, s a lelkesedés tuláradó hevével száz, meg száz
ajk ismétlé:
- - Megteszszük! Megteszszük! Isten minket ugy segéljen!
Kossuth maga is megilletődve nézi e megkapó jelenetet.
Éljenek! — szólt a zaj lecsillapultával. — A hol a lelkesedés oly hő lánggal
ég a szivekben: ott nem lehet félteni a hazát. Még csak néhány szót, — folytatá az
tán a tárgyhoz térve. Felszólitottam a városi hatóságot is, hogy tartson népgyülést s
szólitson fel mindenkit a haza védelmére, s önök uraim, kik itt vannak, legyenek ott
jelen s biztassák a népet, hogy menjenek a Duna balpartjára — mert meglehet, hogy
az ellenség e részről fog betörni, s fogadják az ellenséget, mint igaz hazafiaktól a
haza méltán megvárja.
S erre nézve azon vélekedésben vagyok, hogy a város lakossága nagyobb
részben iparüző lévén, ha e tekintetben a keresetmód némi féltékenysége foroghatna
fenn, s azt mondaná az egyik becsületes hazafi, ki munkájával keresi kenyerét: jó, én
elmegyek, de szomszédom kinyitja addig a boltját s távollétemben minden keresetet
felhasznál, tehát e részben is lehet intézkedni s bezáratni a boltokat annyival inkább,
mert hiszen a két városban egy fél nap alatt tizenöt és több ezer embert lehet előte
remteni, s ha egyéb fegyvere nincs, van karja, van foga, van kő, van kasza, maga a
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miniszterelnöknél harmincznyolczezer kasza van, ha tehát valakinek egyéb fegyvere
nincs, vegyen kaszát kezébe s tegye meg a haza védelmére azt, mi tőle kitelik.
Most a kinek tetszik, jőjjön velem. Aki pedig itt marad: iparkodjék itt is
mindent elkövetni, a haza védelmére. Az Isten önöket áldja meg!
Es ugy tett, miként mondá. Még aznap délben Czeglédre utazott.
Érkezésének hire lázba hozta az egész várost. A nép sürü tömegekben

Puchner Antal báró, erdélyi főhadparancsnok.
tódult eléje, s egetverő éljen-rivalgás közt kisérte a nagypiaczra. Egy
asztalt hoztak, Kossuth erre állott fel. Kezének egy intésére lecsöndesült
a morajló néptenger. Leemelte tollas kerek kalapját, aztán megeredt aj
káról a bűbájos beszéd. Elmondá, hogy minő szörnyü veszedelemben
forog a haza, hogy összeesküdtek ellene, hogy nemzetünket ki akarják
törülni az élők sorából. Az irtóháboru már megkezdődött. A Bánátban, a
Mura partjain magyar falvak állanak lángban, s legyilkolt magyarok
holttestén rágódik a dúvad.
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— Védelmezd hát magadat, szegény, elárult magyar nép! - kiált
fel ezután. — Védelmezd magadat, tüzhelyedet, gyermekeidet, feleségedet:
elszántan, rettenthetlenül, mint a hogy védelmeznéd magadat, midőn
utonálló rablók támadnak meg. Ha véded magad, nincs mitől félned, mert
veled az Isten és az igazság. De ha magadat nem védelmezed: az Isten
maga sem védelmez meg. Fel hát fegyverre, Czegléd népe. Kaszára, ka
pára, kinek mije van. Keljen fel tömegben a magyar nép és megmenti
magát és megmenti az árva hazát. . .
Itt egy pillanatra megállt. Tekintetét az égre emelte, mintha ta
nu ul hivná.
. . . — De ha fel nem kel, — folytatá tovább és hangja ugy zen
gett mint a menydörgés, — ha saját életét, vagyonát, hazáját gyáván
feladja: úgy én, ki a népért küzdöttem egész életemben, mielőtt szivem
hazám elvesztése felett megszakadna, egy
átkomondok, egy rettenete
set, melynek minden szava teljesedni fog.
A magyarnak neve e földön annyit fog tenni, mint szégyen és
gyalázat neve; a magyar nép megfertőzteti ősei szent emlékét és isten
büntetésül azt fogja rá mondani: „pusztulj el, — bánom, hogy te
remtettelek." Az Isten el fogja a népet átkozni, hogy a levegő méreggé
változzék mikor beszivja; hogy kezei közt a termőföld ne teremjen
mást mint hitvány kórót; hogy a forrásviz büzhödjék meg mikor ajká
hoz viszi, hogy bujdossék hontalanul a föld hátán, hiába kérje az ala
mizsna száraz kenyerét. Megfogja őt az Isten átkozni és alamizsna he
lyett arczul csapandja őt az idegen fa j; és leszen saját hazájában egy
vándor koldus, kit mint a gazdátlan ebet büntetlenül verhet agyon bár
mely gazember. Az ebeket fogják reá uszitani, s olyanná leszen mint a
bélpoklos, kit minden ember kikerül. Hiába imádkozik Istenhez, neki a
vallás nem ad vigasztalást. Isten, kinek teremtését gyávasága által meg
gyalázta, nem bocsátja meg büneit sem ezen a világon, sem a másikon.
A leány, kihez szemeit fölemeli, seprővel hajtja el a küszöbről, mint a
rühes állatot, felesége utálattal köp gyáva szemei közé; gyermekének
első szava az lesz, hogy atyját megátkozza. És holtteste temetetlenül
hever, mig a vadállatok, vagy az ég madarai megemésztik. A könyörület
Istene háritsa el ez átkot mirólunk. De nem fogja máskép elháritani, mint
ugy, ha bátor karokkal védelmezitek a szegény elárult magyar hazát. . .
E rettenetes átok már ismeretes volt; Kossuth több szózatában
használta. De igy élőszóval, Kossuth által elmondva, megdöbbentő ha
tást tett a tömegre. Az emberek hátán borzongás futott végig. Az asz-
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Kiáltvány 1848-ból. — (Eredetije az orsz. ereklye-muzeumban.)
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szony közelebb szoritá ziháló kebléhez gyermekét, a férfi barnapiros ar
cza haloványra torzult. Néhány másodperczig tartott ez a néma megdöb
benés. Aztán egyszerre, mintegy fölszabadulva a büvölet alól, tizezer
torokból zúgott föl a kiáltás:
— Elm együnk! Mindnyájan elmegyünk!
Nyomban hozzáfogtak a csapat-szervezéshez. A férfinép a to
borzóhelyre tódult; s boldog volt, aki előbb irathatta föl magát. Kossuth
egyetlen beszédének hatása alatt egész Czegléd fegyverbe állott.
Kossuth még este továbbment. Czeglédről Nagykőrösre, innen
Kecskemétre, majd Abonyra és Szolnokra. S a merre csak megfordult,
rajongó lelkesedéssel fogadták mindenütt. Puszta megjelenése, néhány
gyujtó szava csodákat müvelt. A nép ereiben megpezsdült a vér, szivét
megdobbantá a haza szent szerelme. A férfiak tömegesen keltek fel, s a
nők virágokat hintettek Kossuth utjára, midőn fegyverre hivta férjeiket.
Jókai Mór,— aki ez alkalommal szintén Kossuth Lajossal já rt, —
1868-ban, a „Kossuth Album" lapjain igy emlékezik meg e történelmi
nevezetességü utról:
Kossuth szeptember 24-iki nyilatkozatában felhivá azokat, kik őt küldetésé
ben követni akarják, a csatlakozásra. Ugy hiszem, tizen voltunk, kik őt e felhivásra
követtük; mindannyi nevére már nem emlékezem: azok köztvoltRákóczy János, Eg
ressy Gábor, Vörös Antal, Csernátony, Lopreti Árpád, a saját toborzásu huszárezred
egyenruhájában. Puska és kard volt fegyverzetünk.
Délután indultunk meg a vasuton. A czeglédi állomáson véletlenül találkoz
tunk a Földváry-féle önkénytes csapat utóhadával, melynek szolgálati ideje lejárván,
hazafelé-térőben volt. Az aldunai harcztérről jöttek, harcztépettek voltak, de harcz
edzettek.
Kossuthnak egy perczbe került megforditani a hazatérő csapat irányát. Ily
időben pihenni ki merne? A derék hadfiak elfeledték fáradalmaikat s a még fárasz
tóbb keserüséget; vállukra vették a lábhoz tett fegyvert és követték a szónokot, akit
Czeglédre már háromszáz csatapróbált bajnok kisért.
A hir villáma járt mindenütt előtte.
Czegléd vásárterén már egy felzúgó tenger várt reá, férfi-fők tengere, melyet
hullámossá paskoltak fel szavai, mint a hol játszik a zivatar a tengerrel.
Kerek fekete kalapot viselt, hátralengő fekete tollal; viselete egyszerü volt,
mint mindig. Hanem mikor szólt, — óh akkor bibor és arany volt rajta minden. Ugy
árasztani maga körül a fényt, soha szónok nem tudta, mint ő. És soha őt magát ugy
szónokolni nem hallottam, mint e napok alatt. Soha sem ugyanazon beszédet, amit
itt, vagy amott mondott; mindig mást, mindig olyant, mit a belső hév sugallt ajkaira.
A nép sirt, mint a hogy sirnak az oroszlánok.
De hisz azok nem is voltak minden csendes kor szülöttének meghallani
való szavak.

V
.A
haznevében.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
„Eljöttem, hogy megkérdezzem a magyar nemzettől, hogy igaz-e hát, hogy
meg akar halni gyalázatosan, vagy élni akar dicsőségesen?"
És az átok, mit végül mondott azon népre, mely hazáját elhagyná veszni. . .
Lehetett-e e kérdésre, lehetett-e ez átokra más kiáltásra fölhangzani, mint annak, hogy
„mindnyájan el fogunk menni?"
Egy óra mulva Czeglédnek minden férfi lakója talpra lett állitva, a vezérek
kinevezve, a tömeg csapatokra osztva; s még aznap este ment Kossuth tovább. NagyKőrösön megujult ugyanazon jelenet, lámpák világa, csillagok fénye mellett.
Másnap ugyanazon jelenetek Kőrösön és Kecskeméten a hullámzó férfifő
tengerrel, amelylyel a vihar játszik. Kecskeméten éppen vásár volt, a vásáros népből
tábor lett, s ami vasat itt megvettek, az nem ment füvet kaszálni.
Onnan még aznap délután mentünk szekéren tovább Csongrádra. Csongrád
hoz közeledve nagyon rossz utak fogadtak bennünket. Ha repülni lehetett volna!
Utóbb Kossuth azt inditványozta, hogy szálljunk le szekereinkről, azokat bocsássuk
előre üresen, s magunk vágjunk neki erdőn-toronyirányban. . .
Egyszerre távoli dübörgés hallatszott.
— Ha czirkáló vasasok lennének? — jegyzé meg egyike Kossuth ki
sérőinek.
— Közzéjök lőnénk! — felelte rá Kossuth és helyben maradt.
Az erdőből azonban egyre több lovasság vágtatott elő és egyenesen felénk;
egy teljes zászlóalj volt az.
Öt percz mulva előttünk álltak. Csongrádmegyei népfelkelés lovasai voltak
azok, kiket aggódó hazafiak Kossuth keresésére előreküldtek. Persze, hogy üres
szekereink rég Csongrádba értek már azalatt.
Kossuth azt viszonozta az üdvözlésre, hogy "kétezer ilyen lovassal a poklo
kon is keresztül mennék. "
Másnap Szentesen, harmadnap Hódmezővásárhelyen volt, onnan éjszaka
küldött el engem Pestre a honvédelmi bizottmányhoz azzal az izenettel, hogy ez órá
ban százezer harczos van indulóban a Duna felé. . .
Kossuth ezen körutja alkalmával született a csatárahivó nóta:
Kossuth Lajos azt izente:
Hiányos a regimentje,
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!
Esik eső karikára
Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája.
Éljen a haza!
A szabadságharcz költészetében egy dal sincs, mely megkapóbb
módon fejezné ki a magyar nép rajongó szeretetét Kossuth iránt. Ki volt
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Latour osztrák hadügyminiszter holttestét lámpára húzza a bécsi nép 1848. okt. 6-án.
(Bécsben készült egykoru kép.)
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e dal szerzője? — ma már nem tudható. Káldy Gyula, akiváló zenetudós
azt mondja, hogy motivumai még a kurucz időkből származnak. Lehet.
De a nóta szövege bizonyára a nép ajkán fakadt, s a lelkesedés szülte.
A dal ma is él. Népünk, midőn szive megtelik hazaszeretettel, midőn
visszaemlékezik Kossuth legendaszerü alakjára: most is cz édesbús dal
ban önti ki szive túláradó érzelmeit.
A lelkesedés mámora alatt Kossuth csakhamar 12— 15 ezernyi
sereget inditott a Duna felé. Egész hadtestet néhány napon belül.
A nemzetgyülés ezalatt, mint valami vészbizottság, csaknem sza
kadatlanul munkában volt. A Redout (a képviselőház tanácskozóhelye)
valóságos főhadiszálláshoz hasonlitott. Futárok jöttek-mentek. Ez hireket
hozott a csatatérről, amaz rendeletekkel sietett a táborba. Eközben egyik
ülés a másikat követte: folyt a tanácskozás a haza nehéz sorsa fölött. A
közönség pedig éjjel-nappal a Dunaparton tolongott, s mohó érdeklő
déssel olvasta a Redout kapujára függesztett legújabb harcztéri-tudó
sitásokat.
A képviselőház szeptember 27-iki ülésén mutatta be az elnök
Jellasics elfogott tábori-postáját, amely, mint tudjuk, néhány vakmerő
somogyi kanász révén került a magyar kormány birtokába. A csomag
mintegy háromszáz különféle levelet tartalmazott; legnagyobbrészt a
horvát hadsereg tisztjei által irva, akik bizalmas őszinteséggel mondták
el hozzátartozóiknak hadi élményeiket. De volt a levelek közt néhány,
amiket maga Jellasics intézett bécsi pártfogóihoz. Az egyiket Latour had
ügyminiszterhez, akitől serege számára zsoldot kér; két másikat pedig
Kulmer báróhoz, aki előtt siralmasan panaszkodik, hogy az udvari-párt
nem segiti úgy, mint kellene.
Jellasics leveleinek fölolvasása roppant megütközést keltett. A kama
rilla most már egészen le volt álczázva. Ime, kézenfekvő irott bizony
ságok is megerősitik, hogy a bán az udvar anyagi támogatásával hábo
rúskodik ellenünk.
De ez csak a bevezetés volt. A kamarilla immár föltartóztatás nélkül
haladt a maga törvénytipró útján. Batthyány grófhoz, több, a nemzet
további sorsára döntő hatással biró kir. kézirat érkezett Bécsből. Ezek
közül az első István főherczegnek a nádori méltóságról történt lemon
dását tudatja az országgyüléssel. A második kir. kéziratban kijelenti a
fölség, hogy a Batthyány gróf által fölterjesztett miniszteriumot nem erő
sitheti meg, s Vay Miklós bárót bizza meg az új kormány alakitásával.
Egy harmadik kir. kézirat pedig azt adja hirül, hogy az ország összes
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haderejének főparancsnokául gróf Lamberg Ferencz altábornagy nevez
tetik ki. Ez az utóbbi kir. kézirat, amely oly megrázó tragédiának lőn
athyán! az okozója, következőleg hangzik:
edvsgrófB
K

A belbéke megzavarásának mind nagyobbodó veszélye, s azon szükség kö
vetkeztében, hogy a vérontás lehetőleg meggátoltassék : indittatva érzem magamat,
hogy a Magyarországon levő összes haderő főparancsnokságát Lamberg Ferencz
gróf altábornagyra ruházzam. Mellékelve közlöm önnel erre vonatkozó rendeletem et
és kiáltványomat, mely nevemben kibocsájtandó.
Bizom, hogy jószándéku rendelkezéseimet minden erejéből gyámolitani fogja.
Kelt Schönbrunnban, 1848. szeptember 26-án.
erdinás. k.
F
A kir. leiratokhoz két szózat volt mellékelve; az egyik a katona
sághoz, másik a néphez. A katonaságot arra inti az uralkodó, hogy vi
seltessék hüséggel a császári lobogó iránt, a nép pedig Lamberg kine
vezéséről értesittetik. Ez a fölhivás igy szólt:
h!
épem
agyroszáiN
M
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tott; azon volt tehát, hogy ezt a néhány rövid napot nemzete javára
használja fel. Erős, bizó lelke a király szózatában ismét a reménység egy
halvány sugarát fedezte fel. S mint az éj vándora az előbukkanó pász
tortüz felé, oly örömmel indult a csalóka fény után. Azt hitte, hogy
Lamberg, egy szavával megállásra kényszeriti a bánt; a fegyverszünet ideje alatt aztán ujolag hozzáfoghat a viszály békés elintézéséhez.
A kir. kéziratokat nyomban elküldte a ház elnökének, hogy terjeszsze
azokat a nemzetgyülés elé; maga pedig a táborba, onnan pedig Bécsbe
sietett. Találkozni akart mielőbb Lamberggel, hogy a teendőket meg
beszélje vele.
Lamberg kinevezésének hire szeptember 27-én délután terjedt el
a fővárosban, s mindenütt a legnagyobb megbotránkozással fogadtatott.
A népszenvedély, mint a vihar által fölkorbácsolt tenger, háborogni
kezdett.
Pázmándy, harmincz képviselő kivánságára, azonnal ülést hirde
tett. Este tiz óra volt, midőn a nemzetgyülés tagjai összegyültek. Az
ülésterem csillárának szétáradó fénye még zordonabbá föstötte a ha
ragtól kipirult arczokat.
Kossuth, ki körutjáról épp hazatérőben volt, már Abonyban ér
tesült a kir. leiratok tartalmáról. A pályaházból egyenesen a nemzet
gyülésre ment. Még Kossuth megérkezése előtt inditványozta a ház
helyeslése közt Madarász László, hogy a miniszteri ellenjegyzés nélkül
kibocsájtott kir. iratok érvényteleneknek nyilvánittassanak. Madarász
beszédje alatt lépett az ülésterembe Kossuth, azon porosan, útiköpeny
ben, karddal az oldalán. Rögtön a szószékre lépett:
Fegyveresen jelenek meg, nem azért, mert meggyőződésem szerinte hazának
megmentése végett, mindnyájunknak karjára és fegyverére szüksége van, hanem azért,
mert bejelentésem szerint odavoltam a népfelkelés rendezésére. Három nap alatt
néhány népesebb városokat: Czeglédet, Kőröst, Kecskemétet, Abonyi és Szolnokot
személyesen megjártam; s mondhatom, hogy a magyar népet a hon megtartására és
az alkotmányos szabadság biztositására elannyira késznek találtam, hogy csak ez öt
helyről is már részint kiindult, részint rendeltetése helyére ért, részint útban van kö
rülbelől tizenkétezer ember. Hanem kötelességemnek véltem, mielőtt a reám bizott
munkálkodásban tovább eljárnék, tájékozni a körülmények iránt magamat. És azért
ma visszajöttem pár órára, s mély megütközéssel értesültem a történtekről.
. . . Egyszerűen szólok, mert nincs idő dikcziózni. S röviden csak azt mon
dom, hogy gr. Lamberg Ferencznek miniszteri ellenjegyzés nélkül Magyarország
hadseregének és fegyveres csapatjainak főparancsnokává történt kinevezése annyi,
mint a magyar alkotmány eltörlése. . . És igen ügyes fogás arra, hogy a hadsereg,
mely át van hatva a haza és a törvényesség iránti hűség érzetétől, a győzelem per-
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czében állittassék meg, s kezére játszassék egy parancsnoknak, kit miniszteri ellen
jegyzés nélkül, az alkotmány felforgatására neveztek ki. Ez a taktika. És mit akarnak
vele elérni? A felolvasott irományokban megvan: Magyarország és az osztrák tarto
mányok egységét. Hát hol van megirva, hogy Magyarország valaha az ausztriai biroda
lomhoz tartozott? A czél tehát: Magyarországot kitörölni az élő nemzetek sorából...
Kossuth beszédje további folyamán kijelenti, hogy csatlakozik
Madarász inditványához; egyúttal pedig tiltakozó javaslatot olvas fel,
amelyet, — mint mondá, — útközben vetett papirra.

Részlet a bécsi 1848. októberi forradalomból.
Windisgrӓtz és Jellasics egyesült csapatai ostromolják Bécset — (Egykoru kép.)
„A nemzet képviselői, — igy szói a többi közt e tiltakozás, —
megütközéssel tapasztalták, hogy ő Felségének nevében Bécsből szept.
25-ikéről miniszteri ellenjegyzés nélkül kelt nyomtatott nyilatkozványok
adattak ki, melyek szerint: minden Magyarországon levő hadiseregek és
akármily nemű felfegyverkezett csapatok gróf Lamberg Ferencz tábor
nagy főparancsnoksága alá rendeltetnek.
„És mivel ezen állitólagos rendelet, Budapesten székelő magyar
felelős miniszter által aláirva nincs: az tehát az 1848: 3-ik sarkalatos
törvényczikk szerint érvénytelen. Mivel ő Felsége a király szavával szen
tesitett ugyanazon 1848: 3-dik t.-cz. szerint a végrehajtó hatalmat nem
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máskép, mint csak a törvények értelmében, független magyar minisz
terium által gyakorolhatja. Mivel, ha miniszteri ellenjegyzés nélkül ki
adott rendeletek által kormányoztatnék az ország, s nem a felelős minisz
terium utján kinevezett főparancsnok kezébe adatnék az országbani had
sereg: ez annyit tenne, mint Magyarország önálló felelős kormányzatát
megsemmisiteni, az ország alkotmányát felforgatni és a nemzet szabad
ságát elnyomni."
„Annálfogva a nemzet képviselői, azon kötelességnél fogva,
melylyel az ország alkotmányának megőrzésére kötelesek, ezennel a
fenntebb érintett s miniszteri ellenjegyzés nélkül kelt állitólagos kir. ren
deleteket, ha azok nem koholt irományok is, törvénytelennek, érvényte
leneknek és semmitérőknek nyilatkoztatják."
„Gróf Lamberg Ferenczet a Magyarországban létező hadseregek
és akármily nemü fegyveres csapatok főparancsnokságáról ezennel a
törvény és az alkotmány nevében eltiltják."
„Az országban levő minden hadseregnek s akármily nemü fegy
veres csapatoknak, tábornokoknak, hadi és várparancsnokoknak, tisztek
nek és fegyveres vitézeknek a törvény nevében megparancsolják, hogy
gróf Lamberg Ferenczet főparancsnoknak elfogadni, őt annak nézni és
tekinteni, s neki mint ilyennek engedelmeskedni ne merészeljenek, hanem
az ország törvényéhez és alkotmányához esküvel fogadott kötelességek
szerint hivek maradjanak."
„A nemzet képviselői, — a törvényre s azt szentesitő kir. esküre
támaszkodva, kinyilatkoztatják, hogy gróf Lamberg Ferencz, ha az or
szágban létező hadsereg, s akármilynemü fegyveres-csapatok főparancs
nokságát elfoglalni merészlené, s az országbani hadsereg és fegyveres
csapatok összesen és egyenként, ha őt főparancsnoknak elfogadni, s neki
mint ilyennek engedelmeskedni merészelnének, az alkotmány és a nem
zeti szabadság fölforgatásának bünébe esnek."
„A nemzet képviselői kinyilatkoztatják, hogy mindazon akár polgári,
akár katonai hatóság, avagy hivatalnok, ki a fenntérintett érvénytelen, s
alkotmányfelforgató állitólagos kir. rendelet sikeresitéséhez, vagy annak
terjesztéséhez segédkezet nyujtana, magát az ország törvényes alkot
mánya fölforgatásának bünében részesitené."
„A nemzet képviselői kinyilatkoztatják, hogy valamint magukat
az ország alkotmányának sértését hallgatólag el nem türni köteleseknek
érzik, úgy az ország alkotmányának csonkitatlan megőrzését az egész
nemzet törvényszerűségétől elvárják". . .
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Kossuth ezen tiltakozása még éjjel sajtó alá került, s kinyomat
ván, a „legsebesebb úton" azonnal megküldetett az összes hatóságoknak.
A táborokba, a katonasággal leendő közlés végett, maguk az egyes kép
viselők, mint kormánybiztosok vitték el.
A főváros közönsége külön falragaszok útján értesült a nem
zetgyülés határozatáról. Az utczaszögleteken, a kiáltványok előtt, már
kora reggel gyülekezni kezdett a nép, s hangos szóval olvasta: „aki
Lambergnek engedelmeskedni merészkedik, az a nemzeti szabadság és
alkotm ány fölforgatásának bünébe esik"...
A közönség Lamberg küldetéséhez a legkalandosabb magya
rázatokat füzte. E találgatások hatása alatt aztán csakhamar mindenféle
rémhirek keltek szárnyra. Egyik csoportban azt beszélték, hogy Lamberg
katonasággal akarja szétkergetni az országgyülést, másutt meg azt uj
ságolták, hogy a koronának titokzatos módon nyoma veszett. A vitázó,
ingerült csoportok észrevétlen egy nagy egészszé olvadtak össze; s az
egyre szaporodó tömeg, mint az áradat, kevés idő alatt elözönlötte az
egész belvárost.
Eközben Lamberg (szept. 28-án) Ó-Buda felől zárt-kocsiban a
várba érkezett. Csaknem észrevétlen jött, s ideiglenesen a Fortunavendéglőbe szállt meg. Hrabovszky főhadparancsnoknál akart legelő
ször is tisztelegni. Sietett hát az átöltözködéssel. Polgáriruhát vett ma
gára, nyilván azért, hogy békés szándokának külsőleg is jelét adja.
A fogadó egyik szemfüles szolgája mihelyest megtudta, hogy milyen
nevezetes vendégök érkezett, azonnal átfutott Pestre, s mindenkinek, aki
csak útjába került, kedveskedett a friss újsággal. A hir, szájról-szájra
adva, villámgyorsan terjedt szét az egész városban.
A tömeg, szilaj haraggal, a viharzó szenvedély zabolázatlan ki
törései közt tódult a Dunapartra. Látszott a heves mozdulatokon, a te
kintetek villogásán, az arczok elszánt kifejezésén, hogy a nép véres meg
torlásra készül. Csaknem minden második ember valami fegyverfélét
szorongatott kezében. Az egyik puskát, a másik kardot; aki hirtelenében
egyebet nem kerithetett: fütykössel látta el magát. Közbe-közbe megvillant
az egyenesre pántolt kasza, a köznép e félelmetes fegyvere. A lánczhid,
amelyen ép az utolsó munkálatokat végezték, még nem adatott át a for
galomnak. A közlekedés Pest és Buda között, a régi szokás szerint, még
mindig a hajóhidon történt. Ide tódult a tömeg, hogy megakadályozza
a tábornagy átkelését.
Lamberg, ki ezekről mitsem tudott, egész gyanútlanul kopog-
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tatott be Hrabovszkyhoz. A főhadparancsnok vendégét, — mint Gelich
irja, — mindjárt a kölcsönös üdvözlés után a legnyomatékosabban
figyelmeztette az izgalomra, amely személye ellen irányul.
— Én nem félek, — válaszolta Lamberg. — Hiszen azért jöttem,
hogy helyreállitsam az ország békéjét. Mindenekelőtt Batthyány gróffal
szeretnék beszélni.
— Ha igy áll a dolog, — jegyezte m eg e nyilatkozatra Hrabovszky
— úgy csak siessen, amig a nép el nem zárja az utat.

Báró Mednyánszky László. — (A vértanu 1848-iki arczképe.)
Egyuttal meghagyta egyik hadsegédjének, hogy kisérje át a grófot
Pestre. De a hadsegéd, aki, úgy látszik, sejdité a fenyegető veszedelmet,
valami kicsinyes ürügy alatt elmaradt. Lamberg tehát bérkocsiba ülve,
egyedül jött át; még pedig ezúttal szerencsésen. — A tömeg a fakó
fiakker egyszerű utasában nem ösmerte fel a bosszúval várt teljhatalmu
császári biztost. Lamberg egyenesen Batthyány grófhoz hajtatott, azon
ban nem találta otthon, mert a miniszterelnök, mint tudjuk, azon re
ményben, hogy a tábornagygyal találkozhatik, még előző nap Bécsbe
utazott. Lamberg tehát Majláth György országbirót kereste fel, akinél
hosszasabban elidőzött. Délután, úgy 2—3 óra között visszaindult a
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várba. Már csaknem a budai hidfőnél volt, midőn egy Bakó nevezetü
szakaszvezető, aki már régebbről ismerte a grófot, harsányan elkiál
totta m agát:
— N ini! Itt megy Lamberg!
A tömeg, mely a hajóhidat egészen ellepte, egy pillanat alatt a
kocsi körül tömörült.
— Lépre került hát az áruló! Ki kell húzni a fiakkerből! —
orditották mindenfelől.
Nem kellett ide biztatás. A tábornagy a másik pillanatban már a
hajóhid szilánkos dobogóján hevert.
— Bocsássatok el, — könyörgött a szerencsétlen ember. — A
képviselőházba akarok menni, hogy Kossuth Lajossal beszéljek.
Gúnyos hahota felelt esdő szavaira.
— Tudjuk, mit akar. Az országgyülést szeretné föloszlatni!
Néhány nemzetőr mégis segélyére sietett. Erős küzdelemmel ki
szabadították a tömeg kezei közül és az őrszobába vezették. A feldühödt
nép azt hivén, hogy Lamberg kisiklik kezei közül, most a nemzetőrök
ellen fordul, s ostrom alá veszi az őrházat.
Stern nemzetőr-századosnak, — a derék ember könyvkötő volt
a várban, — mentő ötlete támad.
Az őrház ajtajába áll és érczes hangon kiáltja:
— Egy szót, uraim ! Lamberg úgy sem szabadulhat már meg.
Ettől ne féljünk. Ámde, nekünk nincs jogunk őt bántalmazni. Kisérjük
a foglyot a nemzetőrség fedezete alatt Pestre, adjuk át az országgyü
lésnek, amely aztán itéljen fölötte.
A vakmerő föllépés használ. A nép tomboló haragja egy perczre
lecsillapodik. Zúgolódva bár, de elfogadja Stern inditványát és felhágy
az őrház ostromával. A menet megindul. Lamberget nemzetőrök fogják
közre. A gróf valóban szánandó állapotba került. Kalapja hiányzik,
arcza az ökölcsapásoktól kékes daganatokkal telve, ruhája csupa sár,
merő foszlány. Már a hajóhid közepén voltak, midőn Kolossy György
bölcsészethallgató és Bayersfeld bécsi aulista vezetése alatt egy újabb
fölfegyverzett csoport jött velük szembe. A pesti oldalon ugyanis az a
hir terjedt el, hogy Hrabovszky, értesülvén Lamberg elfogatásáról, a fő
várost bombáztatni akarja. Kolossy ennek a megakadályozására törtetett
a fegyveres tömeggel Budára.
Lamberg váratlan látása rettenetes dühre gyulasztja az amúgy is
túlizgatott Kolossyt. Keresztültör a tömegen, odarohan Lamberghez, s
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kardjával szörnyü vágást mér fejére. A tábornagy egy jajkiáltással
összerogyik. A tömeg vad szenvedélye most már nem ismer korlátokat.
Mintha csak ezen a vérbeborult boldogtalan emberen akarta volna összes
sérelmeit megbosszulni, rettenetes dühvel rohan rá. Ruháját letépi,
testét megrugdossa, üti-veri, szúrja.
A gróf elhaló hangon esd irgalom után. Egy sorezredbeli katoná
hoz emeli megtört tekintetét.
— Az isten nevére kérlek, — nyöszörgi, — védelmezz m e g ..........
hisz katona vagy. . .
— Igen, én is a királyt szolgálom, de nem vagyok hazaáruló, mint
az úr, — válaszol a vitéz és daczos arczczal fordul el tőle.

Abencourt Károly huszárszázados. — (A vértanu 1848-iki arczképe.)
Lamberg néhány percz mulva megszünik élni. De a nép tomboló
haragja ezzel sincs még kiengesztelve. Néhány suhancz lábainál fogva
megragadja a holttetemet, s a tömeg diadalorditása közt czipeli azt a
Károlykaszárnya elé, hogy lámpavasra függessze. A fej odaverődik az
utcza kövezetéhez, s véres sáv marad nyomán.
A szörnyü népitélet hirére valóságos rémület szállja meg a közönsé
get. A kereskedők ijedten csukják be üzleteiket. Az egész nemzetőrség
fegyverbe áll, a Károlykaszárnya udvarára ágyukat vonnak. A zavar,
lárma, izgatottság leirhatatlan.
A képviselőház éppen ülésezik. Kolossy, néhány társával a merény
let szinhelyéről egyenesen az ülésterembe ront. A huszonnégyéves fiatal
ember csaknem önkivületi állapotban van. Szöghajakuszált, arczasápadt,
szürke, nagy szemei lázas fényben lobognak. Egész az elnöki emelvé
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nyig tör, s kardját, melynek hegyéről még csöpög a vér, magasra
emelve, rekedt, tompa hangon kiáltja:
— A Lamberg v é re !
Ezzel sarkon fordul, s kirohan a teremből. A ház tagjai szinte meg
kövülten tekintenek a rajongó ifju után. Ugy tetszik, mintha talán nem is
élő ember, hanem a bosszuállás démona jelent volna meg előttük.
A nemzetőrség, roppant erőfeszítéssel, megmentette Lamberget a
végső meggyalázástól. Holtteteme a kórházba szállittatott, ahonnan más
nap egész csöndben eltakaritották. Később, 1849. febr. l-én W indischgrӓtz
felásatta a holttestet, s ujra nagy gyászpompával temettette el.
A hivatalos „Közlöny" szeptember 29-iki számában a lap élén ezek
kel a szavakkal emlékezik meg a szörnyű esetről:
Pestszept.28-án,
Borzasztó eseményről vagyunk kénytelenek a közönséget értesiteni.
Ma délelőtt már mindennemü hirek tarták legnagyobb feszültségben a kedélye
ket, s nevelék az izgalmat, melyre a legujabb politikai események hangolák a buda
pesti népet.
Tegnap óta mindenki ajkán csak gr. Lamberg altábornagy neve lebegett, s ma
déltájban villám gyanánt futá végig a fővárost a hir, hogy a törvény- és alkotmány
ellenesen kinevezett kir. biztos és főparancsnok Budapest falai közt létez. Ezzel a
legrémitőbb hirek hozatának kapcsolatba, s egy percz alatt Budapest utczáin dobok
peregtek, nagyszámu nemzetőrség fegyvert ragadott; számosan kaszával fegyver
kezének fel.
A rendőrség és több képviselőtagok Budára siettek a dolog mibenlétét meg
tudni, s a várkapukat nemzetőrök állották el. Eközben az üzőbe vett altábornagyot
balcsillagzata a hidra vezeté, hol bérkocsija megállittatván, kikérdeztetett s miután
magát gr. Lamberg altábornagynak vallá, a felbőszült sokaság által kaszákkal és
egyéb fegyverekkel megtámadtatott, s kocsijából kiszökvén, az utána és elébe
rohanó tömeg által irtózatosan legyilkoltatok s a Károly-kaszárnyáig végighurczol
tatott. Ennyit a részletekről.
A tett iszonyu és a nemzet, — mely igazsága érzetében magának magasb állás
pontot választott — e politikai gyilkosságot nem fogja magáénak ismerni.
De mit mondjunk azokról, kik a kedélyeket annyira fel tudták ingerelni, annyira
végletekre hajtani a nemzetet, miszerint a szelidségéről annyira ismeretes pesti nép
keblében sokan akadtak, kik e politikai gyilkosságnak magukat részeseivé tevék!
Gróf Lamberg nem a becsület mezején esett el, hanem elesett ugy, mint a leg
elvetemültebb ármány által felzaklatott népbosszu áldozatja.
Irtózunk, ha a véres jelenetnek főleg erkölcsi és politikai következményeire
gondolunk.
Őszintén fájlaljuk azon férfiu gyászos végét, ki szolgálati készségében urának
és honának talán becses szolgálatot vélt tenni, midőn oly missziót vállalt el, melyet
a hazafi sem törvényesnek, sem természetesnek nem ismerhet.
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Egyébiránt ugy hiszszük, a constituált hatalmak kötelességöknek ismerendik
e véres catastropha iránti törvényes lépések által az igazságnak és emberiségnek
megadni azon elégtételt, melyet a törvények igényelnek.
Ez a hivatalos jelentés talán leghívebben fejezi ki a nemzet akkori
értelmiségének fölfogását a kegyetlenséggel szemben. Elitélte azt csak
nem minden nemesebb érzésü ember. De midőn iszonyodva fordult el a
bűnténytől, viszont belátta, hogy Lamberg erőszakos halálának értelmi
szerzői voltaképen mégis azok valának, kik törvénysértéseikkel a nép
türelmét a végsőig feszitették.
Lehet, sőt valószinű, hogy maga Lamberg Ferencz gróf, aki mint
indigéna ismeretségben volt a magyar főuri-körökkel, a békéltetés szán
dokával jött Budapestre; de másrészt kétségbevonhatatlan tény, hogy az
udvari-párt alkotmányellenes czélok keresztülvitelére akarta őt fölhasz
nálni. Csattanósan igazolja- ezt a zsebében talált levél, amelyet a király
athyán! Batthyány grófhoz intézett, s amely levél ekként szól:
edvsgrófB
K

Idekapcsolva küldök önnek egy, Majláth György országbiróhoz intézett ren
deletet, mely által ő a királyi helytartói tiszt ideiglenes viselésével megbizatik, továbbá
egy leiratot az országgyüléshez, mely által ez deczember 1-ső napjáig elhalasztatik.
Meghagyom Önnek, hogy mindakét rendeletet ellenjegyezze s azoknak végrehajtására
a szükséges lépéseket megtegye, s engem azoknak eredményéről minden esetre hala
dék nélkül tudósitson.
Az ország jelen állapota bizonyosan önt is meggyőzendi annak szükségéről,
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Küldetése tehát mindenképen további bonyodalmak csiráját hordozta
magában.
A képviselőház m ásnap: szeptember 29-én, midőn az izgalom
kissé lecsillapult, foglalkozott érdemlegesen a véres ügygyei. Többen
szólaltak fel, s valamennyien elitélőleg. Csupán Irinyi volt más nézeten.
„A tegnapi eseményt, — ugymond, — én sem helyeselhetem,
hanem a dologban csak form ahibát látok. Lamberg megérdemelte a halált,
de ilyesmit nem az utczán kellett volna elkövetni, hanem forma szerint
elitélni."

A Szamosujvári ütközet 1848. november 13-án. — (Eredetije a bécsi csász. udvari könyvtárban.)
A ház, Kossuth inditványához képest azt határozta, hogy a bün
tény ügyében a legszigorubb vizsgálat indíttassék ; egyuttal pedig egy
külön nyilatkozattal fölhivta Batthyány grófot, ki éppen Bécsben időzött,
hogy a király előtt fejezze ki az országgyülés mély sajnálkozását a me
rénylet fölött. Ez a nyilatkozat, illetőleg fölszólitás igy hangzott:
A nemzet képviselői mély megilletődéssel értették, hogy gróf Lamberg Fe
rencz tábornok a fellázadt nép dühének esett áldozatul.
A képviselőház felszólitja a miniszterelnököt, adja tudtára ő felségének a
nemzet képviselői ezen mély megilletődését s őszinte sajnálkozását és figyelmez
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tesse ő felségét, mily borzasztó következményekre vezet az, ha a királyi szóval szen
tesitett törvények uralma felett kétségbeesés támad, s ennek következtében a polgári
társaság kötelékei bomlásnak indulhatnak, hogy a törvényes rendnek s közbátorság
nak fenntartása minden konstituált hatóságok szives közremunkálásának sem sikerül
het. S azért kérje meg miniszterelnök úr a képviselőház nevében is ő felségét, hogy
hazánk sarkalatos törvényeinek királyi nevét felhasználtatni ne engedje; s ekként
vallásos törvényszerüséggel környezett királyi tekintélyével segitse a konstituált tör
vényes hatóságokat azon rendnek, közbátorságnak s törvényszerü állapotnak hely
reállitásában s fentartásában, mely a tegnapi szomoru esemény által oly borzasz
tóan megháborittatott.
A képviselőház teljes bizalommal van, hogy a miniszterelnök alkotmányos
hivatalát mindaddig folytatandván, mig más törvényszerü miniszterium nem alakul:
meg van győződve, hogy ezáltal a fővárosbani közrend és bátorság, mely az ország
sorsára nézve legnagyobb fontossággal bir, szintugy fenn fog tartatni, mint a legsu
lyosabb körülmények között is egészen a tegnapi napig fenntartatott.
A képviselőház biztosítja a miniszterelnököt, hogy e részbeni közremunkálá
sára bizton számithat.
S a képviselőház megvárja a két testvérfőváros hatóságaitól, nemzetőreitől,
s minden jó polgáraitól, hogy a miniszterelnököt ezen törekvésében gyámolitandják,
Pest város hatóságának pedig kötelességévé teszi, hogy gróf Lamberg Ferencz meg
gyilkolása iránt a kellő vizsgálatot megtevén, a törvény értelmében járjon el.
A képviselőház, mint mindig, ugy most is azon meggyőződését fejezi ki,
hogy a hazának megmentését semmi sem kompromittálja nagyobban, mint a törvé
nyes rend kötelékeinek felbomlása, amely, mint a tegnapi szomoru eseményből is
látható, a testvér két főváros lakossága igen hamar féktelen dühre fajul, s véres jele
netekben tör ki, s ezáltal a személyes bátorlét felett aggodalomba ejtett honpolgárok
ban a hon megmentése iránti hitet megcsökkentvén, a közremunkálási lelkesedést is
könnyen lehangolhatja.
Aki a hazát szereti, az ne háboritsa a közbátorságot, s ne nehezitse ezáltal
a főváros felé közelgő ellenség visszaverését.
A képviselőháznak ez a határozata, a Lambergnél talált iratokkal
együtt, még aznap elküldetett Batthyány grófnak; Hajnik Pál, „az
országos rendőri hivatal igazgatója" pedig nagy erélylyel inditotta
meg a merénylet ügyében a nyomozást. Ámde, csekély eredményre
tudott ju tn i; az egyre növekedő harczi izgalom közepette az egész
vizsgálat végkép elposványosodott. Maga a főtettes: Kolossy szülő
földjére, Erdélybe illant, ahol honvédnek csapott fel. A rajongó ifju,
mintha csak a harczmezőn akarta volna levezekelni meggondolatlan szi
laj tettét: Bem hadseregének egyik legvakmerőbb harczosa lett, s a sza
badságharcz végén már mint százados küzdött a nemzet ügyéért. Ámde,
még sem kerülhette el az önkény bosszuálló kezét. Világos után,
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bujdoklása közben elfogták, s 1850. január 23-án Pesten, az Ujépületben
kivégezték.
Batthyány gróf épp utban volt hazafelé, midőn Lamberg szörnyü
haláláról értesült. A legnagyobb megdöbbenéssel fogadta a sötét hirt.
Azonnal változtatott útitervén. Pest helyett Székesfejérvárra: a horvát
táborba ment, hogy még egyszer lelkére beszéljen a bánnak. Találkozott
is vele. A Lambergnél talált kir. kéziratokkal próbálta őt meggyőzni,
hogy a király még most sem tett le a viszálynak békés uton való ki
egyenlitéséről. Arra kéri tehát, hogy az uralkodó ujabb rendeletéig szün
tesse be az ellenségeskedéseket. Jellasich azonban durva gőggel ütött
kardjára:
— Majd beszélünk Pesten!
Batthyány innen megint Bécsbe tért vissza. Azt hitte, hogy talán
sikerül kiengesztelnie az udvart. De ez a nemes törekvése is hiábavalónak
bizonyult. A mindenható kamarilla többé hallani sem akart engedékeny
ségről. Bosszuért lihegve, készült a döntő csapásra.
Most már Batthyány sem remélt többé. Hitének horgonya össze
tört az események tomboló viharában. Csüggedés szállta meg, s október
1-jén leköszönt miniszterelnöki állásáról, sőt képviselői mandatumát
is letette.
agyrképviselőházn.
m
A
Épen most vettem hirét a képviselők utolsó határozatát nyomban követő
gonoszságnak: Lamberg gr. meggyilkoltatásának. E tény minden, a haza javára tett
fáradozásaim sikerét különben is meghiusitá, ugy hogy csaknem fölöslegesnek látszik,
midőn ezennel tudtul adom, hogy rögtön letettem hivatalomat, melynek törvényes
hatáskörét a képviselőház ugyis megnyirbálta. Azonban nyiltan ki kell jelentenem,
hogy ámbár e pillanatban visszalépek, benső hitem szerint jogom van elvárni, hogy
ezen lépésemet senki se tulajdonítsa sem a haza szent ügye iránti közönyösségnek,
sem semmiféle önző aggályoskodásnak, hanem joggal megvárt bizalom hiányának,
mely hiány a házat oly útra vezette, hová a törvényesség iránti tiszteletből, melyhez
hivatalos állásomat és cselekedeteimet mindég füzöm, nem követhetem és nem is
fogom követni.
Bécs, 1848. október 1.
Gróf Batthyány Lajos.
A csalódás keserü hangja szólal meg leveléből. Batthyány az ő
fennkölt gondolkozásával azt hitte, hogy abban az esetben, ha Lamberg
nem esik a népharag áldozatául: még minden jóra fordulhatott volna.
Dőre ábránd! — A kamarilla, mint a végzet, föltartóztatás nélkül, ride
gen és kegyetlenül haladt a maga kitüzött utján. Lamberg halála talán
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siettette a további eseményeket, de nem okozta. Az élethalálharcznak a
nemzet és az uralkodócsalád közt igyis, ugyis be kellett következnie.
Csakhamar átlátta ezt maga Batthyány is. Legalább ennek tulaj
donitható, hogy nehány heti visszavonulás után ujra mandátumot vállalt,
s decz. elején ismét megjelent a képviselőházban. Sokkal nagyobb szere
tettel csüggött hazáján, hogysem tétlenül nézhette volna a küzdelmet.
Batthyány gróf lemondásával a zavar tetőpontra hágott. Most már
csakugyan egészen kormány nélkül állott az ország. Vay Miklós báró még
csak kisérletet sem tett a miniszterium megalakitására. Megbukott, mielőtt
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kormányelnök lehetett volna. De még Majláth György, az országbiró
sem merte elvállalni a felajánlott helytartói állást.
Ily nehéz és válságos viszonyok közt a képviselőház a kormányhatalmat, — addig is, mig az ország ügyei rendes mederbe kerülnek, —
egészen a honvédelmi bizottmányra ruházta. A főrendek szintén hozzá
járultak a képviselőház ezen intézkedéséhez, s kebelökből P erényi Zsig
mond bárót, id. Eszterházy Mihály grófot, Som sich Pongráczot,Jósika
Miklós bárót és idősebb P á z m á n d y Dénest küldték ki. A honvédelmi
bizottmány, amelynek Szemere Bertalan és Mészáros Lázár szintén tagjai

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
lettek, ekként kormányhatalommal ruháztatván fel, forma szerint is meg
alakult. Elnöke Kossuth Lajos lett.
Megvallom — igy szólt Kossuth a választás után — óhajtottam volna, mi
szerint azon bizottmány elnökségére nézve a tisztelt képviselőház mást, nálam érde
mesebbet méltóztatott volna kijelölni. Azonban a nemzet parancsával találkozván;
minden honpolgár részéről nincs egyéb tenni való, mint engedelmeskedni. Én enge
delmeskedem; azon egyre kérve mind a tisztelt házat összesen, mint minden polgá
rát a hazának, hogy akármely perczben ügyetlennek találnak, csapjanak el; ha pedig
makacsságból, vagy akármiből veszélyesnek találnak a hazára: ü s s é k fejemet.
A kormányzás roppant súlya most már egészen Kossuth vállaira
nehezedett.
A Lamberg elleni merénylet országos feltünést keltett ugyan, de
azért a közönség lázas tekintete egy pillanatra sem fordult el a harcz
térről. A nemzet életbevágó nagy érdekei mellett egészen eltörpült a pesti
hajóhid véres eseménye. Az ágyuk mennydörgése elnyelt minden egyéb
z a jt; elnyelte a szerencsétlen Lamberg halálhörgését is.
Az Országgyülés már előzőleg minden lehetőt elkövetett, hogy
Jellasics állittassék meg diadalutjában. Az összes nélkülözhető haderő a
balatonvidéki magyar táborba indittatott. Az egész tiszáninneni és a
dunántúli mozgó-nemzetőrség hadilábra állt. Az előbbi, amelynekG
örgei
Arthur volt a parancsnoka, a Csepelszigeten helyezkedett el, hogy
Budapestet az esetleges meglepetések ellen oltalmazza; a dunántúli nem
zetőrség pedig, — körülbelül 4500 ember, — Ivánka Imre vezetése alatt,
egyenesen a harcztérre ment. Táborba szállt a Perczel-féle Zrinyi-csapat
is. Ilykép seregünk, mely Keszthelynél alig számlált öt-hatezer embert,
csakhamar tizenhatezer főre szaporodott. Volt immár elég jól szervezett
tüzérsége is. A sereg vezérletét, mint tudjuk, Teleki árulása után Móga
altábornagy vette át. Móga János (szül. 1785. - 1861.) bátor, szolgálat
ismerő, pontos katona volt, de alig egyéb. Nemzetünk ügye iránt soha
sem tudott felmelegedni.
Intézkedés történt, hogy a komáromi vár, az országnak ez a leg
hatalmasabb erőssége ne kerüljön valamikép az ellenség birtokába. —
A kormány, Kosztolányi Mór őrnagy parancsnoksága alatt, már szep
temberben nemzetőrséget szállásoltatott a várba. Ámde, ott volt Mertz
tábornok is, aki, felsőbb utasitás folytán, minden áron az osztrák had
ügyminiszterium kezére akarta játszani Komáromot. Kisérletet is tett ez
irányban. Éjjel, lopvást egy gyalog-zászlóaljat akart becsempészni;
de terve, Kosztolányi ébersége miatt, dugába dőlt. Ugyanekkor a város
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is felgyujtatott; a közhit szerint azért, hogy a tervezett árulásról alakos
ság figyelme eltereltessék. Mertz szégyenkezve hagyta e l a várat, melynek
parancsnokául aztán M ajthényi István honvédezredes neveztetett ki.
Ezeknek az erélyes intézkedéseknek a láttára maga a köznép is
lassanként visszanyerte bátorságát. Csakhamar rájött, hogy Jellasics had
seregének zöme nem olyan félelmetes, a minőnek első pillanatban látszik.
Rabol, pusztit, sőt gyilkol is ; de gyáván meghátrál, ha komoly ellentállásra
lel. Még a bakonyi futóbetyárok vakmerősége sincs meg benne. A nép
tehát nemzetőrcsapatokká tömörülve, rendszeres hadat kezdett viselni a
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szerte barangoló rablócsordák ellen. Itt is, ott is rajok ütött, lefegyverzé
őket, sőt ha éppen kellett, bizony életüket sem kimélte. Igy,N
nizsá
agy-K
szept. 18-án, a kaszára kapott nép száz harácsoló szerezsánt vert agyon.
roszlónpedig — szept. 28-án — a baranyamegyei nemzetőrség,P
O
erczl
Antal őrnagy vezetése alatt, Róth tábornok egész lőszer-szállitmányát
elfogta. Közel kétszázezer töltés esett a nemzetőrség zsákmányául.
Az egész Dunántúl csaknem a Dráváig mozgó táborhoz ha
sonlitott. De még a Muraköz horvátajku népe is ügyünkért buzgott.
Jellasics egyik önkényes rendeletével Muraközt Horvátországhoz csa
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tolta ugyan, de a lakosság ügyet sem vetett rá. Csáktornyai gyülésükön,
— az összehivó Suminics tábornok minden rábeszélése daczára — egy
értelemmel kimondották, hogy ők „a királynak és a magyar miniszte
riumnak engedelmeskednek, s Horvátországhoz tartozni nem akarnak. "
Egy igénytelen ferenczrendi szerzetes: G asparich Márk érdeme,
hogy a muraközi nép a megpróbáltatás e szörnyü napjaiban hü maradt
a hazához. A lelkes fiatal pap (született 1810. Dráva-Egyházán) bejárta
az egész Muraközt, s mellére tüzött kereszttel, kivont karddal hivta fel
a horvátokat a magyar szabadság védelmére.
"Kiahazátszereti:Istent
szereti; ki hazáját elárulja: azt megveti az Isten! " — igy prédikált. És
a becsületes nép szive megtelt hazaszeretettel, s rajongva követte a fiatal
szerzetest a csatamezőre. Gasparich csakhamar őrnagy lett, s Perczel
oldalánál végigküzdötte az egész szabadságharczot. Szomorú sorsa is
meretes. Vértanuja lőn a szent ügynek, melyet oly lángoló lelkesedéssel
szolgált. 1853. szeptember 3-án Pozsonyban kivégezték."É
ljen.és
örökké élni fog a haza! " — ezek valának utolsó szavai.
Midőn Jellacsics szept. 26-án seregével Székesfejérvárt megszál
lotta, a magyar hadak Sukoró vidékén táboroztak. A bán Budapest felé
igyekezett, s minden áron hatalmába akarta keriteni fővárosunkat. Persze,
ez nem ment olyan könnyen, mint eleintén hitte. A szembenálló magyar
sereg erős gátat emelt dicsszomja elé. Bár a vitézség nem tartozott Jella
sics erényei közé: bizva tulerejében, mégis elhatározta, hogy most az
egyszer fegyverrel tör magának utat. Előzőleg azonban tájékozódni akart
haderőnk állásáról. Fligelli nevezetü őrnagyát bizta meg a föladattal.
A kémkedés azonban ezuttal rosszul sikerült. Fügedi Martonvásáron elfo
gatott. Ebből aztán a mieink is megtudták, hogy a bán támadásra készül.
Móga, a magyar sereg vezére, látván, hogy a támadást immár
alig kerülheti el, kedvezőbb hely után nézett. Hadait már el is inditotta
Martonvásár felé, midőn Ludwigh János és Repeczky János orsz. képvi
selők a főhadiszállásra érkeztek. A nemzetgyülés megbizásából jöttek,
hogy a hátráló vezért ütközet elfogadására birják. A kormánybiztosok azon
nal haditanácsot hivtak össze, a mely egyéb hely hiányában a sukorói
templomban tartatott meg. Az értekezleten résztvett Perczel Mór, sőt
maga Batthyány gróf is, aki a táboron keresztül éppen Bécsbe igyekezett.
Lamberg meggyilkolásának hire ekkor még nem jutott ide. Móga tehát
minden körülmények közt be akarta várni az uj országos főhadparancs
nok intézkedéseit. E fölött aztán heves vita támadt, mely csaknem Móga
lemondásával végződött.
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A visszavonásnak, egész akaratlanul maga a bán vetett véget,
másnap: szeptember 29-én megtámadván seregeinket.
A horvát haderő 26,000 emberből állott, 58 ágyuval. A magyar
csapatok létszáma pedig, mint tudjuk, alig ütötte meg a tizenhatezeret.
Három ágyu-ütegük volt még ezenkivül.
Jellasics délelőtt tiz órakor Pákozd felől kezdte meg a támadást,
nagy erővel, de csekély bátorsággal. A mi csapatjaink derekasan állták a
tüzet, de itt sem lángolt valami magasan a harczikedv. A legsajátságo
sabb ütközetek egyike volt ez. Azt lehet mondani, hogy ugyanazon had-
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sereg csapatjai viaskodtak egymással. Az 5-ik tüzérezred egy osztálya
például nálunk volt, a másik osztály pedig Jellasics táborában szolgált.
Éppen igy volt a gyalogezredekkel, sőt a lovasággal is. Emberek, kik
néhány hét előtt még egy parancsszó alatt állottak, most egymást ölték.
Móga a k ir á ly nevében védekezett, Jellasics pedig a császár nevében
támadott.
De azért megindult a harcz. Dörögtek az ágyuk, süvitett a puska
golyó. Az őszi nap derüjét eltakarta a szétterülő füstgomoly. A maroknyi
magyar sereg egyik rohamot a másik után verte vissza. Délután két óra-
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kor már csönd borult a sukorói völgyre. Jellasics, többszöri sikertelen
kisérlet után, fölhagyott a támadással, s Fejérvár felé hátrált.
Móga, a kormányhoz intézett jelentésében, ekként számol be a
pákozdi, helyesebben a sukorói ütközet lefolyásáról:
A mint már jelentettem, parancsnokságom alatt levő táborommal Velencze
melletti Sukoró helységnél vettem állomást, hol is az ellenséget vártam, egyszer
smind Falka helységét egy lovas-osztálylyal és Seregélyes tájékát a tartalék dandár
ság által tartottam figyelemben. Az ellenség ma, szeptember 29-én reggel féltiz órakor
jobb szárnyamat öt zászlóaljjal és egy ágyu-üteggel élénken megtámadta; én ellenébe
a tolnai nemzetőrséget, Vasa- és Erneszt-ezredbeli zászlóaljat, egy részét Ivánka
őrnagy önkényteseinek és a Miklós-huszárokból egy huszárt állitottam. Az ütközet
három óra folyásán túl tartott és az ellenség mindenütt visszaveretett. A csata alatt
déli 12 órakor a csapatnak bal szárnya az ellenség közepét több ágyukkal és egy
röppentyü-üteggel élénken lövödözte.
Az ellenség lovassága s a gyalogságnak számos rohamcsapatja készült állá
sunk megtámadására. Egy nagyon jól czélzott tüzelése három ágyutelepünknek
felelt az ellenség ágyuzásának. A tüz két óráig tartott, mi alatt a jobb szárny az ellen
séget az ütközetben harcziasan visszaverte; ágyuink pedig az ellenség derekának
ágyu-tüzelését hallgatásra kényteték. Ezután az ellenség több sorai készültek az
előre küldött csatározók által a támadást seregünk derekára, azonban ellene küldettek
gróf Lázár 1-ső honvédzászlóalj őrnagyának térkutatói (tirailleurs), kik tüzelésök által
az ellenséget győztesen visszanyomták, minek következtében a felállitott sorok a
tüzérségnek igen czélirányos tüzelése folytán visszavonultak.
Ezen ütközetben alkalmuk volt magukat kitüntetni: Perczel őrnagy vezérlete
alatt álló tolnai nemzetőrségnek, egyszersmind a Vasa-ezrednek és Ivánka őrnagy
serege egy részének. A derékban az 1-ső honvéd-zászlóalj és a borsodi önkénytesek,
ugyszintén tüzéreink dicséretes elismerést érdemelnek.
Seregünk azon része is, mely az ütközetben nem vett részt, a legjobb aka
ratot és a legnagyobb bátorságot tanusitá, s az ellenség ágyutüzelései daczára, mely
a második sort is érte, tántorithatlanul és félelem nélkül állott.
El nem hallgathatom erélyes és tevékeny müködését a sorparancsnoknak,
névszerint Holsche vezérőrnagynak és Milboch a Vasa-ezred ezredesének; továbbá
Kissnek a hannoverai-huszárok ezredesének, ki a legnagyobb ágyutüz alkalmával
szüntelen oldalam mellett volt és a jobb szárny bátorságát nagyban élénkité.
Táborkarom vezére: Kolmann 52-ikezredbeli százados előrelátó és felette
czélszerü intézkedései, továbbá karsegédem Anakker őrnagy fáradalmaik által mago
kat szintén kitüntették.
A pesti nemzetőrség részéről mint sebes lovasok mellém rendelt urak közül:
báró Luzsinszky Ottó, gr. Andrássy Gyula, gr. Almássy és többen parancsaimnak
köröztetése által az ütközet alatt a dicséretre magokat érdemesekké tették; ugy
gr. Szapáry Antal is magát szorgalma által czélszerüen használtatta.
Az ellenség veszteségét bizonyosan meg nem határozhatom, de mégis
legalább 100-ra mehet a halottak és sebesültek száma; részünkről a mostanáig
vett beadványok szerint 7 halott, 37 sebesült egyén és 5 agyonlőtt ló van.

V. A haza nevében.
Ámbár seregünk teljes győzelmet vivott ki, minthogy magát első állásában
megtartotta, mégis katonai szempontból ezen ütközetnek eredménye csekély; ellen
ben annál nagyobb erkölcsi hatást tett az uj csapatra, amennyiben helyét az első
megütközés alkalmával diadalmasan meg tudta tartani.
Javában folyt még a harcz, midőn Kempen tábornok egy tisztet
küldött Ivánka Imre őrnagyhoz, azzal az üzenettel, hogy kölcsönösen
állitsák be a tüzelést, mert ő nem akar a magyarok ellen harczolni. Azt
hitte, — igy szólt azt üzenet, — hogy egy pártos töredék garázdálkodá
sait kell csak megfékezniök, s most látja csak, hogy az egész nemzet áll
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velök szemközt; sőt még a császári csapatok is ellenök küzdenek. Ivánka
azt felelte, hogy a tábornok óhajtását közölni fogja Mógával. Ez csakugyan
megtörtént. De a mig Ivánka egész gyanutlanul a válaszra v á rt: szere
zsánok törtek rá és foglyul ejtették. Másnap azonban Jellasics szabadon
bocsájtotta, s egy levelet adott át neki, megkérve őt, hogy kézbesitse azt
Mógának. A bán e levelében rövid tartamu fegyverszünetet kér a magyar
fővezértől. Móga kapott az alkalmon, s a tárgyalás azonnal megkezdődvén,
a fegyverszünet három napra tényleg megköttetett. Az erre vonatkozó
megállapodás igy hangzott:
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Alólirottak Jellasics báró altábornagy Horvátország bánja és Móga altábor
nagy által fölhatalmazva az alábbi föltételek alatt fegyverszünetet kötöttek:
A) A fegyverszünet a megerősités órájától kezdve csak háromszor 24
óráig tart.
B) A magyar királyi csapatok határvonala: Csákvár, Sukoró, Dinnyés, Sere
gélyes és Szolga-Egyháza; a cs. kir. horvát csapataké pedig: Csák-Berény, Zámoly,
Puszta-Kála, Pákozd és Sárkeresztur.
C) E határvonalon túl a fegyverszünet ideje alatt semmiféle hadmüvelet
nem történhetik és a már előretolt csapattestek ágyulövésnyi távolságra vonan
dók vissza.
D) Ha a fegyverszünet alatt felsőbb helyről békéltetés kezdetnék meg, a
fegyverszünet a körülményekhez képest meghosszabbittatik.
A csapatok élelmezésénél minden erőszak lehetőleg kerülendő; igy tehát
a polgári hatóságok igénybevétele érvénytelen.
A bán ő exellencziája főhadiszállásán Pákozdon, szeptember 30-án, dél
után 6 órakor.
isezredes, s. k.
K
vezérőrnagy, s. k.
zapáryAntal gr., s. k.
S
a cs. kir. horvát hadsereg táborkari
ilpöchezredes, s. k.
M
főnöke.
A fegyverszünet, mint láttuk, kölcsönös megegyezéssel h á ro m
naprköttetett. A hadviselés legelemibb követelménye, hogy ily esetben
mindakét fél becsületesen váltsa be adott szavát. Vonuljon a záróvonal
mögé, s maradjon mindaddig állásában, a mig a szerződés ideje le
nem telik.
A magyar sereg, mely a kijelölt záróvonal mögé egész Marton
vásárig vonult, u g y is cselekedett. Táborba szállt és erőinek a gyarapitá
sára forditotta a három napos szünetet.
Jellasics azonban túltette magát a katonai becsületnek ezen a kö
vetelményén is. Szavát szegve, másnap pitymallatkor egész seregével
gyáván megszökött. Mire a fegyverszünet ideje letelt, a magyar sereg
csak hült helyét látta a gyorslábu bánnak, aki okt. 3-án már Győrött
volt, harmadnapra pedig Óvárnál átlépte az osztrák határt.
Jellasics vállalkozása tehát szégyenletes kudarczczal végződött.
A vitéz bán, ki oly hányaveti kardcsörtetés közt indult hazánk leigázá
sára, a legelső komoly ellentállás után hátat fordit a lenézett magyar
csapatoknak és futvást menekül az országból. De még azzal sem törödik,
hogy tartalék-hada, mely Róth és Philipovics tábornokok vezetése alatt
áll, egészen fedezet nélkül marad, s az ellenfél prédájául esik. Hát biz ez
még osztrák hadi szempontból sem valami dicsőséges tett.
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Maga Jellasics is érezte ezt, mert Dahlen altábornagyhoz intézett
egyik levelében igy mentegetődzik:
........ „Működési vonalam az ellenséges befolyások által veszélyeztetve
kezdett lenni. Budát bevenni fölszereléseivel lehetetlen volt, minthogy a magyar csa
patok vakbuzgósággal küzdenek az enyéim ellen. Én tehát az ellenféllel kötött három
napi fegyverszünetet arra használtam fel, hogy Győr felé egy oldalmozdulatot (Flan
kenbewegung!) tegyek, hogy igy biztosabb tért nyerhessek, s segitséget vonjak
magamhoz". . . .

A soproni csata 1848. decz. 16. — Az 1848-iki „Armee-Bulletin" által kiadott egykoru kép.
Ez a vitéz „oldalmozdulat" még ma is gúny tárgya a hadi-irók előtt.
A sukorói győzelem hirét hangos örömmel fogadta a főváros.
A diadalnak főkép erkölcsi hatása volt nagy. A magyar csapatok önér
zete visszatért, bátorsága megnövekedett. Igy fogta fel a kérdést maga
a képviselőház is, midőn október l-én tartott ülésén a következő hatá
rozatban állapodott meg:
A képviselők háza örömmel és megelégedéssel értesült azon diadalról, mely
lyel seregeink szept. 29-én Jellasics ellenséges táborát visszaverték.
Örömmel értesült azon vitéz magatartásról, mely általában az egész tábort
lelkesitette, s hálát mondanak a haza nevében is azoknak, kiket a fővezér külö
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nös kitüntetésre méltónak tartott, milyenek az egyes hadcsapatok közül az első
honvéd-zászlóalj, a borsodi, a tolnai önkénytesek Perczel Miklós őrnagy vezér
lete alatt, a Vasa-ezrednek és Ivánka őrnagy csapatjának egy része és összes
tüzéreink.
Egyesek közül: Holtsche vezérőrnagy, Mühlböck és Kiss ezredesek, Anakker
őrnagy s táborkari segéd, gróf Lázár őrnagy és Makk tüzérfőhadnagy; továbbá
b. Luzsinszky Ottó, gr. Andrássy Gyula, gr. Almássy Dénes, gr. Szapáry Antal, kik
mindnyájan vezérlék és buzgón élénkiték a hadnak bátorságát.
S határozza egyszersmind a képviselők háza különös köszönetét Kohlmann
táborkari vezérnek, ki előrelátó és kiszámitott intézkedései által mind itt, mind a
bánáti hadviselésben jeles érdemeket szerzett magának, s minthogy áttétele nem járt
anyagi áldozathozatal nélkül, annak némi pótlásául részére 500 darab arany kifizet
tetni rendeltetik.
Elhatározza a képviselők háza végre és főképen köszönetét Móga altábor
nagy és fővezérnek, s amint egyrészről mind ügyességében, mind hazafiui akaratában
bizalmát fejezi ki, hogy a hazát s a nemzetet ez igazságtalan és nemtelen háborutól
megmenti, czélszerüen alkalmazván azon hazafiui erőt, melyet a haza rendelkezésére
bocsájtott; ugy másrészről várja és óhajtja az alkalmat, hogy a nevezett altábornagy
nak és fővezérnek kivivandó diadalát akképen jutalmazhassa meg, hogy neki az ked
ves és a nemzethez méltó legyen, mely azt el fogja határozni.
Büszke a képviselők háza az összes katonaság elhatározott vitézségére.
Es megvárja a nemzet nevében, hogy vezérei és tisztjei iránt bizalommal és szoros
engedelmességgel fog viseltetni. A katonának hazaszeretet, bátorság és a fegyelem
fenntartása legszorosabb kötelessége. . .
Jellasics futásáról persze ekkor még a fővárosban mit sem tudtak.
A közönség örült ugyan a győzelemnek, de azt hitte, hogy a sukorói
ütközet csak előjátéka a további komoly harcznak. A bán, kiköszörülendő
a kardján esett csorbát, minden lehetőt el fog követni, hogy kevély
hadai élén mielőbb Budapestre vonulhasson.
Épp ezért az egész főváros lázasan készült az ellenség visszave
résére. Szünetelt minden egyéb munka. Az üzletek, boltok zárva marad
tak. Még a nemzetgyülés is felfüggeszté tanácskozásait, s a képviselők
külön vadász-zászlóaljjá szervezkedtek.
Harczizaj töltötte be a főváros utczáit. Egyik csapat a másik után
vonult a csatatérre. Jött a bécsi legió, a tiroli vadász-zászlóalj, majd a
franczia önkénytesek százada.
Aztán, mint egy félelmes óriáskígyó, melynek háta pikkelyek
helyett kaszáktól fénylik, megindult az Alföld honszerető népe. Czegléd
ről háromezer ember, Kecskemétről kétezer izmos férfi, Kőrösről ezer-
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hatszáz válogatott legény. Délczeg büszkeséggel vonultak át. Barnapiros
arczukon elszántság, ajkukon d a l:
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!
De még az ország éjszaki részéből: a távoli Szepes, Sáros,
Zemplén, Gömörből is érkeztek önkénytesek. Szép, lélekemelő látvány
volt ez, a magyar hazaszeretet fönséges nyilvánulása.
A sukorói diadal örömmámorában uszott még a közönség, midőn
okt. 2-án a következő falragasz vonta magára a járókelők figyelmét:
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A feltünéstkeltő értesítés igazat mondott. Zichy Jenő grófot
(s nem Ödönt, mint a falragasz tévesen közli) Görgei Artur őrnagy, a
Csepelsziget parancsnoka, hazaárulás miatt, Lórén tényleg fölakasztatta.
Görgei Artur, mint emlitettük, a főváros védelméül a Csepelszi
getet tartotta megszállva. A kormány mindjárt Jellasics betörése u tá n :
szeptember vége felé rendelte ide Szolnokról. Eleintén csak mintegy 700
tiszavidéki mozgó nemzetőr állott a rendelkezésére, de aztán parancs
noksága alá került a Hunyadi-csapat is ; ugy, hogy dandára körülbelül
2000 főre emelkedett. Seregének ilyetén megszaporitásával egy uj fel
adatot is biztak reá. Arra kellett vigyáznia, hogy Róth tartalékhada, mely
Kálozd vidékén vesztegelt, ne csatlakozhassék Jellasics székesfejérvári
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táborához. Görgei tehát átkelt a Dunán, s Adony és Soponya közt ket
tős őrvonalat húzott.
Adonynál, hol a Hunyadi-huszárok végezték a szolgálatot, szep
tember 28-án egy urihintó surrant át az őrvonalon. Néhány szemfüles

A Zentai halottfej-koszoru. — (Egykoru rajzok után.)
huszárnak feltünt a dolog, a kocsi után iramodott, s föltartóztatta azt. A
hintóban nagy meglepetésükre Zichy Jenő grófot találták, aki Székesfe
hérvárról: Jellasics főhadiszállásáról jött, s erre, kerülő uton kálozdi bir
tokára igyekezett. A gróf, mint Fejérmegye egykori vaskezü adminisz
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trátora, ismeretes volt ezen a vidéken, s a nép titokzatos müködését a
szabadságharcz kezdete óta mindig gyanus szemmel kisérte. A huszárok
tehát igazolás végett a hadiszállásra kisérték. Itt megmotoztatván, egy
óthcs.kirábona csomó kiáltvány és a következő levél találtatott nála:
R

Tábornok úr!
Gróf Zichy Jenő úr kérelmére rendelem, hogy a gróf úrnak szabad menle
velet adjon, s általán véve kellő oltalomban részesitse.
Székesfej érvár, 1848. Szept. 27.
Jelasic;.k.
altábornagy.
Ily háborus időben maga ez a levél elég alapul szolgált arra,
hogy a gróf felelősségre vonassék. Ugy is történt. Görgei átkisértette őt
a Csepelszigetre s Lórén haditörvényszék elé állitá.
Zichy igyekezett védekezni. Azt mondta, hogy testvére: a vesz
prémi püspök látogatására indult. A menlevélre tehát szüksége volt,
mert Róth hadteste kálozdi birtokát érinti. A kiáltványokra nézve pe
dig azt hozta fel, hogy azokat a nála elszállásolt tisztek hagyták, s inasa
tévedésből csomagolta utiböröndjébe.
Karacsay Károly, a hadbiróság vezetője, a megejtett vizsgálat
után, a következő irásos véleményt adta:
„Zichy Ödön gróf saját vallomása szerint hosszabb ideig maradt az ellenséges
táborban és szabadon járt-kelt ott. Az 1. alatt mellékelt okirat (Jellasics levele) azon
ban kétségtelenné teszi, hogy az ellenség előzékenyen fogadta, sőt kitüntetésekkel
fogadta, mert Jellasichtól szabad menlevelet kapott. A 2. alatt csatolt kiáltványból
(Magyarországon elszállásolt katonaságomhoz. Kelt Schönbrunnban, 1848. Szept.
22-én) 31 darabot vitt magával, a 3. alattiból pedig (Kiáltvány Magyarország népeihez,
hasonlókép Schönbrunnban 1848. szept. 22-én kelt) 11 darabot, a melyek a király
nevében támadják meg a törvényes rendet és vádlott maga is jól ismerte ezeknek
törvénytelenségét, miután hiányzott rajtok egy magyar miniszter ellenjegyzése.
Végre a fogoly saját vallomásából és a körülmények összehasonlitásából világosan
látható, hogy ámbár a fogoly az ellenséges Róth tábornok előnyomulásáról már
szept. 27-én tudott, mégis egész szept. 29-éig nem adta azt a magyar tábornak tud
tára, hanem a kiáltványokkal Róth táborába remélt jutni.
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A halálos Ítélet Lórén, szeptember 30-án reggel a szerencsétlen
grófon csakugyan végrehajtatott.
A kivégzés nagy feltünést keltett. Görgei Arthur neve egyszerre
népszerüvé lett. A közönségnek megtetszett a vaskezü honvédőrnagy,
aki annyi ármány közepette, elég bátorsággal birt a honárulás ily kemény
megbüntetésére. Görgei népszerüségét még növelte, hogy egy hatalmas
főuri-nemzetség sarja fölött mert ekképen itélkezni.
De maga a honvédelmi bizottmány is hallgatólagos jóváhagyás
sal siklott át Görgei e könyörtelen bíráskodása felett. Legalább erre vall
az a körülmény, hogy a kormány a kivégzett gróf javait zár alá helyezte.

A debreczeni ref. nagytemplom. — (Kiss Ferencz fénykép-felvétele után.)
A lefoglalt nagyértékü aranynemüek közül néhány darab eltünt, amiből
1849. tavaszán óriási botrány kerekedett.
Görgei tehát, Zichy gróf megkékült hideg holttestén keresztül
egész váratlanul az események szinterére lépett. Mintha csak a haragvó
sors dobta volna fel, hogy a szabadságharcz drámájának egyik szomoru
hőse legyen.
Lamberg halála, a sukorói győzelem, aztán Zichy kivégzése, —
mind oly dolgok, amelyek nagy hatással voltak a lázas kedélyekre. Itt
a bosszuálló megtorlás, amott a fényes diadal. A honárulók egy része immár
meglakolt, a pártos bán pedig fut, hogy lába sem éri a földet. Ugy tet-
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szett, mintha a komor égbolt egy pillanatra kiderült volna, s a kibonta
kozás reményének napfénye ragyogná be az ország vértől pirosló földjét.
A szorongatott nemzet bizóbb hittel tekintett a rejtelmes jövő felé.
A honvédelmi bizottmány a viszonyok ezt a kedvező változását
igyekezett kihasználni. Móga fővezérnek meghagyta, hogy seregének zö
mével haladéktalanul vegye üldözőbe a menekülő bánt, a maradék fegy
veres-erő pedig, — amely Perczel Mór ezredes parancsnoksága alá helyez
tetett, — a Róth-féle tartalék-hadosztály megsemmisitésére törekedjék.
Ámde, Jellasics oly hanyatthomlok rohant kifelé, hogy a fontos
kodó és nehézkes Móga nem volt képes őt többé utolérni. A honvédelmi
bizottmány tehát németnyelvü kiáltványokkal árasztotta el a Lajtha
vidékét. Ezek a kiáltványok leplezetlen valóságában állitották az osztrák
nép elé a bánt. Elsorolják martalócz seregének rablásait; elmondják,
hogy Jellasics, amint elfogott leveleiből is kiviláglik,— titkos összeköt
tetésben áll a reakczióval, s nem egyéb a kamarilla gonosz eszközénél.
A szabadságszerető osztrák nép fogadja tehát érdeme szerint a bán
gyülevész hadát, amely bizonyára ott is csak rabolni fog. A kiáltványok,
megelőzvén Jellasicsot, élénk hatást tettek az osztrák lakosságra.
A mig Móga a bán üldözésével volt elfoglalva: azalatt Perczel
Mór a horvátok tartalékhada ellen kezdett csatározni. Mert az ország
csak részben szabadult meg az inváziótól. Róth és Philippovics tábor
nokok vezetése alatt, mint tudjuk, körülbelől 10— 1 2 e z e r horvát táboro
zott még Fejérmegyében. Seregeink föladatát azonban tetemesen meg
könnyité a lelkes magyar nép, amely most már minden félelem nélkül
szállt szembe a rablócsordákkal.
Maga Székesfej érvár járt elől a jópéldával. A várost szeptember
26-án szállotta meg Jellasics. A megszállásról s a horvát csapatok szé
kesfejérvári táborozásáról érdekes feljegyzést találunk a „P. H . "-ban:
Mult hó 26-án, — irja az ismeretlen levelező, — minden ellentállás nélkül
fülhasitó zsivió és ugatásszerü danolás közt rohantak székvárosunkba a horvátok...
Jellasics népe áll: mintegy 9—10 ezer rendes katonából, 400 hűtelen vasas
németből, 30—40 nyomorék huszárból, 25 ezer legrongyosabb bocskoros, ködmenes,
mezitlábos, veres sipkás gatyás, fejszével, puskával, kaszával fegyverzett búgerből és
mintegy 2—300 szerezsánból.
Hogy az olvasónak fogalma legyen a szerezsánról, egyet megkisérlek leraj
zolni, ha ugyan ily ocsmányt lehet lerajzolni, mint a szerezsán.
Képzeljen az olvasó egy apróra nyirt haju veres sapkás czigányt, melynek
rongyházi testét veres festett szűr fedi, nagy ületü gatyában, melynek szára bocs
korba van fűzve, veres mellénynyel, pőre üngösen, hosszu csövü puskával, tüszőjé
ben két pisztoly és hosszu késsel. — Ez a szerezsán.
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Ezen népet csak külseje teszi ijesztővé; különben gyáva, poltron s csak a
védtelen ember irányában hős.
Bizony, bizony, vas a feje Jellasicsnak, hogy ilyen hitvány néppel Magyarországba mert jönni, s nagyon ostobáknak kell lenni azon tanácsosoknak, kik hinni
tudták, miként a magyar nemzetet ezen baromcsorda képes osztrák járomba fogni...
A horvát rablóknak naponként 300 mázsa hust, 18 mázsa sót, 900 akó bort,
100 öl fát, 60,000 kenyeret kellett kiszolgáltatnunk. Keserves kötelesség, de mit tehe
tünk, midőn a kedves bán azzal kegyeskedett ijesztgetni, hogy népét rablásra ereszti,
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s ekkor jaj nekünk. A horvát csorda felhizott nálunk, s mondhatja, hogy életében
egyszer karácsonya is volt, ha ugyan uj esztendőt csak egy is érend közőlük...
Öt napig sinylette a város Jellasics durva kényuralmát. De meg
próbáltatása a bán távozásával sem ért egészen véget. A városban maradt
még mintegy 1500 határőr, a kiket a menekülő bán az élelmiszerek és
betegeinek az őrizetére hagyott hátra. Mielőtt azonban megkezdte volna
hires visszavonulását, odaüzent Róth tábornoknak, hogy siessen ezek
biztositására. A határőrök tehát, — kik közül 500 a raktárakat őrizte,
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a többi pedig a városon kivül tanyázott, — biztonságban hitték mago
kat. Sőt, abban a reményben, hogy Róth segélyhada ugyis közel van
már, ujra harácsolni kezdtek. A polgárság egy ideig csak türte a zsa
rolást, de végre is elfogyott a türelme.
Október 2-án este Izmay János tekintélyes polgár értekezletre
hivta megbizhatóbb ismerőseit. Többen jelentek meg, igy Sallern jómódu
szappanos, Joanovics Péter posztókereskedő, Szász Ferencz a nemzet
őrség parancsnoka, Peterdi százados, Ullmann kávés stb.
— Azt hiszem, — vette fel a szót Izmay — eleget szenvedtünk
már, hogy a további rablást hallgatag ne türjük. Tenni kell valamit,
ha azt akarjuk, hogy végleg megszabaduljunk ettől a zsebrák hadtól.
De mit? A nemzetőrség kevés, a nép pedig minden védelmi esz
köz nélkül áll. Hisz Jellasics, mint tudjuk, még a vadászpuskákat is
beszedette.
— Egy kis csellel talán sikert arathatnánk, — jegyezte meg
Szász. — A városban jelenleg körülbelül 400 horvát katona lehet. Ezek is
szét vannak szórva. Egy része a különböző raktáraknál végzi a szolgála
tot, a másik kisebb rész pedig a kaszárnyában lebzsel. Fegyverez
zük le őket. Nem kell egyéb hozzá, csak egy kis elszántság. Hisz
tapasztalhattuk, hogy milyen gyáva és hitvány nép ez. Ha tervünk sike
rül, mindjárt lesz puska bőven. Akkor aztán az egész város talpra áll és
egyesült erővel támadunk a kint táborozó horvátokra. Csaknem biztosra
veszem, hogy kapitulálnak, ha látni fogják elszántságunkat.
— Helyes a terv, pártolom! — vágott közbe lelkes hévvel Sallern,
a pirospozsgás arczu, vastag szappanos.— De kell is nekünk puska! Van
vasvillánk, van fejszénk, ez is elég ennek a csürhének. Én még ma eljá
rok házról-házra, s csatlakozásra hivom fel a közönséget.
Megállapodtak. A titkos hiradás még azon este szétröppent az
egész városban. És előkerültek a rejtekben tartott fegyverek, uj erős
nyelet kapott a vasvilla, köszörükőn pendült a fejsze.
Másnap, október 3-án — keddi nap volt — mindjárt reggel hozzá
láttak a kieszelt hadicsel keresztülviteléhez. Peterdi százados valami
harminczöt-negyven nemzetőrrel kivonult a vámsorompóhoz, hogy a
künn táborozó határőrök figyelmét lekösse. Ezalatt a városban megin
dult a vakmerő munka. Nyolcz-tiz emberből álló kicsiny csoportok ve
rődtek össze a raktáraknál, a tábori kórház előtt; szóval, azokon a helye
ken, a hol horvát katonák voltak őrálláson. Hallgatag, csöndesen, alig
váltva egy-két szót, egy ideig csak álldogáltak. Ugy tettek, mintha bámész
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kodnának. De egy néma intés, s a subák alól elővillantak a fejszék. Aztán
villámgyorsan, mint a párducz, kiszemelt áldozatukra törnek és foglyul
ejtik. Szempillantás müve az egész.
Eközben Joanovics, ki horvátul is beszél, a postáról hazatérő
kaszárnya-parancsnokra úgy ráijeszt, hogy a tiszt egész legénységével
együtt önként lerakja a fegyvert. Nem telik bele egy óra, s a város a
belső ellenségtől meg van tisztítva. Most megkondul a székesegyház

Ütközet Szikszónál 1848. decz. 28.
öreg harangja. Jeladás a gyülekezésre. Az egész város talpra ugrik. A
nép kaszával, fejszével, vasvillával, — kinek mije volt, — rohan a vá
rosház-térre. A szivekben kigyúl a harczivágy. A kiállott szenvedés
még a gyöngéket is bátrakká teszi.
— Az isten megsegitett, — kiáltotta harsányan Sallern. — Most
már az ő szent nevével gyerünk a külső ellenség legyőzésére.
És megindul a tömeg a külső sorompó felé; de most már vidám
z ajjal: dobpergés és trombitaharsogás közt. Elől Sallern, a bátor szap
panfőző, mellette: Joanovics, Szász és Izmay.
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Mire azonban kiértek, Peterdi már javában alkudozott a horvá
tokkal. Csellel élt ő is. Megbizottat küldött táborukba, s megadásra
hivta fel őket. Ha önkényt leteszik a fegyvert, — igy hangzott Peterdi
üzenete, — kegyelmet kapnak, ellenesetben a nemzetőrség, mely már
sorakozik, irgalom nélkül kardélre hányja mindnyájokat. A határőrök
eleintén hánykolódni kezdtek. De midőn értésükre jutott, minő sors érte
társaikat, megszeppenvén, mégis csak mást gondoltak. Rövid tanakodás
után visszaüzenték: jól van, kapitulálnak, ámde a város hatósága vál
laljon kezességet, hogy személyeiknek bántódása nem leszen. Kérelmük
azonnal teljesittetett.
Ekkor aztán az egész polgárhad kivonult a táborhelyre, s átvette
a horvátok gúlába rakott fegyvereit.
A foglyokat — több mint ezer embert, — az ujjongó nép nagy
diadallal kisérte a városba, a honnan másnap, nemzetőrség fedezete alatt,
az egész csapat Budapestre kisértetett. "Egy sebesült honvéd", aki ugy
látszik nemcsak szemtanuja, de részese is volt a lefegyverzésnek, a
ejérvá,októb4.„Közlöny"-ben ekként irja le a fejérvári polgárság hősies tettét:
F

Tegnap Fejérvárnak nevezetes napja volt. Ön tudni fogja, hogy a várost
Jellasics megszállva csordájával négy napig rémitgeté, az utczákon és piaczon bennt
lágerozott, tüzeket rakatott, s igy feküdt fennkáromolva a gyáva magyart, hogy egy
puskaszó nélkül ereszti Budapestig. 26-án délelőtt 10 órakor tomboló muzsika-lárma

V. Ahaza nevében.
ják, minden bántalomtól mentesek, különben borzasztó mészárlást fognak véghez
vinni a fejérvári nemzetőrök. Mig a követség odajárt, az időt használva, gyüjtött
mintegy 60 embert. — Eközben a követség visszatért azon hirrel, hogy a horvátok
a fegyvert addig le nem rakják, mig a városi-hatósággal nem értekeznek; ami meg
is történt. Ekkor, a nemzetőrök, vasvillás és dorongos egyénekkel mindegyre szapo
rodván és erősödvén, a hadmenet bizonyos Szász kapitány vezetése mellett az ellen
séghez mind közelebb vonul a két kolonban. A látvány oly nagyszerü vala, hogy
midőn a horvát táborhoz értek, a szerezsánok fegyvereiket szépen lerakták, s magokat

Schlick táborából. — (A bécsi csász. udv. muzeumban őrzött kép után.)
hadifoglyokul adák. Hadi diadallal előbb a városba, és ma reggel szintén Szász szá
zados vezetése alatt négyszáz főnyi nemzetőrök kiséretében 1158 horvát fogolyt
kisértek a főváros felé.
Főérdemet az összes jelenlevő testületen kivül Szász és Peterdi századosok
tettek és egy lovas nemzetőr.
Örömüket még növelte az óriási hadizsákmány. Ezerötszáz szuro
nyos puska, egész halom pisztoly és handzsár, kétszázötven mázsa liszt,
hatszáz mérő zab, s közel hatvanezer töltény jutott a fejérváriak birto
kába. Ám, ha csak egy-két napig késlekednek, hősies vállalkozásukból
misem lesz. Dugába dől, mielőtt keresztülvihették volna. Mert Róth
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tábornok ugyancsak sietett. M ásnap: október 4-én egész haderejével,
mely kilenczezer emberből és tizenkét ágyuból állott, már a közeli
Abán ütött tábort. Az volt a szándéka, hogy innen másnap egyenesen
Fej érvárra vonul.
„Az ujabb horvát hadak érkezésének hire — irja egy szem tanu, —
nagy rémületbe ejté a lakosságot. Az ide húzódott huszárok, székely
gyalogosok, honvédtüzérek és nemzetőrök bátor kis tábora a városon
kivül reggeltől délután három óráig várta a horvátokat, de eddig nem
érkezvén, e napra nyugvás határoztatott. Holnap azonban a kipihent erő
bátor lélekkel éhomra fogja bevárni a csatát. . . . "
Erre azonban nem került a dolog. Róth tábornok, kinek serege
a harczképtelenségig el volt csigázva, nem mert támadni, hanem Táczra
huzódott. De itt sem volt nyugta. A magyar csapatok, Perczel Mór veze
tése alatt, mindenütt a sarkában jártak.
Róth egyszer csak azt tapasztalja, hogy áttörhetlen vasgyürü
képződik körülötte. Állapota hasonlatos a hajtóvadászat sodrába került
vad helyzetéhez. Bár merre fordul: lövésre kész fegyverek szegeződnek
mellének. Sehol semmi rés.
Táczon pihenni akart. Alig fog azonban az elszállásoláshoz:
Görgei, mint a gyorsröptü héja, huszárjaival reácsap és kiveri a faluból.
A horvátokat rémület fogja el. Katonáik már verekedni sem akar
nak. Bárándnál Róth egész előhada, — 1500 ember, — a legcsekélyebb
ellentállás nélkül leteszi a fegyvert. Örülnek a nyomorultak, hogy bőrü
ket épségben vihetik haza.
Róth maga is fölhagy minden reménynyel és fegyverszünetért
eseng. De Perczel visszautasitólag felel az ajánlatra, s föltétien megadást
követel.
Róth végső kétségbeesésében még egy elhatározó lépésre szánja
el magát. Azt hiszi, hogy talán mégis keresztültörhet csapataink harczvonalán; s ha sikerül átkelnie a Sión, bántatlanul iramodhatik Zágráb
felé. Október 5-én, a ködös éj sötét leple alatt, egész haderejével Dégre,
majd tovább: a tolnamegyei Ozorára vonul tehát. De hiábavaló erőlkö
dés. A vasöv mind kisebbre szorul körülötte. A Sión nem mehet át, mert
a hidakat Csapó Vilmos, a tolnai nemzetőrség őrnagya idejekorán fölsze
dette. Túlnan pedig, a folyó másik partját ezernyi ezer ember, a föld
harczvágyó kaszás népe állja el, hogy az átkelést meghiusitsa.
Végre Róth maga is belátja, hogy a föltétien megadásnál nincs
egyéb menekvése. Ésoktóber7-énOzoránazegészhadtestPerczel

V. Ahaznevéb.
M ór előtt lerakja a fegyvert. Két tábornok (Róth és Phillipovics), hatvan
tiszt és 7500 határőr esik a mieink fogságába.
A dicső fegyvertényről maga a diadalmas vezér: Perczel Mór
ekként számolt be a nemzetgyülésnek:
Ozora,okt.7-én184
Folyó hó 5-én az ellenség magát meg nem adván, alkonyodás felé Csősznek
kezdett vonulni, de a magyar tábor által sietve megelőztetvén, s Csősz általunk el
foglaltatván, még az este elosont Kálozd felé.

A bábolnaicsatal848.decz. 28-án.
6-án át Kálózdon s Dégen, a huszárság bámulatosan gyors üldözése és a gya
logság derekas előtörtetése mellett, az ellenség Ozoráig szorittatott, hol is a Csapó
Vilmos őrnagy vezérlete alatt általam e vidékre rendelt tolnai nemzetőrség által, a
Sió vizén való átkelése, részint a hidak felszedése, részint szembeállás által meg
akadályoztatott.
7-én, hajnalban Dégről seregeim egy részét Görgei őrnagy parancsa alatt,
Szilason át az ellenség jobb oldala megtámadására küldvén, magam egyenest az
ozorai erdőn keresztül vonulva, arczban kezdém támadás alá venni.
Mindenekelőtt mégis, nehogy hasztalan vér ontassék, miután az ellenség,
kitikkadtan és éhesen, védelemre már ekkor semmi készületet nem tőn, őt fegyver
letételre és megadásra szólitám.
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Mi minden tétovázás és alku nélkül egy pár szó parancsra megtörténvén,
két generalis: Róth és Phillippovich, 3 stabilis tiszt és mintegy 50 tiszt, továbbá 12
ágyu a töltés-szekerekkel és 5 zászló, végre 7500 közkatona és altiszt a mai napon
elfoglaltatott és fogolylyá tétetett.
A két generálist, mint a magyar nemzet és ország vétkes megtámadtatásá
nak főrészeseit és inditóit fegyverletétel mellett, a többi tiszteket pedig fegyver-meg
tarthatás mellett, hadi és országos foglyoknak nyilvánitván, őket a Zrinyi-csapat első
századának őrizete alatt, a nemzetgyülés további rendelkezésének szabadon tartásá
val Pestre szállittatni rendelém.
Az ágyukat, további intézkedésig táborunk többi ágyuihoz csatoltatám.
A fegyvereket, melyekből a minden erőlködés daczára is közbetolongott népség
némely részt kezeibe kerite, nagyobb részben összeszedetém és őrizet alatt tartatom.
Kötelességem dicsérőleg megemliteni Gáspár huszárkapitány urat és általá
ban a vitéz és az ellenséget rettegtető összes huszár-osztályt derék tisztjeivel egye
temben. Továbbá az ellenségnek Ozorán áttörését meggátoló Csapó Vilmos őrnagy
urat, a Hunyadi-csapat őrnagyait: Tranquit és Meszlényit; valamint a szabolcsi derék
önkénytesek parancsnokát: Patay őrnagy urat; végre gróf Eszterházy László urat,
ki felhivásomra a Sárosdra és Abára rendelt kőrösi és fejérmegyei nemzetőrök vezér
letét elvállalni és az ellenség szorongattatásában buzgón résztvenni hazafiui köte
lességének
ói ismeré.
erczlM
P

A foglyok közül a betegek tüzhelyeikhez térhettek, a többieket
azonban itt fogták az országban, nehogy Jellasics ismét fegyverbe állitsa
őket ellenünk. A tisztikar Budapestre szállittatott. Róth és Phillipovics,
mint felbujtók, honárulás miatt vád alá kerültek, az ellenük folyamatba
tett bünügyi eljárást azonban később maga a kormány függesztette fel.
S a két tábornok kiméletes őrizet alatt, a legemberiesebb bánásmódban
részesülve, egész W indischgrӓtz betöréseig a fővárosban maradt.
A képviselőház, az ozorai győzelem hirére a következő határo
zatot hozta:
A képviselőház hazafiui örömmel vette Perczel Mór ezredesnek azon kedves
jelentését, melyből a nemzetnek tudtára adatik, hogy vitéz Perczel Mór ezredesünk
vezérlete alatt diadalmaskodó hadseregünk vitézsége, segittetve a felkelő népnek
lelkes közremunkálásától, alig egy pár ezernyi rendes erővel a pártütő Jellasicsnak,
— Róth és Phillipovics alatti, — majd három annyi zsoldosait legügyesebb tapintat
tal, a magyar nemzet fiaihoz méltó elszántsággal egy csapással és egyszerre megsem
misitette és mind a főnököket, mind az egész sereget részünkről majd semmi vesz
tességgel az ország foglyaivá tette.
Büszke a nemzet ily hadseregre, mely a történelemben ritka diadala által
a magyar vitézség régi hirét és a magyar lobogók európai becsületét fegyelmi kitün
etésével is irta a történet lapjaira s a nemzetnek hálás emlékezetébe.

V. A haza nevében.
És a nemzet képviselői, mint a megnevezett vitézeknek, ugy az egész had
sereg minden egyes tagjának is méltányos megismerésöket nyilvánitják és a felkelő
népnek lelkes közremunkálását az egész hazával tudatják; egyszersmind felhivják
a diadalmas vezért, hogy mindazon egyes vitézeknek neveit körülményes jelentésé
ben minél előbb tudassa a honvédelmi bizottmánynyal, kik magokat személyesen is
kitüntették, hogy azokat addig is, mig a törvényhozásnak vitéz hadseregünkre már
meghatározott hálája tettlegesen foganatosithatóvá lesz, méltó figyelmének érdeme
sitésével kitüntethesse.
Pálfy János
ZáborszkyAlajos
alelnök.
jegyző.

Részlet a bábolnai csatából. — (Eredetije a bécsi csász. udv. múzeumban. )
A képviselőháznak ezen az ülésén, mint látogató, persze csak a
karzaton, jelen volt az ozorai diadal egyik hőse: Gáspár András huszárkapitány is, ki a horvátoktól elszedett hadilobogókat hozta fel. Éppen
Kossuth beszélt, midőn Gáspár daliás alakja feltünt a karzaton.
— Amint látom, — szólt beszéde folyamán Kossuth a karzatra
tekintve, — itt van Gáspár huszárszázados ur, az ozorai dicső fegyver
tény egyik részese. É ljen ! ..........
Erre a figyelmeztetésre az egész ház fölkelt és élénk, harsány
éljenzéssel üdvözölte a röstelkedő századost.
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A nemzetgyülés által kilátásba helyezett jutalmazások nem is
maradtak el. Számos előléptetés történt. A fényes diadal három legérde
mesebb vitézét pedig, u. m. C sapó Vilmos és Görgei Artur őrnagyokat,
valamint Gáspár András huszárszázadost „a király és a haza nevében"
ezredesekké nevezte ki a honvédelmi bizottmány. Sőt Csapónak „vitéz
sége és erélyessége jutalmául" az is megengedtetett, hogy a zsákmányul
ejtett lóállomány közül magának egy paripát választhasson.
Jellasics rablókalandja az ozorai fegyverletétellel csufos véget ért.
Az illirismus dőre ábrándja rombadőlt, semmivé lett. Nem maradt belőle
egyéb, csak keserüség és csalódás. Igaz, Jellasics még tovább is küzdött
ellenünk, de immár nem önállóan, hanem mint az osztrák hadsereg egyik
tábornoka.
A Dunántúl benső része, mely csaknem egy egész hónapon át
oly mérhetlen szenvedéseknek volt kitéve, megszabadult a martalóczok
tól. A hideg tüzhelyeken ismét megcsillant a melengető parázs, a nép
hajiokába visszaszállt az óhajtott béke. Sajnos, csak rövid időre; de
annyi szörnyü megpróbáltatás után édes volt ez a kis pihenő is.
Az ország ezen a részén csönd állott b e ; fegyveres erőre, leg
alább egy ideig, nem volt szükség. A honvédelmi bizottmány akként
intézkedett tehát, hogy Görgei a maga dandárával Ausztria határszélére
a fősereg után menjen, s csatlakozzék Mógához; Perczel Mór pedig tisz
titsa meg a Muraközt az ott csatangoló határőrvidéki bandáktól.
Persze, Bécsben mindezekről még mitsem tudtak. Az udvarnál
egész biztosra vették, hogy Jellasics vállalkozása a legfényesebb ered
ménynyel fog végződni. A bán ugyanis, még a sukorói ütközet előtt,
sikereiről Latour hadügyminiszternek kimeritő jelentést küldött, a mely
ben fennhéjázó hangon a többi közt ezeket irja:
„....... Seregeim a legcsekélyebb ellentállás nélkül diadallal vonul
nak előre. Néhány nap mulva Pesten leszek. S innen, a lázadás fészkéből
aztán majd mi diktáljuk a megadás föltételeit.........."
A Burgban nagy megelégedéssel fogadták ezt a hirt. A daczos
magyar tehát végre mégis csak lánczra kerül. Lamberg meglesz bosszulva.
A forradalmi törekvések erejüket vesztik, s az összbirodalom eszméje
uj életet nyer.
És a reakczió boszorkányüstje megint forrni kezdett. Jellasics
pesti bevonulásához akartak mindenekelőtt valami csattanós meglepetés
sel járulni. Csakhamar kifőzték a bosszutervet. Ruháztassék fel Jellasics
korlátlan hatalommal. Vonuljon úgy Pestre, mint a császár helyettese.

V.Ahazanevében.
Aztán kergesse szét az országgyülést, ragadja magához az uralmat, s
üljön szigorú törvényt a felbujtók ellen.
V. Ferdinánd, ki testben-lélekben napról-napra gyöngült, immár
alig számitott. Koronás báb volt és semmi egyéb. Az együgyüség közö
nyével beleegyezett mindenbe, aláirt mindent. Nem emelt kifogást a
kamarilla ezen legujabb terve ellen sem.
A kinevezésről szóló kir. irat legott elkészült. Most már csak a
külső formáját kellett megadni. Mert azt akarták, hogy a dolognak alkot
mányos szinezete legyen; a dekrétumon rajta legyen a miniszteri ellen
jegyzés is. Ne mondhassák a magyarok, hogy törvénytelen a kinevezés.
Igen ám, csakhogy nem volt miniszter. Batthyány gróf, mint tud
juk, leköszönt; Vay báró pedig nem fogadta el az uj kormány alakitá
sára vonatkozó megbizatást.
Az udvari-párt eleintén az aulikus főurak közt tapogatózott. Kéz
alatt többeknek tett ajánlatot; de senki sem akart ily megalázó, hit
vány szerepre vállalkozni.
Végre azonban mégis csak rábukkantak emberükre. Lakott Bécs
ben egy 73 éves rokkant tábornok: Récsey Ádám báró, ki magyar szár
mazásu volt ugyan, de már gyermek-korában, mint az idegen talajba
ültetett növény, végleg elszakadt hazájától. Atyja, még mint serdülő
ifjút a katonai-pályára adta, hol gyorsan haladt előre. A napoleoni hábo
rukban már mint ezredes vett részt; 1820-ban vezérőrnagy, 1831-ben
altábornagy, 1839-ben pedig Galiczia főhadparancsnoka lett. Innen aztán,
mivel e fontos állás betöltésére képtelennek bizonyult, 1846-ban Bécsbe
helyezték át, s hosszu szolgálata jutalmául a bárói czimet kapta, egyuttal
pedig táborszernagygyá neveztetett ki. Hogy mégis valami könnyü fog
lalatossága is legyen: szolgálattételre alkapitányi ranggal a magyar kir.
testőrséghez osztották be.
Récsey teljes életében könnyüvérü ember volt. Szerette a nagyúri,
pazar és vidám életet. Aféle élvhajszoló gavallér, ki még öreg korában
is nagy kedvteléssel legyeskedett a kaczér asszonyok körül. Ez az élet
mód adósságokba keverte. Az udvarnál igen jól ismerték a hiuskodó vén
generális untalan pénzzavarát. Erről a gyönge oldaláról közelitette meg
őt a kamarilla. Könnyen ment az alku. Vállalkoztak adósságainak a ren
dezésére, ha annak rendje és módja szerint, mint magyar miniszterelnök,
ellenjegyzi a felség kibocsájtandó rendeleteit. És Récsey, potom tizen
hatezer forintért, — mert ennyit tett akkoron az adóssága, — a reak
czió eszközéül dobta m agát!
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Október 3-án, az alkotmányos tényezők durva mellőzésével,
egyenesen kivezényelték magyar miniszterelnökké. S még aznap, úgy
szólván olvasatlanul, mindjárt alá is irta ezt a szörnyüséges kir. leiratot:
„Mi első Ferdinánd stb. stb. Magyarország, Erdély nagyfejedelemség, ugy
minden melléktartományok zászlósainak, egyházi és polgári főrendeinek, ország
nagyainak s képviselőinek, kik az általunk Pest városába összehivott országgyülésre
egybegyültek, üdvözletünket s jóakaratunkat.
Mély fájdalmunk s megindulásunkra, a képviselőház Kossuth Lajos s követői
által nagy törvénytelenségekre vezettette magát; sőt királyi akaratunk ellenére több
törvénytelen határozatait végre is hajtatta, és ujabban az általunk a béke helyreálli
tásával megbizott kir. biztos gróf Lamberg Ferencz altábornagyunk küldetése ellen,
még mielőtt ez felhatalmazásunkat előmutathatta volna, szeptember 27-én oly hatá
rozatot hozott, minek következtében ezen kir. biztosunk egy vad csoport által nyil
vános utczán, dühösen megtámadtatott és legirtózatosb módon megöletett. Ezen
körülmények közt, királyi kötelességünknél fogva, a bátorság és törvény fentartása
végett, kénytelenek vagyunk következő rendeleteket adni, s ezeknek végrehajtását
megparancsolni.
1. Ezennel feloszlatjuk az országgyülést olyképen, hogy az jelen legfelsőbb
leiratunk kihirdetése után üléseit azonnal bezárandja.
2. A jelen országgyülésnek minden, általunk nem szentesitett határozatait
és rendeleteit törvenytelenek- s erőtleneknek nyilatkoztatjuk.
3. Alárendeljük ezennel horvát-, tót- es dalmátországi bánunk s altábor
nagyunk b. Jellasich József főparancsnokságának, Magyarországban s melléktarto
mányaiban, ugy Erdélyben levő összes seregeinket s bárminemü fegyveres testülete
ket, akár nemzetőrökből, akár önkéntesekből álljanak.
4. Addig, mig a feldúlt béke és rend az országban helyreállittatnék: Magyar
ország hadi törvények alá vettetik; s ez okból az illető hatóságoknál, vármegye,
városi, vagy kerületi gyülések tartása ideiglenesen felfüggesztetik.
5. Horvát-, tót- és dalmátországi bánunkat, b. Jellasich Józsefet ezennel mint
királyi felségünk teljhatalmu biztosát küldjük ki, egész erőt és hatalmat adván
neki, hogy a végrehajtó hatalom körében azon feljogositásokkal éljen, melyekkel a
jelen rendkivüli körülményekben, mint királyi felségünk képviselője felruházva van.
Ezen legmagasabb felhatalmazásunk folytán kinyilatkoztatjuk, hogy mind az, amit a
horvátországi bán rendelni, intézni, határozni és parancsolni fog: legfelsőbb királyi
hatalmunkkal rendeltnek, határozottnak s parancsoknak tekintendő. Miért is minden
egyházi, polgári és katonai hatóságoknak, tisztviselőknek és Magyar-, Erdély s min
den mellékországok bármi rendű és rangú lakosainak ezennel legkegyelmesebben
meghagyjuk, hogy ők báró Jellasicsnak, mint teljhatalmu kir. biztosunknak aláirásá
val jegyzett parancsait szintugy teljesitsék s azoknak engedelmeskedjenek, valamint
kir. felségünknek engedelmeskedni kötelesek.
6. Királyi biztosunknak különösen meghagyjuk, hogy az iránt őrködjék,
mikép gróf Lamberg Ferencz megtámadói s gyilkosai, úgy ezen kebellázitó merény
nek inditói s részvevői ellen a törvények teljes szigora alkalmaztassék.
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7. A közigazgatásnak egyéb folyó ügyeit ideiglenesen a miniszteriumhoz
külön kirendelt tisztviselők a törvények értelme szerint viendik.
Mi módon legyenek továbbá az összes birodalom közérdekei egységének
biztositása és vezetése maradandólag létesitendők, minden nemzetiségek egyenjogu
sága mindenkorra biztositandó, és ez alapon a koronánk alatt egyesült országok és
népek kölcsönös viszonyai rendezendők; —az iránt a kellő intézkedés minden részek
képviselőinek közremunkálásával fog tárgyaltatni és törvényes uton megállapittatni.
Kelt Schönbrunnban, október 3-kán 1848.
RécseyÁdám, s. k.
erdiná,s. k.
F
miniszterelnök.

Részlet a moóri csatából 1848. deczember 30-án.
Jellasics legyen az ország kényura! Az a Jellasics, aki pártot
ütött a nemzet törvényes kormánya ellen; az a Jellasics, aki, ha az udvar
nem pártfogolja, ma már megérdemlett helyén: a börtönben ül. Olyan ez,
mintha a bünös arra kapna engedélyt, hogy ő itélkezhessék birája felett.
Ennél mélyebben csakugyan nem lehetett volna megalázni a magyart.
A kir. leirat, persze, nyomban útnak indittatott, hogy a kép
viselőház elnöke még a bán bevonulása előtt kézhez kapja azt. Hadd
legyen a hatás minél rémületesebb. Jellasicsot is értesitették; külön udvari
futár vitte meg neki a kinevezéséről szóló okmányt.
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A futárnak azonban nem kellett valami messze fáradnia. Jellasics,
szétzüllő seregével akkor már a határszélhez közel: Magyar-Óváron volt.
Átvette az irományokat és szaladt tovább.
Az udvarnál csak a kir. kéziratok kibocsájtása után értesültek
Jellasics kudarczáról. A bán tehát, kiről azt hitték, hogy győzelmes hadai
élén Budapest alatt áll, ime, Bécs felé fut. Előnyomulás helyett menek
vés, diadal helyett vereség. A kamarilla oszlopos emberei közt az első
pillanatban roppant zavar támadt. Egész vállalkozásuk, melynek sikeréért
annyit ármánykodának, közel volt a bukáshoz. Igazságérzet ha vezeti
őket: a nemzet és az uralkodóház között duló viszály talán még most is
eligazitható lett volna. De nem ; az udvari-párt a bosszú engesztelhetet
len szavára hallgatott.
— Nem szabad m eghátrálnunk! — mondotta Latour, az önkény
nek ez a ravasz és tevékeny cselszövője.
Es ugy lőn. Elhatározták, hogy nem tágitanak. Elhatározták, hogy
a magyar nemzet nyakára ültetik Jellasicsot, ha az egész ország romhal
mazzá lesz is. S ezzel a sötét elhatározással az udvar eddigi politikájában
uj fordulat állott be. Most már egész nyiltan proklamálták Magyarország
ellen a háborút. A birodalom összes hadereje mozgósittatott. A hazánk
ban székelő főhadparancsnokokhoz kemény rendelet ment, hogy a magyar
kormánynyal tüstént szakitsák meg az érintkezést és fegyveresen lépje
nek az ellentállás terére.
Kilencz oldalról egyszerre akartak reánk törni, hogy megfojtsanak,
mielőtt még kellő önvédelmünkről gondoskodhatnánk.
A haditerv a következő v o lt: Az osztrák fősereg Jellasics veze
tése alatt a Duna mentén haladjon Budapest felé; ezalatt Sum inics tábor
nok egy hadtesttel Morvából törjön az országba, s az Alsó-Vágvölgyön
előrenyomulva Nagy-Szombaton keresztül nyujtson segitőkezet a főse
regnek; Götz tábornok pedig egy másik hadtesttel a bányavárosokat
keritse hatalmába. Ugyanekkor Schlick Galicziából, Nougent Horvátor
szág felől, Puchner Erdélyből inditsa meg hadait. Utiránya mindegyik
nek Pest legyen. Azon kell lenni, hogy a „felkelés" egyre szükebb és
szükebb térre szórittassék. Ekkor aztán az egyesült hadak megszállják a
„lázadás fészkét": a fővárost.
Hogy ez volt a haditerv, világosan igazolja Latour hadügy
miniszter levele, melyet október elején Puchner erdélyi főhadparancsnok
hoz intézett. Ez az érdekes levél főbb részleteiben igy sz ó l:
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Excellenciádnak, — ugymond, — bizonyára már tudomása van róla, hogy
Magyarországon az uralkodó-párt a törvényes tért egészen elhagyta. . . Most tehát
nincs egyéb hátra, mint a törvényes rendet, az összbirodalom épségének fenntartása
végett fegyverrel s oly gyorsan amint csak lehet, helyreállitani.
Midőn én e czél elérésére minden Magyarországgal határos katonai parancs
nokságokból a rendelkezésemre álló sereget mozgósitom: Excellenciád ezennel azt
a megbizást kapja, hogy az oláh határőri ezredekből haladéktalanul három zászló
aljat s egy ezred osztrák lovasságot inditson Nagyvárad felé.
Az események gyors változása nem engedi a pontot, amely ellen ez a dan
dár működni fog, már most kijelölni. Nagyváradot csakis azért érintettem, nehogy
az ottani vár a magyar felkelők kezébe essék, s a forradalmi kormány esetleg ide
tegye át székhelyét. Excellenciádnak tehát teljesen szabad kezet hagyok, hogy egyet
értőleg a szerbekkel és az aradi parancsnokkal a körülményekhez képest saját belá
tása szerint cselekedjék.
Egyébként valamennyi seregparancsnok már utasittatott, hogy az összeköt
tetést a horvát bánnal kisértse meg, s magát parancsa alá helyezze. . .
A reakcziónak ez a nyilt zászlóbontása nemcsak nálunk keltette
a legnagyobb megdöbbenést, hanem odaát Ausztriában is. Különösen a
bécsi nép tekintett mindnagyobb aggodalommal az események komor
alakulása elé. Tudták, érezték, hogy azon esetre, ha Magyarország alkot
mánya megdől, reájok is az önkény sötét éjszakája borul. A márcziusi
vivmányoknak egyszerre végük lesz. A szabadság zsenge plántáját, mely
kiontott vérük talaján fogant, a kamarilla, mintha valami mérges gaz
lenne, könyörtelenül kitépi és tüzre dobja.
„Bécs, — kiált fel a „Constitution" czimü lap, — állj szilárdul,
s tekints M agyarországra; ha ez diadalmaskodik: te is győztél, ha Ma
gyarország bukik: a te végórád is ütött. "
A nép rajta volt, hogy szilárd maradjon. Szokatlan élénkség,
lázas izgalom vala tapasztalható mindenfelé. Ugy tetszett, mintha Bécs
utczáin ismét a kikelet forradalmi szellője surranna végig. S ez az üde
légáramlat, mint valami édes, mámoritó ital, megittasitá még a kato
nákat is.
Latour hadügyminiszter október 5-én a gumpendorfi kaszárnya
gránátosaihoz rendeletet intézett, hogy készüljenek útra, mert másnap
reggel a magyarországi csatatérre fognak indulni.
A parancs nagy visszatetszést szült a németszületésü gránátosok
közt. Tehát a szabadság letiprására viszik őket! Magyarország után bi
zonyára majd Ausztriára kerül a sor, s ők kénytelenek lesznek saját
véreikre is fegyvert emelni.
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Nem, ezt nem teszik. Legott elhatározták, hogy Magyarország
ellen, most, midőn az szabadságáért küzd, nem harczolnak, bármi tör
ténjék is velük. Az ügyeletes tiszt rémülten futott a hirrel a Burgba.
Ferencz-Károly főherczeg azonnal magához hivatta Latour grófot.
— Hát már a rendes sorkatonaság is forradalmi eszmékkel van
megmételyezve! — kiáltott fel ingerülten. — Ezt nem szabad tűrnünk.
És menten kiadatott a legfelsőbb hadiparancs, hogy az engedetlen
öt gránátos zászlóalj vértesek és dragonyosok fedezete alatt indittassék
útnak. S ha ezután is vonakodnának: meg kell tizedelni őket.

Lipótvár ostroma. — (Egykoru kép.)
A gránátosok vakmerő elhatározása, úgyszintén az elszállitásukra
kiadott rendelet csakhamar köztudomásu lett. Este már az egész Bécs
erről beszélt. Es a hová csak eljutott a hir: mindenütt a legnagyobb inge
rültséggel fogadtatott. Magasztalólag szóltak a gránátosok hazafias maga
tartásáról, s a legerősebb szidalmakkal illeték a szabadságtipró kamarillát.
A külvárosok vendéglői, kávéházai megteltek közönséggel, amely
szenvedélyes hangon tárgyalta a dolgot. Általános volt a nézet, hogy a
gránátosok tovaszállitását minden áron meg kell akadályozni.
A forrongás perczről-perczre nőtt. Az utczákon még késő éjszaka
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is nagy népcsoportok hullámzottak. A forradalmi szellő viharrá kezdett
izmosulni.
Másnap, o k tó b e r 6 -á n , már hajnali szürkületkor megmozdult
valamennyi külváros. A gumpendorfi kaszárnyától a vasuti pályaházhoz
vezető hosszu utvonal csakugy feketéllett a roppant embersokaságtól.
Várták, mi lesz hát a gránátosokkal. Öt órakor aztán hire fut, hogy a lovas
ezredek már felvonultak a kaszárnyához. A felindulás, a harag moraja
zúg végig az egész utvonalon. A tömeg háborogni kezd, mint a viharos
tenger. Mindenfelé ellentállásra készülnek.
Egy szemtanu naplószerü feljegyzései szerint a vihar óráról-órára
aztán igy nőtt:
R
egel4óra:
A német gránátosok nem akarnak indulni. A ka
szárnyában zúznak-törnek mindent, ami kezük ügyébe akad.
5 ó r a : A gandendorfi, gumpendorfi és a wiedeni nemzetőrök
riadót vernek, s gyorsan gyülekeznek.
5 1/2 óra: Vértesek és gránátosok állják körül a gránátosok gum
pendorfi kaszárnyáját. A vértesek közrefogják a gránátosokat és megin
dulnak. A nemzetőrök elállják a gránátosok útját, akik parancsszóra
szuronyszegezve kénytelenek ellenök nyomulni. Két nemzetőr és egy
császári tiszt megsebesül.
6 ó ra : A gránátosok a Glacisra vonalnak. Menetelük rendetlen,
nemzetőrök nyomulnak soraik közzé. A katonák hangosan tiltakoznak
az ellen, hogy őket Magyarországba vigyék. A nemzetőrök rohamlépés
ben sietnek a vasuthoz és a Tábor-hid környékére. Megszállják mindkettőt.
A vasuti sineket felszaggatják, a táviró-oszlopokat fölszedik.
7 ó ra: A német gránátosok a polgárok és a diákok közzé kezde
nek elegyedni. Folyik a barátkozás. E közben a hidat felbontják, s kar
fáiból torlaszokat épitenek. Azok a gránátosok, akik a hidon már átmen
tek, ismét visszatérnek. A nép hangos örömkiáltásokkal fogadja őket.
8 ó ra : Dobpergés zaja tölti be az utczákat. Roppant izgalom az
egész városban.
9 óra: Az Aula is megmozdult. Az egyetemi legió hat szakasza
rohamlépésben a Duna-hidakhoz rohan. Az összes boltak be vannak
zárva. A nemzetőrség nagy csapatokban siet a gránátosok segélyére,
akiket a vértesek hiába szoritanak a tovább indulásra. A tüzérek ágyuk
kal jönnek.
10 óra: A nemzetőrség és az egyetemi légió megszállja a vasuti
töltést. Alól áll a Nassau-ezred, egy utász-század és a vértesek. Ágyuik
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is vannak. Az utászok a hidat helyreállitani akarják, de a nemzetőrök,
polgárok, diákok, munkások és a kaszás nép nem engedik.
1 1 ó ra: A tüzérek a népre irányozzák ágyuikat; a nemzetőrség
azonban rohamot intéz ellenök, az ágyukat és a lőporos kocsikat elszedi
és a vasuti töltésre czipeli azokat. Eközben a német gránátosok az egye
temi legióhoz csatlakoznak. Breda gróf tüzet vezényel. A Nassau-ezred

A kápolnai csata térképe. — (Egykoru felvétel. Eredetije az orsz. ereklye-muzeumban.)
beliek lőnek, amit a nép viszonoz. A vezénylő tisz t: Breda holtan rogyik
össze. Erre a katonák szuronyszegezve törnek előre, de a nép vissza
veri őket.
11 1/2 óra: A fegyvertelen nép a városba rohan, s a templom-ha
rangokat félreveri. Vészes kongás. Az egyetemi ifjuság a sebesült nem
zetőröket kocsira helyezi, s ugy hordozza őket körül a városban, tüzelve
a lakosságot a csatlakozásra.
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Déli 12 óra: Egy század vértes a városba akar nyomulni. Már a
Ferdinánd-hid közelében vannak. Itt a nemzetőrök utjokat állják, mire
visszavonulnak. Most a nemzetőrök megszállják a város falait, a kapu
kat bezárják.
élután1óra:
D
Az István-téren két városnegyed nemzetőrei a nép
ellen fordulnak. Testvérharczra kerül a so r; de a nép végre mégis győz.
2 ó ra: Az ellenséges katonaság megszállotta a Grabent. A nem
zetőrök, diákok és a munkások azonban halálmegvetéssel rohannak a
katonaságra, s szörnyü harcz fejlődik. Kartácscsal tizedelik a népet.
Számos nemzetőr elesik. De a katonaság mégis kénytelen visszavonulni.
3óra:„Hoff" felől utász-csapatok támadnak a népre, amely
azonban visszaszoritja őket. A tömeg a hadügyminiszteri-palotát rohanja
meg, az őrszobát hatalmába keriti, ugyszintén az ágyukat is ; mire a
gránátosok és az utászok lerakják a fegyvert.
4 óra: A tömeg átkutatja a hadügyminiszteri-palotát, hogy Latour
grófot a nép itélőszéke elé állitsa. A padláson találják meg. Lehozzák az
udvarra. A nemzetőrök védeni akarják, — de hasztalan! A felingerült
nép minden áron végre akarja hajtani kegyetlen itéletét.
5 ó r a : A katonaság kivonul a városból. A torlaszokat foly
ton épitik.
Este 6 óra: A város falait egész szabályszerüen erősitik. Szol
gálatban levő és. obsitos katonák vegyest dolgoznak; a védelmi mun
kálatokat egy bizottság vezeti, a mely a nemzetőrségből alakult.
7 ó ra : A nép a fegyvertárnál gyülekezik, s a fegyverek kiadatá
sát követeli. Belőlről lövés történik. A nép szétriad. Egy tiszt katonákkal
elzárja az utczát. Erre a nemzetőrök előtörnek s visszaüzik a csapatot
az Arzenálba. A nép szemközt a fegyvertár kapujával, a sürü kartácso
lás daczára, torlaszt emel.
8 ó ra: A harcz szünetel..........
A szünetelés, melyet a naplóiró följegyez, azonban csak pillanat
nyi. Olyan, mint mikor a viaskodó ember lélegzetet vesz. Az egész vo
nalon csakhamar ismét megindul a rémes harcz.
S mig a Szent-István templománál, a Tábor-hidja körül, az Arze
nál mellett ujabb meg ujabb heves összeütközésre kerül a dolog:
ezalatt a tömeg egyrésze még mindig Latour hadügyminiszter fölött
itélkezik. Valóságos örjöngéssel támad reá. Száz ökölcsapás éri. A sze
rencsétlen ember vérbefagyva rogyik össze.
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— Akasztófára a gazem berrel! — rikácsolja egy kivörösödött
ábrázatu, elhizott vastag némber; a Wieden egyik ismeretes árusnője.
— U gyvan! Kötelet neki! — orditják utána a körüIáIlók.
A palota előtt, mely homlokzatával az „Am Hof" piacztérre néz,
egy kétágu kandelaber szórja halovány fényét. Ide vonszolja a tömeg a
halállal v ivódó grófot.
— De ki köti fel? — kérdi egy nemzetőr.
A nép visszahőköl. Mindenki irtózik a hóhér lealázó szerepétől.

A tarczali ütközet 1849. jan. 22. — (Egykoru kép.)
— Ha senki sem akarja, majd felkötöm én. Hisz a szabadságért
teszem, — válaszol egy erős csengő h an g ; s erre a tömegből egy vil
logó szemü , elszánt arczu fiatal ember válik ki. Rausch Vilmos egye
temi hallgató.
Még egy pillanat és Baillet de Latour Tivadar gróf, az udvar
kegyeltje, a nagyhatalmu hadügyminiszter, eltorzult fakó arczczal, már
ott himbálózik a kandeláber karvasán.
Eközben a képviselőház ülésre jön össze. Azonnal küldöttséget
választ s azt a császárhoz küldi. A Burg kapui azonban zárvák. A hosszu
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ablaksor elejétől végig sötét. Mintha valami elátkozott kastély volna,
ugy föst mostan ez a komor épület-tömeg.
A küldöttség nagy nehezen mégis csak bejut. Az egyik udvaron,
a főkapunál ágyu-üteg van, mellette tüzérek égő kanóczczal. Tovább egy
zászlóalj gyalogos, majd lovas-csapat. Az egész őrség némán, hallgata
gon á ll: várván a jeladást a védelemre, avagy a támadásra.
Az uralkodó-család Ferencz Károly főherczeg benső termeibe
huzódott. Elhalványult arczczal, szivszorongva várják a rettenetes vihar
elvonulását. Zsófia főherczegasszony sirva borul férje nyakába.
— Istenem, istenem, mi lesz velünk? — zokogja kétségbeesetten.
S mintegy válaszképen az utczáról behangzik a nép velőtrázó
csataorditása.
A küldöttség csak itt tudta meg, hogy a császár Schönbrunnban
tartózkodik, ahová még kora reggel elmenekült.
Noha már este volt, utána mentek. Ferdinánd, aki, mint beszélik,
a nagy ijedtség miatt ideg-görcsökbe esett, alig akarta őket fogadni.
— Még itt sem hagynak békén, — szólt szemrehányóan a kül
dötteknek.
— Felség, a komoly szükség parancsolja, hogy legmagasabb
szine elé járuljunk, — válaszolt a küldöttség vezetője. Bécs vérben uszik,
a nép és a katonaság gyilkolja egymást.
— De hát mit tegyek. . . . mit tegyek? — kérdezte a császár
töprengve.
— Ha a dekretum, mely Jellasicsot Magyarország kir. biztosául
nevezi ki, visszavonatik, és ha Ausztria egy másik népszerü miniszteriu
mot k ap: a háborgó kedélyek gyorsan le fognak csillapodni.
— Az utóbbi kérelem talán teljesithető lesz, — felelé a császár, —
de ami a magyar dolgokat illeti, abba ne avatkozzanak. Hiszen Kossuth
trónom ellen tör, — tette hozzá élénkebben.
De csakhamar erőt vesz rajta a gyöngeség. Ugy tetszik, mintha
bágyadt, fénytelen szemében köny csillanna m eg; egy pillanatig hallgat,
aztán szinte akaratlanul sóhajtja:
— Milyen nehéz az uralkodás..........
Mire a küldöttség visszatért: a miniszterium már be is jelenté
lemondását. Az egybegyült képviselők épp a további teendők felett tanács
koztak, midőn az ülésterem szárnyas ajtaja hirtelen feltárul, s a küszö
bön Wessenberg miniszterelnök alakja jelenik meg. Arcza dúlt, melle
zihál. Alig tud a roppant felindulástól szóhoz jutni. Végre elmondja,
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hogy a nép üldözése elől, mely már-már elfogta, menekült ide. Ő nem
akar — ugymond — Latour sorsára jutni, inkább leköszön állásáról.
S Wessenberg, k i Dobelhoff utódja volt, ott nyomban le is tette tárczáját.

A bécsi nép örvend Latour halálának. — (Bécsben készült egykoru kép.)

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
Néhány bátrabb képviselő vállalkozik, hogy a lemondás hirét
közölni fogja a néppel. Csakhogy a tömeg nem hallgat immár a csillapitó
szóra. Zárt oszlopsorokban, pokoli zaj közt, vonul az Arzenál felé, hol
a felkelők és a katonaság között már esti hét órától folyik a rettenetes
küzdelem.
Az egyik képviselő mégis beszélni próbál. De alig ejt nehány szót,
midőn fegyver dörren és az ifju szónok halva rogyik össze. Talán kész
akarva ölték meg, vagy tán csak egy eltévedt golyó furódott mellébe, —
ki vizsgálná azt most? A nép nem törődik vele, átgázol véres tetemén és
rohan tovább.
— Az Arzenálhoz! Az Arzenálhoz! — ordítja ezer meg ezer re
kedt torok.
Az ódon, de erős épület, — raktára tömérdek lőszernek, — heves
ostrom alatt áll. A katonaság eleintén puskatüzzel igyekszik visszaszo
ritani a felkelőket; mikor azonban ez sem használ: kartácshoz nyúl. Es
megkezdődik a szörnyü vérengzés. A tüzérek odaczéloznak, ahol a cso
portosulás a legsürübb. Csaknem mindegyik lövés talál. Sisteregve, fény
kigyókat rajzolva, mint a tüzeső, hull a szétrobbant kartácsok golyó
zápora a tömeg közé. Aztán itt is, ott is rémes, szivetfacsaró jajkiáltás
hallatszik: a sebesültek és a haldoklók kínorditása.
De az ostromló nép még sem hátrál; sőt, a makacs ellentállás még
nagyobb dühre ingerli. A nemzetőrség sietősen négy ágyut szerez, s
ezekkel felel a kartácsolásra. Már virradni kezd, de az ádáz küzdelem
még egyre tart. Az épület hátsó részén azonban egyszerre csak láng
csap fel. Néhány pillanat és az egész tető tűztengerben van. Az októ
beri szürke égbolton pirosas fény támad. A nép szilaj gyönyörrel
nézi az elemek pusztitását; egyetlen kar nem mozdul a mentésre. Az
ágyuk elnémulnak; a katonaság, mint a kifüstölt ürge, kelepczébe kerül.
Mire egészen kivilágosodik: az Arzenálból a szakadozott, kormos falaknál
nem marad egyéb. Most a győzelemittas tömeg megszállja az épületet,
s örömujjongva fog a zsákmányoláshoz. Hatvanezer puska és nagy
mennyiségü töltés ju t birtokába.
A nemzetőrség a fegyvereket nyomban szétosztja a nép közt,
amely — Messenhauser, Blum Róbert, Aigner, Kudlich stb. vezetése
alatt, — most m ég daczosabb elszántsággal készül a további védelemre.
A fölkelők önbizalmát még növeli, hogy csaknem az egész katonaság ki
szorittatott Bécs belterületéről.
A Burgban csak most rémülnek meg igazán. Az uralkodócsalád
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az annyira dédelgetett „birodalmi fő- és székvárosból" szégyenszemre
futni kénytelen; Ferdinánd, hatezer emberből álló hadosztály és egy
ágyu-üteg fedezete alatt, még aznap — október 7-én — egész udva
rával Olmützbe menekül. Távozása előtt azonban egy haragos szózatban
kijelenti, hogy jogát a bitor nép ellenében minden rendelkezésére álló

A bécsi halálfejes legió tagja. Lengyel legionárius.
Tiroli vadász.
A külföldi szabad-csapatok. — (Egykoru vázlatok után.)
eszközzel védelmezni fogja; Auersperg herczeg tábornokot menten meg
is bizza a rend helyreállitásával.
Bécs azonban nem sokat törődik a fenyegetéssel, hanem lázong
tovább. Most már a polgárság a helyzet ura. A várost hatalmas védő
müvekkel látja el, a veszélyeztetett pontokon pedig torlaszokat emel.
Auersperg tábornok, ki a Marchfelden tartja hadiszállását, csakhamar
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hozzálát az ostromhoz. És megujul az elkeseredett viadal, amely válta
kozó szerencsével egész a hó végeig tart.
A város védelmében különösen egy lengyel emigráns tünik ki.
Egyszerü, igénytelen ember, komoly és hallgatag; de mindenütt ott v a n :
ahol legnagyobb a veszély. Csodás nyugalommal áll a legszörnyübb
harcz közepette. Mintha büvös talizmánja volna: a golyó nem fogja. Ez
a hős lengyel: B em József, a későbbi magyar honvédtábornok.
A bécsi forradalomnak talán senki sem örült jobban, mint Jella
sics. Legalább most már volt valami elfogadható ürügye, hogy osztrák
területre meneküljön.
— Sajnálom, hogy vissza nem fordulhatok, — igy hivalkodék
tisztikara előtt, — de Bécsben nagyobb a veszély, sietnünk kell a trón
megmentésére.
És hátrált tovább; ügyelve, hogy a magyar sereg valahogy nyo
mába ne érjen.
Túl a Lajthán roppant ellenszenvet keltett a bán jöttének hire. Az
osztrák nép, a honvédelmi bizottmány kiáltványai nyomán, értesülve volt
immár Jellasics viselt dolgairól. Az „Allgemeine Oesterreichische Zei
tung" közvetlen Latour gyászos elpusztulása előtt, a többi közt igy i r :
„A felfogott levelekből kétségtelen, hogy Latour hadügyminiszter Jella
sicscsal egyetértett, s őt osztrák pénzzel segitette; következőleg Magyarországnak ténylegesen hadat üzent. A horvát háború az osztrák udvari
párt által előidézett reakczió háborúja, nem egyedül a magyarok, hanem
a szabadság ellen. A bán a reakczió kezében csak eszköz volt. . . . "
Jellasics, hogy Ausztriában mégis valamivel barátságosabb fogad
tatásra találjon, seregének salakját: a népfelkelőket hazaküldte, ő maga
pedig csak a rendes határőr-ezredekkel vonult tovább. A gyülevész had
— körülbelől tizezer ember — Theodorovics tábornok vezetése alatt, utnak
is indult, s Vas- és Zalamegye szélén igyekezett Horvátországba jutni.
Ámde, ez a zabolázatlan hegyi nép vad természetét ezúttal sem vet
kőzte le : rabolni, pusztitani kezdett. Mintha sáskák lepték volna meg
azt a vidéket, amerre átvonult: kietlen pusztaság maradt nyomán.
A sopronmegyei Horpácsnál azonban — október 12-én — Karger
alezredes mintegy kétezer nemzetőrrel útját állta a rabló-csordának.
Heves harcz fejlődött ki, amely délelőtt tizenegytől egész délután négy
óráig tartott. Csapataink vitézül hadakoztak, s eleintén vissza is szori
tották a horvátokat; de később a túlnyomó erő elől mégis hátrálni
voltak kénytelenek. De a legválságosabb perczben előbukkan Vidos
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nemzetőrkapitány három uj zászlóaljjal: s erre megfordul a hadiszeren
cse. Theodorovics a peresznyei erdőbe húzódik, s innen másnap Kősze
gen keresztül Ausztriába menekül. Ha Kőszeg város közönsége kissé
nagyobb erélyt fejt ki, Theodorovics ugy jár, mint Róth Ozoránál: egész
hadosztálya fogságba esik.
Vidos, Theodorovics kiüzéséről a következő jelentést tette a hon
védelmi bizottm ánynak:
Theodorovics táborát Karger alezredes, gróf Zichy Manó és gróf Zichy
Ottó, ügy Kovács Zsigmond őrnagy urak mintegy 1800 emberrel f. hó 12-én

Branyiszkó.
példás bátorsággal sopronmegyei Horpács és Salamonfa helységek közt meg
támadván, sok ember vesztességgel hátravonulni kényszeriték; később az ellen ész
revevén seregünk csekély számát, négy háromfontos ágyuval és fegyvertüzzel felelt
vissza; s bár Hegyfaluból a sürü ágyudörgésre rögtön meginditott két Miklós-huszár
század, Berzsenyi Lénárd és Gosztonyi századosok vezérlete alatt oldalt bevágott és
ötvennél több rablót felkonczolt, mégis a legalább 12,000 emberből álló rablócsoport
elől délután ozsonna-tájban kénytelen volt visszavonulni.
Vidos főparancsnok e perczben érkezett Kanizsáról egy sasi és két soproni
zászlóaljjal, s ámbár fáradtak voltak emberei, mégis csatarendbe álltak. Csepregh me
zőváros feletti majornál azonban esti félhétkor tudomást vevén, hogy a horvát csapatok
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a horpácsi erdő alatt táborba szálltak, Vidos nevezett majorhoz közel akként állitá sere
gét, hogy az ellenség sem a Sopronból vezető országuton, sem Csepreghből Kőszeg
nek, vagy Tömösd felé Szombathelynek vezető mellékuton el ne illanhasson. Mind
amellett az ellenség, mihelyt seregeinknek az országuton Bükk felé vonulását észre
vette, tüstént sebes lépésekkel Peresznye helység felé, az erdős hegyeken keresztül nem
is annyira visszavonulni, m i n t futnikezdett; ügy, hogy reggeli szürkületkor az ellenség
nek, mely az éji sötétben megszökött, csak hült helyét találtuk, s mivel Theodorovics
Kőszegnél ellenállásra nem talált, alig képzelhető erőfeszitéssel Lékán, Pörgölin en ke
resztül osztrák földre menekült. Vidos főparancsnok erre Kőszegen táborba szállott
s az ellenség mozdulatainak figyelemmel kisérésére lovas és gyalog csapatokat kül
dött a határszélre, hol a fölkelt bátor németajku lakosság Vimmer lelkész úrnak
bátor és lelkes vezérlete alatt csapatainknak hasznos szolgálatokat tett.
Különös dicséretet érdemelnek lelkes lovas- és gyalogsorkatonáink, hazafiui
érzésü fő- és altisztjeikkel együtt, valamint a jeles tüzérség Adorján László tisztjével
együtt. Ezen fél ágyutelep 1 embert és 4 lovat vesztett; többi veszteségünk áll 4 agyon
lőtt és 4 sebesült derék huszárból. Ellenben az ellenség számlál kétszáz halottat s igen
sok sebesültet. Foglyokul estek egy kapitány és egy hadnagy, kiket Vecsey nevezetü
Miklós-huszár fogott el szekerestől-lovastól, s 35 közember a határőrökből; többnyire
nyomorult földnépe. Ezen csata óta különben majd minden nap fogatnak el illyrek.
A barbár ellenség Zsira helységét felgyujtotta, Salamonfát kirabolta, erősza
kos nőfertőzéseket követett el, miért a népet alig lehet visszatartani, hogy a fegyver
telen foglyokon véres bosszut ne vegyen.
Mint a pacsirta, midőn viharos éjszaka után vidám csattogással
köszönti a ragyogó h a jn a lt: olyan volt a főváros mostan. Csupa öröm,
csupa megelégedés. A sukorói győzelem hirére ünnepies „Te Deum" tar
tatott a ferencziek templomában. Minden szem könynyel telt meg, a leg
bensőbb hála könyével, midőn az agg prior ajkain elrebbent a fohász:
— Az ezer sebtől vérező magyar haza nevében mondok neked
hálát, én Uram, én Teremtőm, hogy megaláztad kevély ellenségeinket,
akik a te leghübb néped szabadságára törtek. Esdve kérünk, áldd meg
továbbra is fegyvereinket, ápold sziveinkben az egyetértést; adj nekünk
erőt és kitartást, hogy győzedelmünk teljes legyen. . . .
Ami hónapok óta nem történt: a társas élet ismét fellendült.
A szinházak, mulatóhelyek közönséggel teltek meg. Az arczokra vissza
tért a mosoly, a szivekbe a bizalom. A derüs hangulatot még növelték a
minden oldalról érkező ujabb, meg ujabb diadalmi hirek.
De azért egy perczre sem szünetelt a hadikészülődés. Különösen
Kossuth fejtett ki széleskörü tevékenységet. Azt akarta, hogy fegyverre
keljen az egész magyar nép; s ne legyen addig pihenésünk, mig ellenség
áll a haza földjén. Október elején ismét toborzó-körutra indult. Ezúttal a
Tiszavidéket kereste fel. Szeged volt az első megállóhelye, ahová októ-
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ber 4-én érkezett. Komor, hideg őszi idő volt, egész nap szitáit az eső.
De mit törődött ezzel a nép, midőn Kossuthot üdvözölhette körében.
Már bevonulása diadalmenethez hasonlitott. Hát még a mikor megeredt
ajkairól e szivetrázó, igézetes sz ó :
Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa!
mélyen megilletődve hajlok megelőtted.
Mikor Szegedhez közeledtem, sajnálni kezdem, hogy mellemből kifogyott a
hang; de midőn Szeged népét látom, ugy látom, hogy nincs mit sajnálnom, mert itt
többre nincs szükség, mint hogy a lelkesedés előtt mélyen meghajoljak.
Midőn én, mint az ország teljhatalmu biztosa s a honvédelmi bizottmány
egyik tagja, népfelkelést intézendő, utamban más helyekre bementem, azért men
tem be, hogy lelkesedést ébreszszek; de Szegedre azért jöttem, hogy itt a lelkese
dést szemléljem.
És én mondhatlan örömmel szemlélem Szeged népében a lelkesedést; mert ve
szedelem fenyegeti szegény elárult hazánkat, oly veszedelem, melyhez hasonlót év
könyveink nem mutatnak, s melynek láttára némely kicsinyhitüek a fővárosban azt
mondák, hogy a magyar nemzet napjai megszámitvák. De én azt mondám: ez nem igaz!
Alkudozásba akartak ereszkedni Jellasicscsal, ama gaz árulóval, kit az
ármány pokoli czéljainak kivitelére, arra, hogy csak nem rég visszanyert szabadsá
gunkat s függetlenségünket kezeinkből ujra kicsikarja s a népet ujra a szolgaság
jármába hajtsa, eszközül szemelt ki. De én azt mondám, hogy mielőtt a nemzet
annyi erővel és küzdelemmel kivivott szabadságából csak hajszálnyit is lealkudnék,
elmegyek és megtekintem a népet.
És most, miután Szeged népét látom, látom szemeiben a lelkesedés szikráit,
nem késem megirni a fővárosba, hogy Szeged népe az árulóval minden alkudozás
ellen ünnepélyesen tiltakozik. Megirhatom-e ezt?
Mintha templomi szentbeszéd lenne, oly áhitatosan hallgatja
az egybesereglett nép Kossuth szónoklatát. Egy darabig csak nézi, nézi
néma bámulattal; aztán, mintha delejes áram járná át testét, kezd neki
melegedni. Arcza kipirul, tekintete megvillan, jobbja ökölre szorul. Még
néhány szó, s ez a tizezer ember, úgy amint van, kész a poklok kapuit
is megostromolni, ha Kossuth úgy akarja.
— Megirh atja! M egirhatja! — zúgja a tömeg Kossuth kérdésére.
. . . . Igenis megirom, — folytatja tovább,— hogy miután Szegedet s népé
nek ezreit a haza szerelmétől lelkesülve láttam, kőszirtté szilárdult keblemben a hit,
hogy a haza, lépjen bár a pokollal szövetségre az ármány, mentve lesz........
Ezután elmondja, hogy éppen most, midőn ő itt beszél, seregeink
Jellasics utóhada ellen ujabb döntő csatára készülnek.
— Tehát e fontos órában kérdem: találkozik-e egy ha a hazának,
találkozik-e egy polgára a városnak, ki hazája szabadságáért vérét, éle
tét feláldozni kész nem volna?
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— Nem találkozik! — kiáltja ezernyi ezer hang.
— Megesküsztök erre?
— M eg! — dörgi felmagasztosulva a nép.
— Tehát esküdjetek!
Kossuth leveszi kalapját és széttekint a sokaságon. A másik pilla
natban a tizezer ember már ott áll hajadonfő, s jobbját magasra emelve,
ünnepélyes áhitattal, lelkes hangon mondja Kossuth u tá n :

Csata Nyárasdnál 1849. jan. 13.
— A mindenható Istenre, ki védi az igazságot és a hitszegő árulót
megbünteti, esküszünk: hogyhazánkszabadságából egyhajszálnyit utolsó
csepp vérünkig elraboltatni nem engedünk. Esküszünk: hogy hazánkat
védeni fogjuk. mig lesz közülünk egy, ki karját fölemelheti. A magyarok
Istene ugy segéljen és áldjon meg bennünket!
Eközben ismét megeredt az eső. Hulltak, egyre hulltak a fényes
esőcsöppek az emberek födetlen fejére, kipirult arczára; s úgy tetszett,
mintha az ég könye összevegyülne a nép örömkönyeivel. . . .
Meghatóan fenséges szép jelenet volt ez. Kossuth maga is annyira
megilletődött, hogy alig tudta beszédjét folytatni.
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Szegediek! Hajdan — igy szólt aztán remegő hangon — midőn a hazát veszély
fenyegette, hős apáink véres kardot hordoztak körül a hazában s ennek láttára mint
sasok repültek harczmezőre a vitéz magyarok. Én látván a haza jelen veszedelmét,
zászlót ragadtam kezembe, megesküdve, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet
nyugalomra nem hajtom, mig az elárult haza fiait szabadságának megmentésére,
annak árulói ellen zászlóm alá nem gyüjtöm. De most, miután Szeged népének lelke
sedését látom, bizvást összehajtom e zászlót, e zászló nem enyém többé, én Szeged
zászlója alá állok. És én bizom a magyarok istenében, bizom Szeged népének lelke
sedésében, hogy kevés idő mulva mentve lesz a hon; ha pedig a hadi szerencse
kevésbbé mosolygna fegyverünkre, ha netalán a végrehajtó hatalom az ármány által
a fővárosból kiszorittatnék, azon esetre Szegedet oly pontnak tekintem, melyről a
haza szabadságát, a nemzet függetlenségét megmenthetni hiszem. . . .
A beszéd hatása leirhatatlan. „Látni ezek után, — irja a „Közlöny"
szegedi levelezője, — hogy népünk a jelen nagyszerüségét nemcsak fel
fogta, de meg is értette; megértvén, ünnepélyes esküvel pecsételte, hogy
kivivott szabadságunkból, utolsó csepp vérig egy hajszálnyit sem enged
lealkudni, minek folytán 500 lovas kiállitását, — K orda János térparancs
nok vezérlete alatt, — oly kijelentés mellett rendelt el, hogy az, az első
parancsszóra kész szembeszállani az árulás, ármány, hüségtelenség ronda
csordájával. Az általános népfelkelés hasonértelemben rendeztetvén
el, parancsnokul C su h a alezredes jelöltetett ki; mig a városban hátra
maradandók vezéréül lelkes polgármesterünk V adász Manó lépend fel.
És most jöjjön az a kamarilla pokoli müvének összes legiójával, csak az
utolsó meghalt magyarnak kezeiből csikarhatja ki szabadságának dicső
zászlaját."
Kossuth pedig ment tovább: Hódmezővásárhelyre, Csongrádra,
Szentesre stb. S mostan is, mint az első körutja alkalmával, puszta megje
lenése csodákat müvelt. Nyomában seregek támadtak. Néhány buzditó
beszédjére az egész Tiszavidék fegyverbe állt.
Kossuth kedvrederülten, duzzadó tettvágygyal tért vissza Buda
pestre. Látván a magyar faj legendaszerü áldozatkészségét, még ha eleddig
kételkedett volna is, most már bizton hitte, hogy a nemzet csakhamar
győzedelmeskedni fog az ármány felett. Mint Antaeus, ő is a földből, a
föld népének hazaszeretetéből meritett friss erőt a további küzdelemre.
Nálunk a bécsi legujabb eseményekről ekkor természetesen még
mitsem tudtak. Jellasics kinevezésének hire is csak október 7-én terjedt
el a fővárosban. A bán ugyanis, mielőtt tovább ment volna, Magyar-Óvár
ról néhány határszéli hatóságnak nyomtatásban megküldte a kinevező
kir. leiratot. Ha már Magyarországból futnia kellett, legalább reánk
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akart ijeszteni. Ugy tett, mint a dühödt eb, amely menekülése közben is
visszaharap.
A kir. leiratnak egy ilyen nyomtatott példánya került Pázmándy
kezébe, aki azt nyom ban: még a délelőtti ülésen bemutatta a képviselő
háznak. De a dolog nem okozott valami nagy hatást. Hiszen tudták, hogy
a futamló Jellasicstól legalább ezuttal nincs mit tartaniok. Midőn az el
nök fölemlité, hogy a kir. irat "Récsey Ádám miniszterelnök" ellenjegy
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zésével van ellátva, általános kaczagás támadt. Mintha valaki egy jó tré
fát mondott volna el, olyan derüs hangulat fogta el az egész házat.
— Ki az a Récsey? Még a nevét sem hallottuk! — kiáltották
minden oldalról.
— Azt beszélik, hogy valami rokkant generális! — felel gúnyo
lódva Kazinczy Gábor.
— Talán nem is létezik — jegyzi meg Kállay Ödön. — Bizonyo
san Jellasics gondolta ki a nevet, s az egész leirat falsifikálva van.
— Persze, hogy falsifikáció!. . . Persze, hogy hamisitás! — hagy
ják helyben egyszerre huszan is.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
És ujolag fölhangzik a gúnyos hahota, hogy a falak szinte ren
genek bele. Az elnök alig tudja a csöndet helyreállitani:
Csak Kossuth maradt komoly. Sokkal jobban ismerte a bécsi in
téző-köröket, hogysem kételkedett volna az irat valódiságában. Semmi
kétség, hogy a kamarilla mühelyéből került az ki. Csakis a reakczió lo
vagjainak agyában támadhatott az a sátáni gondolat, hogy Magyarország
Jellasics uralma alá vetessék. Aggódó lelke megtelt keserüséggel. A ha
ragtól csaknem reszketve lépett a szószékre.
. . . . Ennyire degradálni a királyság eszméjét! — kiáltott fel. — S ily szán
dékosan irtani ki minden kegyeletet a nép szivéből e szó iránt"király!
Nem tettem ez iránt szót sem, hanem tapasztaltam, hogy ugy van! az ép,
egészséges sziv a hitszegővel már egy vonalra állitja e szót — „király!"
Azt gondolom tehát — igy folytatja tovább — mondja ki a ház, miszerint
fölteszi, hogy a documentum csak egy alávaló cselszövény Jellasicstól; de ha az nem
volna is, az alkotmány felforgatását foglalja magában, s azért semmit érőnek nyilat
koztatja, s minden embert, ki ennek értelmében lépést tett, vagy Jellasicsnak enge
delmeskedni s az ő eljárásában közremunkálni merne, mint honárulót kivánnék tekin
tetni. Récseit pedig, kinek ugyan miniszterségéről semmit sem tudunk; de aki vagy
arrogálja magának ezt a nevet a ház hire és tudta nékül, vagy pedig valósággal meg
próbálta őt valaki kinevezni, hogy felhasználhassa; ismétlem, Récseit a törvény értel
mében, mint nemzet elleni bünöst perbe kell fogatni. . .
. . . Valóban, ha valaha, most teljesedik az, miként annak, kit isten el akar
vesziteni, eszét veszi el; mert ha volt valami, hogy a birkatürelmű, utolsó gyáva
magyart is felrázza a sziv mélyében megsértett becsület, emberiség és nem tudom,
mi minden érzésnek legmagasabb fokára, csak ilyen dokumentumokra volt szükség...
Én azt hiszem, hogy az igaz ügyben az igaz Isten velünk van.
Alig voltam kilencz községben s ötvenezer ember áll készen; amennyiben e
pillanatban nem volt rájok szükség, otthon maradtak s egy szavára a képviselő
háznak talpon lesznek.
A szomszéd vidékeken szinte nehezteltek, miért nem szólittattak fel, hogy
küldenének ők vagy ötvenezer embert.
Méltóztassanak elhinni, hogy nem termett annyi illyr, szerb, vagy akár
micsoda csudafajbeli áruló e világon, mely a magyar nép összes lelkesedése által
támogatott oly magyar várost, mint Szeged, megdöntené, hol önkénytesen, felhivás
nélkül, a nép esküdött, miként elmegy a harczra mind s még a gyermek sem ma
rad otthon.
Addig tehát Magyarország elveszve nem lesz, és ha más nem, megtartja azon
vidék, mely a dunai lelkes lakosságnak ez időben kimutatott közremunkálásának is
nem kis támasza volt.
Tehát hidegvérrel kimondhatjuk, hogy ezen iromány koholt, s ha nem is
volna az, a legocsmányabb árulás.
Ez okoknál fogva ilyen komédiára a ház eloszlani nem fog, s a nemzetet
nem hagyja el, hanem kötelességének ismeri kimondani, hogy aki ezen iratnak leg-
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kevésbbé is engedelmeskedni mer, az hazaáruló s azzal minden ember ugy bánjék,
mint hazaárulóval kell. . .
Végül kijelenti, hogy a kir. iratra adandó határozati javaslat szö
vegét a délutáni ülésen fogja előterjeszteni.
Kossuth rövid,-indulatos beszédje felemelő hatást keltett. A sza
vaiból kisugárzó erős önbizalom szétáradt az egész házra, s a képvise
lők azzal a megszilárdult elhatározással oszlottak szét, hogy a nemzet
törvényes jogaiból egy hajszálnyit sem engednek, bármi történjék is.
Alig ért véget azonban az ülés, midőn a király leirata megjött
a rendes hivatalos uton is. Pázmándyt már otthon várta a kétfejüsasos
bécsi levél. Most már tehát semmi kétség: Jellasics kinevezése komoly
valóság, a nemzetgyülés föl van oszlatva; az ország a haditörvények
vasvesszeje alá kerül.
A képviselőház délutáni ülése ennek folytán már komor képet öltött.
Beszéd nem volt. Az elnök egyszerüen a tény konstatálására szoritkozott,
aztán az egyik jegyző által fölolvastatta a kir. leiratot.
— Gyalázat! Szégyen! És ezt a koronás király nevében teszik! —
kiáltották a képviselők a fölháborodás hangján.
Most Kossuth lépett a szószékre, s minden bevezetés nélkül fölol
vasta határozati javaslatát, amely még mindig abból a föltevésből indul
ki, hogy a leirat hamisitás, s hogy ilyképen rút visszaélés történt a
király nevével.
„Ámbár a legközelebbi időben — igy szól a határozat ezen része, —
a nemzet képviselői sokszorosan tapasztalták, miként hazánknak a királyt
környező ellenségei, a beteg királynak nevével, Isten és ember igazsá
gának, minden jognak, törvénynek s a királyi eskü szentségének lábbal
tiprására szentségtelenül visszaélnek: mindazonáltal a felolvasott iratok
ban foglalt dolgok oly égrekiáltó jogsértést és törvénytiprást foglalnak
magukban, hogy annak a király által történt valóságos aláirását még
a közelmultaknak szomoru tapasztalásai után sem hihetnék el.
De nem hihetik még azért sem, mert bármennyire beteggé s önma
gával tehetetlenné lett legyen is a király, még sem hihetik, hogy ő felsége
öntudatos eszméletétől annyira megfosztva legyen, miszerint keze az igaz
ságos Isten itéletétől vissza ne rettenjen egy oly iromány aláirásánál, mely
lyel hü Magyarországa népeinek nemzeti és alkotmányos létele ép azon
rablónak s pártütőnek zsákmányul dobatnék oda irgalmatlanul, ki minden
jognak, minden törvénynek s magának a királyi tekintélynek is lábbal
tapodása mellett, fegyveres kézzel támadta meg az országot, öldökli,
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pusztitja, rablómódon zsarolja a magyar népet, s kit ő felsége törvé
nyes formákban, miniszteri ellenjegyzés mellett, maga is pártütőnek nyi
latkoztatott, s ki azóta pártütési büneit az országba tett fegyveres beüté
sével csak sokszorosan növelte.
Épp azért a nemzet képviselői csak a király iránt táplált tisztele
tüknek adnak kifejezést, midőn a fölolvasott irományt koholtnak és hamis
nak nyilatkoztatják ki, s nem látnak abban egyebet, mint egy alávaló
cselt, melylyel a pártütő Jellasics vitéz hadseregünk igazságos bosszujá
tól menekedni törekszik."

A windschvecháti ütközet 1849. jan. 25. — (Egykori rajz.)
Azon nem várt esetre azonban, ha a sérelmes kir. leirat mégis
valónak bizonyulna, a nemzet képviselői kimondják:
1. az 1848. III. törvényczikk 3. §-a értelmében a királynak bármely rendelete,
parancsolata, határozata és kinevezése csak ugy érvényes, ha egy Budapesten székelő
miniszter által is ellenjegyeztetik. Magának az uj miniszterelnöknek a kinevezése is
csak hasonló aláirás mellett lehet érvényes. Récsey Ádám pedig nem Budapesten
székelő miniszter s miniszterségéről az országgyülés általában semmit sem tud,
következésképen a felhivott rendelet mindenesetre érvénytelen. Tekintetbe vévén:
2. hogy ugyancsak a mult országgyülésen alkotott IV. t.-czik 6. §-ának vilá
gos tartalma szerint az országgyülés az utolsó évről való számadása és következő
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évi költségvetés iránti határozatnak meghozatala előtt be nem rekesztethetik, sem az
országgyülés fel nem oszlattathatik; s mivel ezen határozatok még meg nem hozat
tak, az országgyülést ő felsége még rendes miniszteri ellenjegyzés mellett sem osz
lathatja el. És tekintetbe vévén:
3. hogy az országot az ellenségnek kezébe martalékul adni, az alkotmányt
s minden alkotmányos biztositékokat eltörölni, s az országot oly hadi törvények alá
rendelni, melyek szerint a senkit meg nem támadott s csak magát a törvényt és az
ország léteiét kötelessége szerint védelmező nemzet minden tagjainak élete, halála a
fegyveres ellenség pártütő vezérének kezébe tétessék, a királynak joga semmi eset
ben nem lehet. És tekintetbe vévén:
4. hogy Magyarországnak saját törvényei szerinti kormányzatát eltörölni,
azt ő felsége többi tartományainak birodalmába beolvasztani, s hazánk törvényhozó
hatalmát más idegen nemzetek képviselőiből is alakitandó valamely testületre ruházni
a király koronázási esküjével, s ugy az 1790: 10-ik, mint a mult országgyülésen
alkotott sarkalatos törvényekkel merőben ellenkezik:
Mindezeknél fogva a nemzet képviselői a nemzet halálát szentségtelen ke
zekkel alá nem irhatván, a felhivott állitólagos rendeletet, mind belső tartalmára, mind
alakjára és külső formájára nézve törvénytelennek, érvénytelennek és semmit érőnek
nyilatkoztatják. Törvényhozói kötelességüknek a törvény értelmében folytatását elha
tározzák, s ezen határozatuk jogszerűségére nézve az örökkévaló Istenre, a nemzetre
s az egész világ közvéleményére annál bátrabban, annál tisztább lélekkel hivatkoz
nak; mert lehetetlen hinniök, hogy egy derék, békés és hű nemzetnek ily hallatlanul
irtózatos módon az élő nemzetek sorábóli kiirtását, s ez által saját lételünknek is
erkölcsi bizonytalanságba tételét a világnak bármely művelt népei hallgatag
elnézhetnék.
Mely határozatnak folytán a nemzet képviselői ugy Jellasics Józsefet magát,
mint mindenkit, aki őt ez országban bármely hivatalos hatósággal birónak elismerné,
neki önkéntesen engedelmeskednék, vagy éppen a nemzet alkotmányos szabadságá
nak felforgatására intézett merényleteiben segédkezet nyujtani merészlene, haza
árulónak nyilatkoztatják; s a honnak minden becsületes polgárát, de különösen a
vitéz magyar hadsereget s az országnak minden hatóságait és tisztviselőit a honáru
lásbani részvét sulyának terhe alatt arra kötelezik, hogy ezekkel akként bánjanak,
mint a törvények a honárulókkal bánni rendelik.
Az ország minden hatóságainak pedig különösen is elengedhetlen köteles
ségükké teszik: hogy megyei, városi, vagy kerületi gyüléseiket rendesen folytassák,
s a közigazgatás minden ágaiban törvényes kötelességük szerint folytonosan eljárja
nak. A törvényes büntetés terhe alatt másként nem cselekedvén.
Végezetül, minthogy a nemzet képviselői az idézett, vagy koholt, vagy alkot
mányt felforgató iraton Récsey Ádámnak, mint állitólagos miniszterelnöknek aláirását
szemlélték; és tekintetbe véve azt, hogy ha magát ez irománynak miniszterelnökké
törvényes formában lett kineveztetése nélkül irta alá, mint a miniszteri czimnek bitor
lója, törvényes büntetés terhe alá esik; és tekintetbe vévén különösen, hogy a mult
országgyülésen alkotott III. t.-cz. 32. §-sza még a törvényesen kinevezett minisz
tereket is minden oly tettért, vagy rendeletért, feleletre vonandóknak parancsolja, mely
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tett vagy rendelet az ország függetlenségét, az alkotmány biztositékait, a fennálló
törvények rendeletét, s az egyéni szabadságot sérti.
Ugyanazért a képviselőház Récsey Ádámnak törvényes kereset alá vonatá
sát, s e végett vád alá helyeztetését ezennel elhatározza.
Mindezen határozatainak részint hozzájárulás, részint pedig az 1848: III.
tcz. 34. §-a értelmében való eljárás végett a felsőházzal leendő közlésére, s egyszer
smind az ország minden polgári és katonai hatóságaihoz, különösen pedig az ország
vitéz hadseregéhez, — melynek hazafiui hűségétől és rettenthetlen vitézségétől várja
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nemzetünk ez elárult árva hazának megmentését — elküldésére és általános közhirré
tételére a ház elnökét utasitja.
Pesten, a képviselőház 1848. évi október 7-én tartott üléséből.
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Ünnepélyes csöndben hallgatta végig a ház a határozati javas
latot. Csak mikor Kossuth készen volt a fölolvasással, zúgott föl a he
lyeslés m oraja:
— Elfogadjuk! Elfogadjuk!
El is fogadták teljes szövegében, egyhangulag. Egyuttal, hogy til
takozásuknak annál nagyobb súlya legyen, harminczhat tagból álló bi-
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zottságot küldtek ki Récsey pörbe idézésére. A honvédelmi bizottmány
pedig — alkotmányos kormány kinevezésére a történtek után nem lévén
többé kilátás, — véglegesittetett.
A Récsey elleni pör meginditása azonban fölöslegessé vált. Az elvén
hedt tábornok nem volt immár magyar miniszterelnök. Harmadnapra a
sérelmes kir. irat ellenjegyzése után leköszönt. Az a tisztitó vihar, mely
október 6-án Bécs utczáin végigtombolt, a reakczió többi szemetjével
együtt, elsöpörte őt is. A bécsi
ula(egyetemi kör) előtt, mely elfogta, a
A
következőkép próbált mentegetőzni:
— Október 3-án — úgymond, — az államkanczelláriában tartott
minisztertanácsra hivtak meg. Itt tudtomra adatott, hogy őfelsége engem
Magyarország miniszterelnökévé nevezett ki; de csak ideiglenes minőség
ben, addig, mig Vay a kormányt megalakitja. Csupán néhány kir. iratot kell
ellenjegyeznem. Nyomban ott kijelentettem, hogy én magamat ilyesmire
nem engedem fölhasználtatni. Megmondtam, hogy a manifesztum aláirásá
val számüzetésemet irom alá. De a hosszas katonai szolgálat alatt az ember
engedelmességhez szokik. Végre is kénytelen voltam engedni. A mani
fesztum aláirása után azonban rögtön beadtam lemondási kérvényem et;
sőt ő felségét még a kir. leirat visszavonására is kértem.
Igy védekezett a miniszteri székbe vezényelt invalidus tábornok.
Az Aula hitt szavainak, s néhány napi fogság után szabadon ereszté.
Récsey ezzel végkép letünt a történet szinteréről; ámde, rövid szereplése
mégis súlyos következményeket vont maga után. Az a kir. irat, amit el
lenjegyzett, s a képviselőháznak erre adott válasza, — még inkább elmér
gesité a viszályt. Most már a király és a nemzet kerültek egymással szembe.
Békés megegyezésről szó sem lehetett többé. Az udvari-párt, persze,
kapva-kapott a kinálkozó alkalmon; pompás ürügy volt ez a nyilt beavat
kozásra. A magyar képviselőház, — igy szóltak, — megtagadta az engedel
mességet koronás királyának, s ezzel forradalmi térre lépett; itt az ideje
tehát, hogy a lázongó ország, minden kimélet félretételével, fegyverrel igáz
tassék le. S ha közbe nem jön a bécsi forradalom: az osztrák tartomá
nyok összes hadereje nyomban ellenünk mozgósittatik. A népek sorsát
intéző Gondviselés azonban néhány hétre, addig, amig legalább némikép
fölfegyverkezhettünk, megoltalmazott a czélbavett támadástól.
A bécsi forradalom hire október 7-én este terjedt el a fővárosban.
Az első értesitést Niczky Sándor, Sopronmegye kormánybiztosa küldte.
Másnap, október 8-án már kövérbetűs falragaszokról olvasta a közönség,
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hogy "hazánk legnagyobb ellensége, gróf Latour osztrák hadügyminiszter
fölakasztatott. "
A hir természetesen roppant hatással volt a közönségre, a mely
Isten büntető kezét látta Latour szörnyű halálában. Aztán jöttek a
többi izgalmas hirek: a gránátosok ellentállásáról, a véres torlaszhar
czokról, az uralkodócsalád meneküléséről. A dinasztikus magyar nép szi
vében, mint valami sejtelmes ködkép, most kezdett először bontakozni a
köztársasági eszme. Petőfi, a szabadságharcz lánglelkü dalosa már hangot

Részlet a szolnoki csatából 1849. márcz. 5.
is ad ennek a fakadó eszmének. "Akaszszátok fel a királyokat! " — dörgi
a népnek; s lantján, mint a végitélet harsonája, megzendül a forradalmi
szózat:
Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán!
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat —
Akaszszátok fel a királyokat!
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Kaszálhasd a fűt világ végeig,
Holnap kinő az, ha ma lenyesik;
Tördelheted le a fa lombjait,
Idő jártával ujra kivirit;
Tövestül kell kitépni azokat —
Akaszszátok fel a királyokat!
Vagy nem tanultad még meg, oh világ,
Gyülölni méltóképen a királyt?
Oh, hogyha szétönthetném köztetek
Azt a szilaj, veszett gyülöletet,
Mitől keblem, mint a tenger dagad! —
Akaszszátok fel a királyokat!
A nemzetgyűlés tagjai közt a bécsi események hire természetesen
szintén örömteljes meglepetést okozott. A kamarilla azt beszélte ugyan,
hogy az október 6-iki forradalom magyar kezek műve; ez az állitás
azonban nem egyéb rosszakaratu gyanusitásnál. Való igaz, hogy a bé
csiek fölháborodásának az ügyünk iránti rokonszenv volt a közvetlen
okozója, de a magyar vezérférfiak semmi előzetes tudomással sem birtak
a dologról. Hisz az egész olyan hirtelen támadt, mint egy nyári zivatar.
Ámde, oktalanság lett volna a bécsi nép forradalmi hangulatát
hazánk javára föl nem használni. És legott fölmerült az eszme, hogy a
magyar nemzet nyujtson segitőkezet a küzdő bécsi népnek; s igy össze
fogván, együttes erővel üssünk a reakczióra. Kossuth, a képviselőház ok
tóber 8-iki ülésén ez irányban inditványt is tett.
. . . Nagy kötelességnek ismerem, — mondotta Kossuth, — hogy midőn a
bécsi nép érdekeinket oly nagy buzgalommal előmozditja, ha ők az irántunk mutatott
rokonszenv miatt valamely bajba kerülnének, őket mi sem hagyjuk cserben. És én
fölhivom a t. Házat, mondja ki határozatilag, hogy valamint a kamarillával, a reak
czióval és a nép szabadságát elnyomni akaró tendencziákkal alkut ez életben nem
ismer: ugy az ausztriai nép irányában a legszivesb barátságot érezve, a nemzet
irányában kész a találkozó érdekeket, istennek örök igazsága szerint megnyugtatólag
kielégiteni. És remélem azon néptől, amely megérté, hogy veszélyünk közös, remélem,
hogy hinni fog a magyar nemzet szavának, mely azt soha meg nem szegte. Mi pedig
be fogjuk azt váltani a győzelem első perczében. . .
A képviselőház tehát, Kossuth inditványához képest kimondá,
hogy fegyveres segélyt küld a bécsi népnek. Nehogy azonban föllépé
sünk illetéktelen beavatkozásnak lássék, azt is elhatározta, hogy előbb
kérdést intéz az osztrák birodalmi gyüléshez: elfogadja-e támogatásun
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kat; s nincs-e kifogása az ellen, ha csapatjaink osztrák területre lépnek?
Az üzenettel Irinyi József országgyülési képviselő azonnal Bécsbe indult.
A segélyadás annál könnyebbnek látszék, mert hiszen a magyar
sereg, mely a futamló Jellasicsot üldözte, már az osztrák határszélen
volt; sőt abban a reményben, hogy támogatásunk úgyis elfogadtatik, elő
őrseit egész Bruckig tolta.
A bán oly gyorsan menekült, hogy seregeink csakP
arendofál,
s itt is csupán utóhadát érhették utól. Ivánka Imre ezredes, rövid, de
heves összecsapás után, el is fogott közülök nehány százat.
Jellasics október 8-án már Schwecháton volt. Túl levén a veszélyen,
ismét hánykolódni kezdett. Midőn a bécsi országgyülés küldöttje tilta
kozott további előnyomulása ellen, lenéző gőggel imigyen válaszolt:
— Én csak a császártól fogadok el parancsot, s utamat az ágyuk
dörgése jelzi.
S hogy még nagyobb biztonságban legyen: sietett csatlakozni
az Auersperg hadseregéhez.
Az osztrák birodalmi gyülés, ahol, mint többször emlitettük, a
szláv elem vala többségben, tartózkodólag fogadta Irinyit. Azt felelte,
hogy a fölajánlott segély elfogadása nem tőle, hanem Bécs város ható
ságától függ. A városi tanács viszont a birodalmi gyüléstől várta a kez
dezményező lépést. E huzavona közben Csehországból és Morvából ujabb
és ujabb csapatok érkeztek Auersperg ostromló hadainak az erősitésére;
rövid idő alatt 25—30 ezer ember állott Bécs alatt.
Ekkor a honvédelmi bizottmány, nehogy seregünk czéltalan
megtámadtatásnak legyen kitéve, utasitást küldött Mógának, hogy térjen
vissza, s csakis határaink védelmére szoritkozzék.
S igy Kossuth jóakaratu szándéka dugába dőlt. Pedig ha ekkor
kezet foghatunk a bécsi néppel: az események talán egészen más fordu
latot vettek volna.
Móga tehát, aki különben sem érzett valami nagy kedvet a hada
kozásra, ott vesztegelt a határszélen: a parendorfi táborban.
De annál mozgékonyabb volt dunántúli seregünk ama része,
amely a Muraköz megtisztitására küldetett.
Emlitettük, hogy a Muraközben Nugent tábornok vezetése alatt,
még mindig csatangolt öt-hatezer határőr. Jellasics ezt a tartalék-sere
get, hazaküldött népfelkelői pótlásául, magához akarta vonni. Odaüzent
tehát Nugentnak, hogy Zalán és Vasmegyén keresztül, siessen Ausztria
felé. A tábornok, a vett parancshoz képest nyomban utra is kelt.

V. Ahaznevéb.
Az ujabb horvát betörés hirére a két megye népe azonnal fegy
verbe állt; Vidos, nemzetőrkapitány és Vasmegye nagyerélyü alispánja
pedig, egy század huszárral, s 5—600 mozgó nemzetőrrel az ellenség
elé sietett. Nugent ekkor már átlépte Zala határát, s Kanizsa érintésével
akart tovább haladni. De a felkelő magyar nép, áradatként, mind jobban
körülözönlé. A horvát tábornoknak úgy látszik, eszébe jutott Roth gyászos

Abodrogkeresztúri csata vázlata
(1849april 22. és 23-án).
A bodrogkeresztúri csata térképe. — (Egykoru felvétel.)
esete, mert a helyett hogy előretört volna, szép csöndesen meghuzódott
Kanizsánál. De itt sem volt maradása.
Másnap egyszerre csak hire fut Kanizsán, hogy Nugent föl akarja
gyujtatni a várost. A polgárság sem rost, hanem fegyvert ragad, és
bátor elszántsággal indul a horvátok tábora ellen. Nugent, abban a
hiszemben, hogy nagyobb haderővel áll szemközt, hátrálót fuvat, s még
azon éjjel hanyatthomlok rohan vissza a M uraközbe; megszállván a kotto
rai és letenyei Mura-hidakat.
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Perczel Mór október 16-án érkezett dandárával Kanizsára, s
a következő napon — október 17-én — mindjárt hozzáfogott az ellenség
üldözéséhez. Seregét, mely 3000 emberből és tizenkét ágyuból állott,
kétfelé osztotta. Az egyik részt, Gáspár András ezredes vezetése alatt, a
kotr-ihid megostromlására küldötte; maga pedig dandárának másik
felével Letenyére indult. A harcz mindkét helyen csakhamar elkezdődik.
A határőrök makacsul tartják magukat, de nem birnak ellentállni csapat
jaink vitéz rohamának. Perczel megfutamitja őket, Gáspár pedig beveszi
sánczaikat. Nugent, látván, hogy hiábavaló minden erőfeszitése, lerom
boltatja a két hidat, s Csáktornya felé huzódik.
Másnap reggelre azonban már mindakét hid helyre van állitva.
A magyar sereg átkel a Murán, s fürge gyorsasággal, nagy harczikedvvel
veszi üzőbe az ellenséget. S mig a zöm az előnyomuló Perczel elől
Varasd felé menekül: azalatt másik kisebb csapatjukat Gáspár András
Domborunál utolérvén, mint a haragos fergeteg reájok tör és szét
szórja őket.
A két napig tartó csatározás lefolyásáról Perczel Mór, a honvé
adostán,k.18regli5ó4 delmi bizottmány előtt, a következő hadijelentéssel számol b e :
H
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A szabadságharcz nevezetesebb szereplői a honvédség köréből.
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Mint Gáspár ezredes jelenté, — kit hadilag dicsérnem szinte felesleges, —
a második hadosztálynál különösen derekasan viselte magát a Zrinyi-csapat öt
százada, amely Szekulics kapitány, az általam helyettesített őrnagy vezérlete alatt áll.
Ha Istennek hálával tartozom, — igy végzi Perczel jelentését, — hogy vezér
letemet ily nevezetes eredményekkel jutalmazá: ugy kötelességem a nemzetet figyel
meztetni arra a nagy veszélyre, melyben hadi tekintetben is a horvátsággal népesült
Muraköznek az ellenség általi elfoglaltatásával és a szent-tamási mintára készületben
levő megerősítésével döntetik. Ez hadilag igen nevezetes hely és ha idő engedtetik
csak még 2—3 nap az ellen sem foglalandja el.
E vidéket Jellasics ellen, az akkor itt levő fegyveres néppel czélszerű intéz
kedés mellett meglehetett
ó
erczlM
P
volna menteni.

Nugent, tönkrevert hadosztályának a maradékával Stájerbe futott.
S ezzel a Muraköz szerencsésen fölszabadult a horvátok kényuralma alól.
Előfordult ugyan még ezután is néhány összecsapás, igy: novem
ber 13-án Csepin mellett, november 15-én a verőczemegyeiS
zarvsnál,
november 20-án L e te n y é n é l; de ezek jelentéktelen ütközetek valá
nak. Perczel Mór, diadalmas serege élén, most már nyugodtan mehetett
a B ánátba; az egyes apróbb betörő bandákkal immár elbánt maga a
Muraköz derék népe is.
Horvátország, a pártütés melegágya, ezek után megszünt számot
tevő s komoly ellenfelünk lenni. A szerencsétlen tartományban, — a mely
lyel sem Jellasics, sem az udvar nem gondolt többé, — bomlásnak indult
minden törvényes rend. Az illir-eszme pedig szertefoszlott, mint egy
mámor-kép; nem maradt utána egyéb: csak inség és csalódás. Maga
Gáj Lajos, az illirizmus meginditója, Jellasicstól cserbenhagyva, elkese
redetten vonult félre.
Hasonló, sőt ennél még nagyobb kudarczczal végződött a pán
szláv-m
ozgalom
.
Tudjuk, hogy a kamarilla a Felvidéken is felszította a lázadás
tüzét. Csakhogy itt sokkal nehezebben ment a dolog, m inta horvátoknál,
avagy a szerbeknél. Hurban, Stúr, Hodzsa a legféktelenebb bujtogatást
fejtették ki ugyan, de vajmi csekély eredménynyel. A békeszerető, jám 
bor tót nép nem sokat adott izgatásaikra. Egy pohár rozspálinka bizony
nagyobb becscsel birt előtte, mint az egész képzeletbeli Szlávbirodalom.
Árra még szivesen vállalkozott, hogy földesura vagyonán osztozkodjék,
de már háborúskodáshoz nem volt semmi hajlama.
Az udvari-párt valamelyik tagjának az az ötlete támadt, hogy
talán jó volna a Felvidékre néhány száz cseh-önkénytest küldeni,
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akiknek csalogató példáján majd csak harczikedvre buzdul a csöndes
vérü tótság is.
Hurbán Bécsbe idéztetett, ahol — felsőbb utasitásra, — azonnal
hozzáfogott az önkénytes-csapat toborzásához. Sikerült is összeszednie
mintegy ötszáz cseh kalandort, akiket aztán az osztrák hadügyminisz
terium annak rendje szerint fölfegyverzett.
Az ekként összetoborzott csapat élén szinpadias zajjal vonult
Hurban a panszláv-üzelmek anyafészkébe: a nyitramegyei Brezovára.
Megérkezvén, nyomban megfujta a harczikürtöt. A környék falvai ilyetén
szövegü felhivásokkal árasztattak e l:

P a r a n c s a s z lá v n e m z e th e z .
dvözlet............községlakóin.
.Ü
Siessetek szabadságunk védelm ére fegyvert ragadni. G yor
san, am in t csak lehet. A fölfegyverzett nép B rezovára csopor
tosuljon.
Aszlávnemzettanácsából.
S. k.

(Pecsét helye.)

S. k.

Hurbán aláirásánál, a nagyobb tekintély kedveért, ott diszlett a
„szláv nemzeti tanács" pecsétje is: hármas halom , kettős kereszttel; kör
iratja pedig ez:"NarodnaRadaSlovenska. "
De hiába ment szét a pöcsétes parancsolat, a tót nép sehogy
sem akart gyülekezni a brezovai táborba. Nagy nehezen, mindenféle
igéretekkel alig tudtak összeszedni 2500— 3000 embert; ezek is leg
nagyobbrészben züllött csavargók, renyhe munkakerülők valának, akiket
nem annyira a panszláv-eszme iránti buzgalom, mint inkább a szabad
zsákmányolás ösztöne vezetett Hurbánhoz.
A honvédelmi bizottmány, báró Jeszenák János nyitramegyei
főispánt bizta meg a csirázó zendülés elfojtásával. Jeszenák, támogatva
Zmertich Károly orsz. képviselő által, élénk buzgalommal fogott a haza
fias munkához. Mindenekelőtt azon volt, hogy a veszélyes mozgalom
lehetőleg elszigeteltessék. A Felvidék ezen a részén tehát megszervezte
a nemzetőrséget. S jellemző, hogy épp azok a községek, mint Ó-Tura,

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
Szenicze, Lubina, Hradek stb., amelyekre Hurbán leginkább számitott,
a nemzetőrség lobogói alá vonultak. A becsületes tót nép az ő termé
szetes eszejárásával ugy gondolkozott, hogy ha már katonáskodnia
kell, inkább szolgál a magyar kormány alatt, mely felszabaditá őt a
jobbágyság igája alól, mint Hurbán táborában, ahol csak igérnek, azon
ban mitsem adnak. De elhatározására az is nagy hatással volt, hogy a
sorkatonság, — legalább még ekkor: a mozgalom kezdetén, — segitő
kezet nyujtott a magyar kormánynak a rend helyreállitásában.
Eleinte csak Nyitra-Szeniczén szállásolt némi haderő: két század

Messenhauser C. Venczel. — (A bécsi októberi forradalom vezetője.)
Wallmoden-vasas, Vojnics Lajos őrnagy parancsnoksága alatt. Később az
tán a Felvidékre rendeltetett Knöhr tábornok is, egy egész gyalogezreddel.
Hurbán ezek daczára támadáshoz látott. Nyilván meg akarta
mutatni, hogy őt terveinek kivitelében legkevésbé sem zavarja a kato
naság. Fölhasználva az éj sötétjét, ádáz dühhel, mint az éhes fenevad,
legelőször is Jablonczára tört; de sikertelenül, mert martalócz serege,
mely csaknem kétezer emberből állott, egy század gyalogos elől, a leg
első puskalövésekre gyáva módon megszaladt. Épp igy járt S
zenicé
nél is, ahol Vojnics őrnagy üzte cl.
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Hurbán, ezen ujabb veresége után futárt menesztett Bécsbe;
valószinüleg azzal a kérelemmel, hogy a sorkatonaság tiltassék el az
ellene való küzdelemtől.
Mit végzett a panszlávok küldöttje a császárvárosban, — nem
tudjuk; de annyi tény, hogy Vojnicsot, aki bácskai származásu magyar
ember volt, a parancsnoksága alá rendelt vasasokkal Morvába helyez
ték át; Knöhr tábornok pedig jóakaratulag kezdett viselkedni a hurba
nisták iránt.
— Nem megmondtam, — kiáltott fel dicsekedve Hurbán a vasasok
távozásakor, — hogy a katonaságnak nem szabad ellenem müködni,
mert én a császár embere vagyok.
Azt hitte, hogy most már nyert ügye van, s legott udvarlására
siet a Felvidék. És ujra kitört rajta a dicsvágy. Szeptember 26-án indult

Hurbán pecsétje.
második hóditó utjára. Mindenekelőtt a vakmerő Szeniczét, ahol a minap
puskatussal fogadták, szerette volna példásan megfenyiteni. Alig ért azon
ban a város alá, midőn néhány száz fürge nemzetőr eléje sietett és
megint derekasan elpáholta. A nagy hadvezér Ó -T urára hátrált; s hogy
nevéhez mégis füződjék valamelyes dicső haditett: a védtelen községet föl
gyujtotta. Másnap, szeptember 28-án ugyanezt akarta tenni Kosztelna
nevezetü faluval is, de ekkor már talpon volt az egész nemzetőrség,
amely a védelemből a támadásba csapott át. Hurbán tanácsosabbnak
vélte, ha megerősitett táborhelyére: Brezovára huzódik. A nemzetőrség
azonban nem hagyta immár békén. A következő napon — szeptember
29-én - oly erőteljes rohamot intézett ellene, hogy néhány óráig tartó
viadal után az egész hurbanista-fészek elpusztult. A hős ármádia
rémülten menekült a miavai hegyek közzé. A cseh diákok futottak leg-
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jobban. Midőn Hurbán látta, hogy ezúttal sem termett számára babér,
megszoritá apró rusznyák-lovát és úgy eltünt az erdők sü rüjében, hogy
napokig hire veszett.
A hires ütközetről egy szakolczai polgár igy emlékezik m eg:
Szakolcza, okt. 3. Hurbán Szenicze alól szeptember 27-én Ó-Turának vezette
táborát. A községet, miután ott seregünknek csak igen csekély része vala, felgyujtotta.
Másnap szept. 28-án Kosztelna ellen vonult három ezernyi hadával. De itt, valamint
másnap szeptember 29-én Brezova-Miava körül seregünk kompakt erővel támadta
meg Hurbán táborát, s azt annyira szétveré, hogy vitéz ellenfeleinknek nyomára sem
lehetett akadni.
Hurbán népe a lövöldözésben gyakorlatlan levén, amint megtámadtatva
többeket soraiból leterittetni látott, be nem várva tökéletes körülfogásukat, neki
rugaszkodtak a tenger erdőségnek, melyből nagyobb része Morvaország felé
menekült.
Hurbán, Stúr, Hodzsa, Zsiska és Zach fővezérek lóháton kommandirozván
embereiket, amint futásnak eredt népüket látták, ők is elugrottak.
A rablók fészkei: Brezova, Miava, Verbó üresek voltak, többnyire csak
asszonyok találtatván hon. E helységek most embereink által foglaltattak el, az elfo
gottak felett — a rendelt statarialis biróság itél.
Vidékünkön tehát a szent béke malasztja virulni kezd. . . . De ki fogja meg
téríteni az ó-turaiak és kosztelnaiak roppant kárait, mely helységeket Hurbán rabló
csordája porrá égetett és végig kirabolt? . . .
Valóban gyalázat, egy nemzettel ily játékot üzni! Mindenből kitünik, hogy
egy eladósodott lutheránus predikátor, kinek rossz leikénél és hitvány testénél egyebe
sincs, ily szerepet maga erszényéből nem játszhatik. Különben is más becsületes
magyar ember, ha Bécsbe, vagy onnan utazik, annyira megmotoztatik és ha legki
sebb gyanuba találtatnék, annyira zaklattatik, hogy az embernek kedve mulik Bécsbe
utazni. És Hurbán uram 400 cseh diákjával és menykő nagy ládába pakkolt 1500
darab cs. kir. gyárbeli puskával és municzióval minden motozás és harminczadolás
nélkül szabadon járhat Ausztria-, Morva- és Magyarország határain ki és be. Hej
uraim, ebben csak a vak nem látja az ármányt, melyben körülvétettünk! . . . .
A panszláv-mozgalom a brezovai-miavai csatavesztéssel derékon
tört. A bocskoros vitézek úgy szétrebbentek, hogy alig lehetett őket ismét
összeterelni. A cseh önkéntesek zöme hazatért. Azt mondták, hogy a
magyarországi tót nép éretlen még a szláv szabadságra, ők tehát a
nemes cseh vért nem pazarolják érte. No, nem is pazarolták.
Hurbán viszont a cseh tanulókat szidta, akik csak a boros-aszta
loknál hősök, de ha ellenség elé kell állni, mindjárt azt nézik, hogy merre
tágasabb. Szóval, teljes volt a zürzavar.
A „tót nemzeti tanács" végső kétségbeesésében egyenest Knöhr
tábornokhoz fordult, oltalmáért esedezvén. A könyörgő levél, amely
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szintén egyik igen jellemző adaléka a bécsi reakczió akkori üzelmeinek,
a következőleg hangzik:
Tábornok úr!
Van szerencsénk tudomására hozni, hogy mi ő felsége császárunk és kirá
lyunk, az uralkodóház és az osztrák birodalom épségben tartása mellett vagyunk.
Épp ezért léptünk fel a magyar szakadárság ellen, amely a birodalom szétdarabolá
sát, s a magyar koronához tartozó, de nem magyar ajku népek leigázását tüzte
czéljául.
Mi tótok kötelességünknek tartjuk, százados elnyomatás után, jogainkkal és
szabadságunkkal élni, amiket ő felsége minden nemzetiségnek egyforma mértékben
legkegyelmesebben megadni méltóztatott. A nemzetiségek egyenlőségét kell követel
nünk, hacsak nem akarunk megvetendő nép maradni.T
ibagő
örekvésünt,zlm
felsége is ismeri. Ezért volt
lehetséges,hogyönkéntes-csapatunk,fegyverreléslőszerrelbővenelátva,különvonatonkatonaidijszabássalindultf.hó17-énBécsből.
Mindezekből, ugy hisszük, tábornok úr meg fogja érteni, hogy mi ő felsége
a császár és király iránt rendületlen hűséggel viseltetünk, a cs. kir. katonasággal
pedig egyetértésben akarunk működni.
A nemzeti tanács biztositja Önt tábornok úr, hogy a tót nemzet föltétlenül
és föltétlenül csatlakozik Önhöz.
A legnagyobb örömmel maradtunk a tábornok úr alázatos szolgái.
1848. szept. 30.
A tót nemzeti tanács:
HurbánM.József,
Hodzsa M.,

Stúr Lajos,
ZackF.,
Rossan Timót.

Knöhr tábornok épp visszatérőben volt pozsonyi állomáshelyére,
midőn a „tót nemzeti tanács" könyörgését kézhez kapta. A rideg és
büszke katona egyáltalán nem igen rokonszenvezett a hurbanistákkal.
„Az egész csőcselék — mondotta egy izben megvetőleg, — nem ér egy
lövésnyi puskaport." Ha kéz alatt mégis tám ogatá őket, bizonyára csakis
felsőbb utasitásból tette. A levelet tehát, mielőtt elutazott volna, felkül
dötte a magyar kormánynak. Hadd lássa, honnan fú a szél.
Kossuth amúgy is rég tisztában volt az egész mozgalom erede
tével és czéljával. Tudta, hogy Hurbán Bécsből nyeri a támogatást; de
nagyon jól tudta azt is, hogy a reakczió minden lehetőt el fog követni
a lázadás ujabb felélesztésére. Hogy tehát lehetőleg megakasztassék a
panszláv apostolok további üzelme, a következő hirdetményt bocsáj
totta k i:
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B u d a p e s t , o k t ó b e r 17-én 1848.

Az országos honvédelmi bizottmány
K o s s u th
elnök.
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V. A
haznevében.
A reakczió erre a hirdetményre azzal válaszolt, hogy Hurbán
részére az alezredesi rangot eszközölte ki. És ujra megindult a bujtoga
tás. A Kárpátok vidékét cseh, morva, orosz ügynökök barangolták be, akik
semmiféle eszköztől sem riadtak vissza, hogy a zendülés hamvadó zsarát
noka ismét lángralobbantassék. De sikertelenül; a panszláv-eszme nem
tudott gyujtani. Aztán a Felvidéken volt immár a vaskezü B
eniczky
Lajos is, akit a honvédelmi bizottmány Zólyom, Hont, Bars és Turócz
megyék területére polgári és katonai kormánybiztosnak nevezett ki.

A komáromi vár uj erőditéseinek térképe.
Beniczky, Querlonde őrnagy segédkezésével, jelentékeny haderőt gyüjtött
össze, s kíméletes szigorral tüstént hozzálátott a forrongás lecsillapí
tásához.
Hurbán helyzete naprólnapra válságosabb lett. Már-már össze
csaptak feje fölött a hullámok, midőn hirét vette, hogy a jablonkai szo
roson, Frischeisen ezredes vezetése alatt, osztrák katonaság tört hazánkba.
Mint a vizbefuló, oly mohósággal kapott e mentőeszköz után, s futvást
sietett a császári hadsereghez csatlakozni.
Frischeisen ezredest, aki ugyancsak kelletlenül fogadta, mégis
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sikerült valamikép rábirnia, hogy a trencsénmegyei Badutin mellett tábo
rozó Beniczky dandárát együttes erővel támadják meg. Ámde, ez a kisér
lete is dugába dőlt. Honvédjeink visszaverték. Hat órai csatározás után
Hurbán Császa felé volt kénytelen futni, Frischeisen pedig egész Jab
lonkáig hátrált.
A pánszláv vezér nem mert többé kezdeményező lépést tenni.
Örült, hogy szétzüllő csapatjával, — amely a"tóönkéyeszálaj
elnevezést kapta, — Frischeisen, majd később Götz tábornok védő szár
nyai alá húzódhatik. Maga Hurbán elveszté minden befolyását, zászlóalja
pedig példátlan gyávasága miatt közmegvetés tárgya lőn. „A siralmas tót
vitézeket— jegyzi meg egy osztrák katona-iró — valósággal őrizni kellett,
hogy a honvédek kárt ne tegyenek bennök. " S számuk, mint tavaszi
olvadáskor a hó, ez őrizet daczára, mégis egyre fogyott. Alig volt
éjszaka, hogy egy-két tót önkénytes meg ne ugrott volna. A szökevé
nyek aztán bandákká verődtek össze, s a zavaros időket rablásra hasz
nálták fel.
A pánszláv-eszme mint valami lidérczfény föl-fölbukkant még
ezután is, de félelmessége elmult.
A haragvó magyar oroszlán tehát rövid időközben immár a máso
dik ellenségét tiporta össze. A küzdelemnek azonban, sajnos, ezzel nem
lett vége. A legyőzöttek háta megett ott állott még a reakczió hydrája. Ezzel
is le kellett számolni.
De a nemzet bizott erejében. És bizott Istenben, hogy igazságos
ügyét el nem hagyja.
— Fiuk, a haza nevében előre! — kiáltá Beniczky a badutini ütkö
zet napján honvédjeinek.
És a hős fiuk rohantak a halálba.
Igen, — "a haza nevében! " Ez volt az ige, mely fegyverbe álli
totta a nemzetet; ez volt a jelszó, amely alatt az elárult magyar nép
tovább küzdött.

Az agyagfalvi székely népgyülés.
VI.
M ikor a z isten alszik.
Jellasics kudarcza rendkivül kinos meglepetést okozott az
udvarnál, a hol az idegrázó események e Zürzavaros kor
szakában sok mindenre el voltak készülve, de azt csakugyan nem hitték,
hogy a bán vállalkozása ilyen csúfondáros módon fog végződni.
A kamarilla az első pillanatban megrettent. Hiszen egész terve a
horvát pártütésen sarkallott. Ez vala a kiindulási-pont, ahonnan a csel
szövény megindult, ez volt az alapfal, amelyen a reakczió boszorkány
várát fölépiteni akarták. Ezért lőn Jellasics, az alkotmányosság megkerü
lésével horvát b á n ; ezért támogatták oly odaadón, ezért nevezték ki
Magyarország kényurául. S mindezeknek az összbirodalmi ábrándoknak
épp a megvalósulás pillanatában vége.
Az udvari-párt ijedelmét még növelte, hogy a kudarcz a többi
lázongó nemzetiségekre is lehangolólag hatott. A pánszláv-mozgalom
megfeneklett. Az erdélyrészi oláhság még mindig csak a készülődésnél
volt. De a szerb felkelés sem lobogott immár azzal a pusztitó lánggal,
mint kezdetben. Ugy látszék, mintha a magyar nemzet fölülkereke
dett volna.
Hogy Jellasics nem lett kegyvesztetté, azt csakis magas összeköt
tetéseinek, főkép pedig Zsófia főherczegasszony pártfogoló szavának
köszönhette.
Az udvar, mihelyt Olmützbe ért, azonnal hozzálátott az ingó tró
nus megerősitéséhez. Mindenekelőtt alkalmatos ember után néztek, aki
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Jellasicsnál nagyobb erélylyel és több körültekintéssel vigye keresztül a
reakczió terveit. Megtalálták: ott székelt Prága városában, mint Cseh
ország parancsnokoló tábornoka. A neve: herczeg W indischgrӓtz Alfréd;
egy dúsgazdag főuri-család sarja, az uralkodóház odaadó s hü embere,
aki a prágai forradalom véres elnyomásával már tanujelét adta kegyet
len szigorának. A császár tekintete legott Prága felé fordult: s Windisch
grӓtz herczeg Ausztria és Magyarország teljeshatalmu főparancsnokának
neveztetett k i; feladatául tüzetvén, hogy a „lázadást a birodalom min
den részében, bárhol jelentkezzék is, a legrövidebb idő alatt verje le."
Ferdinánd ezen elhatározását egy rideg hangu szózatban hozta
tudomására Ausztria és Magyarország népeinek.
„ . . . Trónralépésem óta, — igy szólt a többi közt a kiáltvány, —
népeimnek jóléte volt életczélom! Egész uralkodásom, de főleg az utolsó
két hónap története fényesen tanusitja ezt. A Gondviselés által reám rótt
kötelességek elhanyagolását jelentené azonban, ha tovább is eltürném az
olyan tetteket, amelyek a trónt és a birodalmat örvény szélére sodorják, s
az általam biztositott szabadságot korlátlan erőszakoskodássá változtatják.
Ezen kötelmeimből folyólag, vérző szivvel bár, de kénytelen
vagyok fegyveres erőt használni a lázadás ellen, bárhol jelentkezzék is;
s addig nem fogok nyugodni, mig a rend, csend és a törvényesség helyre
nem áll, s hü jobbágyaim: Lamberg és Latour grófok gyilkosai az igaz
ság bosszuló kezének ki nem lesznek szolgáltatva.
Hogy mindezt elérjem : a birodalom különféle részeiből haderőt
küldök a fölkelés székhelye: Bécs ellen, s W indischgrӓtz herczeg altá
bornagyomnak a birodalom területén valamennyi csapataim felett, — kivé
vén a gróf Radeczky tábornagy vezérlete alatt álló olaszországi hadsere
get, — ezennel átadom a főparancsnokságot. Egyszersmind felruházom
őt teljhatalommal, hogy a megzavart békét saját belátása szerint a lehető
legrövidebb idő alatt helyreállithassa. . . "
Egy másik kir. irat pedig W indischgrӓtzhez intéztetett. Ez
inchgrӓtz! igy szólt:
edvsW
K
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Hogy a teendő intézkedéseknél a lehető legnagyobb egységet létesitsem,
bizva az Ön hazaszeretetében és dinasztiám iránt kipróbált hű ragaszkodásában, —
kinevezem Önt hadseregem összes csapatjai főparancsnokául, kivévén a Radeczky
tábornagy alatt álló sereget. Felhatalmazom és megbizom Önt, hogy mindazon kato
nai rendszabályokat tetszése szerint alkalmazza, a melyeket Ön alkalmasaknak tart
a rend és a csend gyors visszaállítására.
Bizom hadseregem oly gyakran tanusitott hűségében, s vezérének kipróbált
belátásában, hogy a birodalmat a fenyegető veszélytől megmenti és ezzel atyai
szivem előtt oly drága népeimnek jobb jövendőre nyithatok kilátást.
Olmütz, 1848. október 16.
erdinás. k.
F

Az oláhok rémtetteiből: Fejérváron Mégai órásmestert elevenen megsütik.
Az udvari-párt haditerve tehát a váratlanul közbejött események
folytán módosult. Azt határozta, hogy mindenekelőtt Bécs igáztassék
le; s csak azután, ha a rend a császár-városban helyreáll, vonuljon az
egész haderő, W indischgrӓtz vezérlete alatt, Magyarország ellen. De addig
is minden lehetőt el kell követni a magyar nemzet növekvő erejének a
megbénitására. A horvátok helyett egy uj és friss elem: az oláh nép állit
tassék a csatasorba. Fogjon hozzá immár ez is a véres munkához.
És ugy lőn. Erdély csakhamar szintén lángbaborult. A vész
angyala suhogtatta meg fekete szárnyait a kies országrész fölött.
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A móczok csataorditásától viszhangzott a havas, legyilkolt magyarok
holttetemén lakmározott a keselyü .
Az erdélyrészi forrongás kezdetét ismerjük immár. Tudjuk, hogy
az unió szolgált ürügyül a pártos mozgalom meginditására; tudjuk, hogy
az önző szászok hintették el az oláh nép közzé a meghasonlás magvát.
„A szász bürokraták, — irja egy szemtanu, — hivatalaikat féltették, a
papok pedig gazdag dézsmájokat az unió esetére; s miután a király az
unio-törvényt szentesité s a szász-követek is rászavaztak: nem maradt
egyéb hátra, mint „körültekinteni'', s a románok ellenszegülési hajlamát
titkon ápolgatni, arra oktatván őket, hogy az unió érvényét nem lehet
elismerniök, mert a román negyedik nemzetnek még nincs elismerve."
Midőn azt tapasztalták, hogy az unió kérdése egymagában nem
elegendő a köznép felbujtására, tovább menvén: a tulajdonjog szentsége
ellen kezdtek izgatni.
— Itt az ideje, — igy beszéltek ügynökeik a népnek, — hogy az
igazságtalan földosztály kiigazittassék. Foglaljon le magának kiki annyi
szántót, rétet és erdőt, amennyi csak lehetséges. Hisz a földesurak vagyo
nának javarésze ugyis elkobzott, úrbéres telkekből áll. Ez a föld, jog és
igazság szerint, a román gazdáké; vegyék tehát vissza.
A lázitó beszéd termékeny talajra hullott. A tudatlan pórnép
együgyü szivében csakhamar fölrajzottak az állatias, vad ösztönök. Préda
után kezdett áhitozni. Többhelyt szilaj erőszakhoz nyúlt, hogy hatal
mába keritse a földesúr birtokát. Az alsófehérmegyei M ihálczfalva köz
ségében már vér is folyt e m iatt; az első vér a küszöbön álló rémes
harczban.
A földosztás Mihálczfalván is úgy kezdődött, mint más román
községekben. A falu népe összesúgott, s a gróf Eszterházy-család ura
dalmához tartozó legszebb rétet lefoglalta.
— A rét ami tulajdonunk, — mondotta a pópa, — mert területén
valamikor oláh templom állott.
S barmaikat nyomban ki is hajtották a kövér legelőre.
A dolog eddig baj nélkül ment, de ezután következett a szomoru
végkifej lés.
Az uraság gazdatisztje tiltakozott az erőszak ellen, a nép azon
ban agyonütéssel fenyegette. Ekkor a kasznár, kinek immár élete sem
volt biztos, egyenesen a megyéhez fordult panaszával. Béldi főispán,
hogy utját szegje az oláhság további garázdálkodásainak, Nagy-Enyed
ről két század székely-gyalogost küldött a rend helyreállitása végett
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Mihálczfalvára. A katonaság közeledésének hirére a szomszédos közsé
gek lakossága, kaszákkal, fejszékkel fölfegyverkezetten sereglett Mihálcz

Az oláhok rémtetteiből.
Egy dombai magyar földbirtokosnak levágják kezét-lábát, aztán övig földbe temetik.
falvára, hogy a földosztók segélyére legyen. A tömeg — körülbelől há
romezer ember, — a falu elé vonult, s védelmi állásba helyezkedék.
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A Küküllő partjáról csakhamar dobpörgés hangzik. Jön a székely
katonaság egyforma, lassu, kimért lépéssel. A két század egész a zendü
lők közelébe vonul, aztán megáll és lábhoz ereszti fegyverét. A megye
két küldöttje: az alispán és szolgabiró most a nép közé vegyül s barát
ságos hangon kéri, hogy térjen haza s engedjen utat a katonaságnak.
Durva káromlás a felelet. Eközben megérkezik a főispán: Béldi. Ez is
előveszi minden rábeszélő tehetségét. Hasztalan.
— Inkább rakásra pusztulunk; de sem tisztviselő, sem katona
nem lép a községünkbe, — zúgja a sokaság.
Az őrnagy erre parancsot ad, hogy az első század szuronysze
gezve, de lassan és kimélettel vonuljon előre.
A katonaság m egindul; de alig tesz néhány lépést, midőn az
útszéli rozsvetésből lövés dördül el, s egy közvitéz vérző arczczal om
lik össze.
Ez volt a jel a támadásra. A hátráló tömeg visszafordul és ráveti
magát a katonaságra. Néhány vakmerő kaszás egyenesen a tisztekre tör.
De most már a székely baka sem rost. Puskáját arczához kapja,
s minden vezényszó nélkül, lő és ujra lő. Kétségbeesett küzdelem fejlő
dik. A fegyverropogás zajába vad káromlás vegyül, majd egy-egy velőt
rázó jajkiáltás hasitja végig a lőporfüstös levegőt. Az oláhok sorai meg
bomlanak. Még egy-két lövés: s az egész tömeg rémült futással mene
kül a faluba. Tizenkét halott, s számos sebesült maradt a csatatéren.
A vitás rét visszakerült ugyan az Eszterházyak birtokába, de a
katonaság föllépése ujabb tápul szolgált a lázitásnak. Mindenféle rémhi
rek keltek szárnyra az esetről; egyes bujtogatók ötven, sőt száz halott
ról beszéltek.
A kormányszék, a forrongó kedélyek megnyugtatása czéljából,
végre is egy külön bizottságot volt kénytelen kiküldeni az ügy megvizs
gálására. A vegyes bizottmány — amely Béldi Ferencz s ifju Kemény
István biztosokból, továbbá Teutsch századosból és Sándor hadbiróból
állott, — kiment Mihálczfalvára és ott a helyszinén szigoru tárgyilagos
sággal ejté meg a vizsgálatot. Eljárásának eredményéről aztán hosszabb
jegyzőkönyvben számolt be, amelynek érdemleges része igy hangzik:
. . . . A kihallgatott számtalan tanuk vallomásaiból tisztán kiviláglik: misze
rint a mihálczfalvaiak, valamint a kérdéses lázadásban résztvett szomszéd Obrázsa,
Oláh-Cseszve és Karácsonyfalva helységek lakosai némely balázsfalvi bujtogatók
által, kiket jelenleg nyugodt eszméletre térésök után átkoznak, odautasittattak, hogy
többé ne kérelmezzenek, mert a mi valaha közhely a falué vagy a templomé volt,
az az övék. S minthogy a gróf Eszterházy-család mihálczfalvi egyik rétjén állitólag
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valaha oláh templom volt, melynek ottlétét azonban a jelen nemzedék nem érte meg,
ezen rétet barmaikkal erőszakosan leétették. Midőn rendretéritésük végett az illető
alispán által kivitt katonai elégtétel a Küküllő jobb partjára megérkezett, a kompot
indulatosan megtagadták. Ezen ellenszegülést a szebeni bujtogatóknak hirül adván,
arra tanittattak, hogy szerezzenek fegyvert, szegüljenek ellent, mert ha engedéke
nyek lesznek, a székelyek mindnyájokat leölik.
Azalatt nemes Alsó-Fehérmegye főispánja báró Bánffy Miklós úr a katonai
elégtételnek megakadályozása tekintetéből a Nagy-Enyeden szállásolt 2-ik székely
gyalogezredbeli főhadnagy Balázs Konrád urat egy század katonaságnak rendelése
iránt hivatalosan megkereste, ki is csakugyan a Nagy-Enyeden maradt század na
gyobb részét azonnal Tövisre rendelte, hogy az oda visszavonulni kénytelenitett

Gróf Hadik Gusztáv honvédezredes.
századdal egyesülve Mihálczfalván a teendőket teljesitse. Az őrnagy úr másnap haj
nalban a nagy-enyedi katonasegedelemmel Tövisre megérkezve, onnan illető alispán
és több katonatiszt urakkal a katonaság élén Mihálczfalvára megindult; s azalatt mig
a katonaság Gáltőnél a Maroson részenként átszállittatnék, az előbb emlitett urakkal
előre ment, hogy a mihálczfalvaiakkal küldetésök törvényes okát megértesse.
A mihálczfalvaiak azonban már a tiszt urak megérkezése előtt a szomszéd
Obrázsa, Oláh-Csesztve és Karácsonyfalva községek lakosait erőszakos ellentállá
suk elősegítésére harangok félreverésével felszólitván: sőt Mihálczfalva helység
előljárói is fenyegetésekkel kényszerítvén az ottani lakosokat az ellentállásra, ily fel
szólitások és kényszerítések következtében az emlitett négy falubeliek mintegy
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háromezeren hosszunyelü csépekkel, fejszékkel, vasvillákkal, egyenesre tüzött kaszák
kal, sőt puskákkal is felfegyverkezve már a falu elé állottak, a katonai elégtétel
bementét erőszakkal is megakadályozni.
Eközben megérkezett nemes Alsó-Fejérmegye főispánja is, és kimerithetlen
béketüréssel igyekezett a felfegyverzett néptömeget ellenszegülésök törvénytelen
voltáról, s a reájok háromlandó rossz következményekről meggyőzni. . . De a
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Naszódon a magyarokat oszlopokhoz kötözik, s a legszörnyübb kegyetlenségek közt gyilkolják le.
néptömeg a főispáni kegyelemnek ezen utolsó jelét is szenvedélyes durvasággal visz
szautasitván, káromló szavak közt kinyilatkoztatá :
— Készebbek vagyunk meghalni, mintsem a főispánt, vagy más tisztviselőt,
székely, vagy akármily néven nevezendő katonaságot falunkba bocsájtani.
Erre a főispán és az őrnagy közakarattal elhatározták, hogy a katonaság
előre tartott szuronyokkal, de lassu léptekkel haladjon előre, hogy igy a néptömegen
áttörve éji tanyát keressen magának.
De alig haladott a katonaság néhány lépésnyire, midőn az út melletti magas
szálu rozsvetésből a néptömeg részéről egy puskalövés esett, melynek következtében
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az első sorban álló Móritz Sámuel nevü közvitéz keresztüllövetvén, azonnal össze
roskadott. Ugyanazon szempillanatban a főőrnagy és százados Szilágyi urak is egyegy feléjök irányzott kaszavágással életük veszélyeztetésével megtámadtattak, de egy
sebesen előlépett altiszt és közvitéz a gyilkos szándéku két megtámadót egy-egy
lövéssel földre teritették. S midőn igy a székely katonák haditisztjeiket is a halál tor
kában látnák, ők is az erőszakos megtámadás által önvédelmükre kényszerítve, kevés
perczek alatt minden parancsoló nélkül több lövést tettek a néptömegre, amelynek
következtében eddigelé 12 meghalt, 6 pedig meg van sebesítve.
A szaladásnak indult néptömeg onnan sietve eltávozván, az elkeseredett
katonaság némelyike előtódult ugyan, de tisztjei erélyes fellépése által azonnal meg
állásra kényszerítve kiki osztályába visszalépett, s igy együttesen vonulának be a
községbe. . . .
De az izgalom, daczára a vizsgálatnak, nem csillapult. A mihálcz
falvi esetet persze fölhasználta valamennyi bujtogató, de legjobban
kizsákmányolták a szászok.
— A székelyek reátok akarnak törni, hogy ujra leigázzanak.
Mihálczfalván még csak próbálkoztak, majd csak ezután jön a komoly
veszedelem. Vigyázzatok, legyetek résen. És fegyverkezzetek, mig
nem késő.
Igy lázitottak Geyza király hálátlan telepesei; igy verték az éket
a magyar nemzet és a román nép közzé.
Az oláhság mindenfelé forrongni kezdett, s napról-napra boto
rabb követelésekkel lépett elő. Aztán előjöttek rejtekeikből vezérei:
Barnucz, Laureáni, Janku stb., s Dákó-Románia ábrándképét dob
ták közzéje. Majd a szervezkedéshez láttak. A forradalmi mozgalom
egyöntetü vezetésére megalakitották az ugynevezett „román pacifikáló
komité"-t, vagyis m agyarán: az oláh békéltető bizottságot. Ez a paci
fikáló komité azonban valóságos torzképe volt szépen csengő nevének.
Nem békitett ez, de lázito tt; nem az olajág, hanem a gyujtogató fáklya
illett müködéséhez.
Ilyen súlyos viszonyok közt volt Erdély, midőn báró Vay Miklós
királyi biztos Kolozsvárra érkezett, hogy a tévelygő román népet a tör
vényesség és a béke utjára terelje. Vay dicséretes buzgalommal fogott
nehéz föladatának a teljesitéséhez, de immár ő sem vala képes megküz
deni a vakmerő bujtogatókkal. Nem használt ezeknél már sem a békitő
beszéd, sem a parancsoló hang. Fegyver kellett ide, amely kérlelhetlenül
lesujtson a honárulók fejére. Ez pedig nem állott Vay rendelkezésére.
Puchner, az erdélyi főhadparancsnok kezdettől fogva kétszinüen visel
kedék. A legnagyobb udvariassággal fogadta ugyan a kir. biztost, de
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midőn a fegyveres támogatásra fordult a beszéd, mindannyiszor kitérő
választ adott.
Nem lehet aztán csodálni, hogy a forrongás mint száraz avaron
a tüzláng: úgy terjedt tovább, egyre tovább, mindig szélesebb körben.
A román forradalmi bizottság emberei szakadatlanul útban voltak.
Szemérmetlenül, nyiltan folyt immár a készülődés mindenfelé. A hava
sok alján a móczok lándzsákat kezdtek kovácsolni.
A kir. biztos végre mégis elhatározó és komoly lépésre szánta
el magát. Föloszlatta a román komitét. A bizottság azonban, melynek
fészke Balázsfalván volt, ügyet sem vetett Vay rendeletére. Össze
szedte sátorfáját és Nagyszebenbe, a főhadparancsnokság székhelyére
költözött. S mintha semmi sem történt volna: egész nyugodtan tovább
folytatá üzelmeit.
Vay báró, hacsak nevetségessé nem akart válni, kénytelen volt
még erőteljesebb eszközökhez folyamodni. Megbizta az erélyes Béldi
Ferencz grófot, hogy menjen Szebenbe, s üssön szét a komité tagjai
közt, verje vasra őket. Csakhogy a bizottság megneszelte a dolgot;
mire Béldi Szebenbe érkezett: szétszöktek. Valamelyes véletlen folytán
a bizottságnak csak két nagyszáju tagja: Laureáni és Balacescu ma
radt ott. Ezeket aztán Béldi minden kimélet nélkül le is tartóztatta.
Az elfogatásról, persze torzitással és nagyitva, igy emlékezik meg
a magyarfaló "Siebenbürger Bote":
Tegnapelőtt szerfelett nagy izgatottságba jött polgárságunk. Tudniillik a
kormánybiztos gróf Béldi Ferencz anélkül, hogy magát a polgári hatósággal érintke
zésbe tette volna, erős katonai segélylyel némely lázi tással vádolt egyéneket bebör
tönöztetett. A polgárság éjjeli nyugalmában háboritva, s a katonaságnak hatósági
vezetés nélkül házaiba történt erőszakos berontása által megrettenve, nagy számban
-a polgármesterhez ment, hogy megnyugtatást szerezzen. A polgármester a dolog
mibenlétéről mit sem tudott, s azonnal a térparancsnokhoz sietett. Gróf Béldi csak
ekkor adta irásos rendeletét a polgármesternek, midőn az elfogatások már megtör
téntek. Az egész zavar, melynek kellemetlen következményei lehetnek, onnan szár
mazott, mert polgárságunk hazafiatlansággal vádoltatik, amit a magyar lapok hazug
közleményeik által még növelnek. (?) Ha a biztos, küldetésének czéljáról a polgármestert eleve tudósitja, az egész dolgot a közönség felzaklatása nélkül hajthatta
volna végre.
Polgártársaink a dolog valódi állásáról értesülvén, csakhamar megnyugodtak.
A közbékét azonban, mely eddig zavartalan vala, másfelől uj veszély kezdé fe
nyegetni. Balacescu és Laureáni tanárok befogatásának hire villámgyorsasággal
futott szét a környék román népe közt. A bebörtönözést követő éjszakán, mint érte

VI. Mikorazistenalszik.
sülünk, a városból kivezető utakat oláhok állták el, hogy a fogoly tanárok gyanitott
elszállitása meggátoltassék.
Harmadnap aztán számos tagu küldöttség jelent meg Béldi kormánybiztos
nál, hogy a foglyokat kezesség mellett helyezze szabadlábra. Béldi válaszában meg
igérte, hogy a kormányszéknél közbenjár érdekükben, a válasz megérkeztéig azon-
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Baranyai Károlynak, neje és leánya szemeláttára, lefürészelik karjait és fejét.
ban a foglyok szigoru katonai őrizet alatt tartatnak. A küldöttség innen a had
parancsnoksághoz ment. A vidéki oláhság közt egyébként nagy az ingerültség, mit
a rosszakaratu lázitók könnyen rosszra használhatnak.
Vajha felhagynának már egyszer a magyarok, igy kiált fel végül a „Sieben
bürger Bote", — a szászok gyanusitásával, s biznának loyalitásában.
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Vay most már szélesebbkörü intézkedésekhez is nyúlt. A lázongó
megyéket statárium alá helyezte, a forradalmi bizottság megszökött tag
jai ellen pedig körözőleveleket bocsájtott ki.
Az erélyes föllépés, ha a főhadparancsnokság kezére jár vala a
kir. biztosságnak, bizonyára megtörte volna a bujtogatás erejét. De nem
igy történt. Pfersmann szebeni térparancsnok, a komité sürgető kérel
mére, néhány nap mulva szabadon ereszté a két foglyot. Laureáni a
román forradalmi bizottságnak egyik legmozgékonyabb tagja volt, igazi
néptribun, akinek szavára esküdött az oláh pór. A tömeg valóságos dia
dallal kisérte Orlátra, ahonnan ujból, most még bátrabban indult meg a
féktelen izgatás.
Vay minden tette, a magyar kormány minden intézkedése ujabb
meg ujabb ürügyül szolgált a lázitásra.
Épp ebben az időben hajtották végre Erdély területén az ujon
czozási-törvényt. Széltében-hosszában megindult tehát a hajsza, hogy
a törvénynek ne engedelmeskedjék a lakosság.
Itt is a szászok vitték a zászlót. Nagyszeben ment legelői a párt
ütésben. Midőn a szept. 6-iki székgyülésen a honvédállitásról szóló
miniszteri rendelet felolvastatott, a bizottsági tagok kijelentették, hogy
a sorozást, — mivel az erre vonatkozó törvényczikk még nincs szente
sitve, — nem foganatositják. Szeben példáját nyomban követte Brassó,
aztán jött a többi szász város.
A román forradalmi bizottságnak gondja volt rá, hogy hasonlókép
cselekedjék az oláhság is. Nem sok biztatás kellett neki. Egyik község a
másik után mondta fel az engedelmességet a megyei hatóságoknak. Ara
óáaz ingerültség már oly magas fokra hágott, hogy a nép még
nyos-L
csak a faluba sem akarta ereszteni a sorozó-bizottságot. Katonaság lépett
közbe, ami véres összeütközésre vezetett. Többen megölettek, ezenkivül
számos sebesülés történt.
Az esetről, s egyáltalán az oláhság akkori forrongásáról érdekesen
emlékezik meg a „Közlöny "-ben egy dévai polgár, a többi közt ezeket irván:
Szeptember 11-én megelőzött éjjel a katonaságtól irtódzó oláh ifjak a vajda
szegi és a szent-mártoni berkekben egybeseregelvén, több falubelieket összecsődítve
ellentálló állapotba helyezkedtek a lónai uton. A tordamegyei igazgatás még aznap egy
csapat gyalog katonaságot állitott velök szembe, lecsendesitésöket próbálva, de siker
telenül. Miután a katonatiszt látta, hogy számuk ezeren felül szaporodott, semmi
erőt nem használt.
Másnap azonban ideszállittatván a székely huszárezrednek Aranyos-székben
kebelezett százada is, a katonaság ismét megpróbálta felvilágositás által békés elosz

VI. Mikor az isten alszik.
latásukat, de ez a tömegre hatással nem volt. Erre megindíttatott a gyalogság szeg
zett szuronynyal, inkább csak ijesztésökre; de nem mozdultak, bizva abban, hogy a
huszárszázad oláhajku része nem fog ellenök erőszakot használni.
A katonaság egy darabig maradt az ijesztésnél; miglen egy oláh suhancz
megkezdte a katonatisztre a kővel való hajigálást, ezt a sokaság kőzápora követé.
Ekkor már helye nem levén a türelemnek, a katonaság megkezdette a tüzelést és a
lovasság báró Bánffy János vezérlete alatt a gyülevész csoportot megszalasztotta.
Mint hallatszik 13 maradott halva a csatatéren, négy pedig veszedelmes sebet nyert,
apróbb sebet többen. A katonaság mihelyt az ellentállás megszünt, nem üldözte őket,
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hanem beszállott a bizottmánynyal a Jósika-udvarba, s már most tart a nyomozat a
bujtogatók kipuhatolására.
Az összeirással egyáltalán nagy baj van. A népnek a fejébe verték, hogy csak
a komitének engedelmeskedjék; ez az úr, a magyar kormány semmi. A komité pedig
megbizottjai által a népet engedetlenségre lázitja. A nép aztán vagy ellentáll az össze
iró komissióknak, vagy elbujik. A tordai hasadékban is két-háromszáz, katonaságtól
menekülni kivánó legény bujkál; és mondják, hogy a csongvai és miklóslaki erdőben
is többen volnának megvonulva. Félni lehet, hogy ha a lázitás tovább igy folytatódik,
nagy veszedelem lesz ebből. . .
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Az aranyos-lónai esethez hasonló durva kihágások mind sü rűb
ben fordultak elő. A nép közt botor mendemonda terjedt el, amely
még növelte forrongását. Azt beszélték, hogy a magyar nemzet külön
királyt választott m agának; ez a király most háborúba elegyedett a csá
szárral, s a kormány azért akarja zászló alá terelni az oláhságot, hogy
elvérezzék a csatatéren. A magyar király hadviselése tehát csak ürügy
a román nép kipusztitására.
S ehhez a mendemondához aztán még hozzájárult a pópák ilyetén
izgatása:

Nugent, osztrák tábornok. — (Egykoru kép.)
— Amit nyertetek, azt kizárólag csakis a császárnak köszönhe
titek, nem pedig a nemes uraknak. S most a magyarok azt a jó öreg
császárt, a ki feloldott benneteket a jobbágyság alól, trónjától meg akar
ják fosztani; még pedig a ti segitségtekkel.Ezért rendelték el a sorozást.
A politika szövevényeiben járatlan köznép csakugyan nem tudta,
hogy a király, akire a magyar kormány rendeleteiben hivatkozik, voltakép
ugyanegy személy azzal a császárral, akiről papja beszél. Ugy fogadta
a beszédet amint mondva volt és még jobban megerősödék balhiedel
mében. Eleinte megszökött az ujonczozás előtt, később aztán vakmerően
szembeszállt a sorozó-bizottságokkal.
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A siker, amit ellenállásával itt-ott elért, m ég elbizakodottabbá tette.
S az elbizakodás nyomán jö tt a tevéketlenség. A nép félbenhagyta munká
ját és csoportokba verődvén, napestig a korcsmákban tivornyázott. Egyéb
ről sem folyt a tanakodás, m int a küszöbön álló nagy háborúról, amely —
ha a magyarok vereségével végződik, — urrá teszi valamennyiöket;
nem lesz adó, megszünik a katonáskodás; mindenki annyi földet kap,
amennyire csak kedve szottyan. Koronként aztán egy-egy titokzatos alak
toppant közzéjök: valami irnokféle,vagy papnövendék, aki még csodála
tosabb dolgokat regélt nekik, — hogy egy uj román birodalom van ala
kulóban; hogy nem csak a katonaság, hanem a császár is pártjukon áll;
hogy a magyaroknak ütött a végórája. Ne féljenek tehát, utasitsák vissza
ezután is a hatóságok beavatkozását, s fogjanak mielőbb a lándzsák ké
szitéséhez.
Igy szórták a komité ügynökei a gyujtó tüzet a hiszékeny nép
közzé, amely hovatovább vadabb és kötekedőbb lett.
S a hatóságok csaknem tehetetlenül állottak ezekkel az üzelmek
kel szemben. Bomlásnak indult minden törvényes rend. Weér Farkas,
Szolnokmegye főispánja már szeptember 15-ikén figyelmezteti a kor
mányt a fenyegető veszedelemre, a többi közt ezeket irván:
. . . A sorozás vala e példás békéjü megyében — ugymond, — kezdete a
csend és a rend felbontásának. Alig kezdődött el: azonnal megtelt a megye bujtoga
tókkal, kik a II-ik oláh határőr-ezred vidékéről rajként áradtak ki. Eddig is, ha volt is
a feszültségnek némi jele a nép némely rétegében: ellenszegülésnek szine sem volt
látható. Most az tünik fel egyeseknél és az egész községeknél egyaránt.
A bujtogatók azt terjesztik a nép között, hogy a mostani kormányrendszer
nem a császári felség akaratából létezik, hanem egy királytól, akit a magyarok a
császár ellen állítottak fel. Ettől érkeznek a rendeletek, amiket a közigazgatási tiszt
viselők végrehajtani akarnak. Ez a balvélemény márczius óta mind tovább-tovább
terjed; nem volt község a megyében, mely ily vagy más alakban hasonlóul ne nyi
latkozott volna. Most azt mondják, hogy a jelenlegi katona-állitás arra való, hogy a
magyarok a császárt megtámadják, a czél pedig az, hogy az oláhság a felség elleni
harczokban elvérezzék.
Semmi kétség, hogy mindez Naszódról származik. Az első lökést egy, azon
vidéki oláh papság által zárt ajtónál a templomban tartott gyülés adta, melyben több
katonatiszt, sőt báró Jovics csász. ezredes is résztvett. . .
E közben haza érkezett bécsi utjából Urbán alezredes s nyiltan beszélni
kezdette, hogy ő felsége ugyan a magyaroknak tett engedményeket most még meg
nem változtathatja, de ha a hadsereg teszi, nem tesz ellenére. Ő szolgálatát igérte
erre, amit teljesit is, mert rá szavát adta. Rövid időn felmondandja az engedelmes
séget a magyar miniszteriumnak, nyilatkozik az Unio ellen, s azt irásba foglalta a
törvényhatóságokkal.
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Azzal is ámitják, hogy Urbán ezredes beszélt a császárral, s magától az ural
kodótól kapott felhatalmazást és meghagyást arra, hogy mindezeket a népnek
megmondja.
A lázitás nagyban foly, a kedélyek hangulata már-már bőszültségbe megy
át, az oláhság tömegekbe verődik össze, kezd elvonulni az erdőkbe, vagy gyülésezik,
iszik, tanakodik; sőt több helység fegyverrel van ellátva, harang félreveréssel ad hirt
az összegyülésre, s megesküdtek utolsó csepp vérig ellene állni a katonaállításnak,
s kényszerités esetében magukat kölcsönösen védni. Ezek következtében a megye
csaknem felbomlásnak indult.
Néhány nappal később pedig már ilyen sötét szinekkel füsti a meg
növekedett forrongás képét:
A megyei tisztviselők kijelentették, hogy többé semmi hivatalos eljárást a nép
közt végezni nem mernek, mig a rend és a csend alkalmas eszközökkel helyre nem
áll; nem akarják magukat és övéiket a nép gyülölségének és dühének kitenni.
A nép forrong, fegyverkezik, kaszáit egyengeti, csoportokban támadási ter
veket forral egyik-másik birtokos ellen, akik amint erről értesülnek, otthagyva min
denüket, elmenekülnek a merre lehet; de a nagyobb résznek nincs hová menekülni, az
várja minden nap a fejére mérendő csapást.
Az itt előadottak — jegyzi meg a főispán — hű képe a többi megyékben levő
anarchikus viszonyoknak.
Mindazonáltal Jellasics támadásáig nem került törésre a dolog.
Forrongtak, készülődtek, de a tömeges felkelésre még nem volt bátor
ságuk. A legfőbb oka az, hogy a katonaság mindezideig semlegesen
viselkedék. A mennyire lehetett nehezité ugyan a Vay müködését, sőt
kéz alatt a zavargások élesztésén munkált, de tartózkodott a nyilt állásfoglalástól.
A mint azonban megjött a hire a horvátok betörésének: azonnal
máskép alakult a helyzet. A sorkatonaság az első, mely kilép figyelő állá
sából. U rb án Károly cs. és kir. ezredes, a II-ik oláh határőrezred parancs
noka, Jellasics módjára, Naszódon nyomban kitüzi a pártütés zászlóját, s
kiáltványnyal fordul a románokhoz, hogy „a császár és a birodalom vé
delmére" köréje sorakozzanak. Hasonlókép cselekszik az I-ső határőr-ezred
területén Riebel József őrnagy.
A román forradalmi bizottság, látván, hogy a katonaság meg
mozdul, szintén a cselekvés terére lép. Ujabb, most már fegyveres nép
gyülést hirdet Balázsfalvára. Vay báró megijed, nem tudja mitévő legyen.
Kezdetben betiltja a sokadalom megtartását, s karhatalommal fenyege
tőzik; de csakhamar eláll a tilalomtól, sőt maga is Balázsfalván terem, s
ott csillapitó szóval igyekszik a tömeg békés föloszlatására. Megigé
rik, de csak azon föltétel alatt, ha a fogvalevő Mikást szabadon ereszti, s a
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komité többi körözött embereinek menlevelet ad. Vay bámulatos hiszé
kenységével ebbe is belemegy: Mikás előtt megnyitja a börtön vasajta
ját, s általános bünbocsánatot hirdet.
Csak ezt várta a komité. Most már hallani sem akart a feloszlás

Janku, mint csendes őrült. — (A 60-as években rajzolt kép.)
ról. Haragos daczczal, a magyarság szidalmai közt, csak azért is elkez
dik a tanácskozást, s egészen forradalmi térre lépnek.
Kimondják, hogy a magyar kormány fönhatósága előtt nem hajol
nak meg, hanem az osztrák miniszteriumtól akarnak függeni. A „román
békéltető bizottság"-ot (komité-t) kormányhatalommal ruházzák fel, s meg
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bizást adnak neki Erdély átszervezésére a római birodalom mintájára sze
rint. Majd egy latinnyelvü szózatot bocsájtanak ki, amelyben kijelentik,
hogy a román nép, a magyarok és a szászok példájára, szintén nemzetőr
ségeket állit.
Ez az érdekes szózat, az oláhok nagyzási hóbortjának legelső
torzszülöttje, latin eredetiben a következőleg hangzik:

Notum est cunctis nationibus caram hanc nostram Patriam
incolentibus, Suam Majestatem Sacratissimam prout ceteris nationi
bus sinu Monarchiae Austriacae complexis, ita etiam Nationi Romanae Magnum Transilvaniae Principatum incolenti facultatem clementississime concessisse arma sumendi, ac militiam Nationalem erigendi. Hoc jure praedita Natio Romanorum de Transilvania pro
sui defensione, ac securitate publica armis se providere vult exemplo Hungarorum et Saxonum carae hujus patriae coincolarum, notum
reddens universis coincolis, earumque respectivis Jurisdictionibus,
se non alio consilio, nisi publicae securitatis, ac suae defensionis
eausa arma suscipere in iisque se se exercere velle, idquod etiam
Natio Hungarorum et Germanorum de Transilvania hucdum aequali
jure fecit, faci que; requirit proinde attacta Natio caeteras nationes
coincolas earumque Jurisdictiones, ne ullos Rom anis hoc jure utentibus obices ponere, potius illos in pace sinere velint, quo sibi arma
comparare, heri curare, in iisque se se exercere valeant; Romani
simul solenniter contra quasvis impetitiones protestantur, parati vel
unum de fratribus suis injustae lacessitum, omnes, ut fratres decet,
defendere, non laccessiti vero, omnes coincolas altissima pace frui
permittere.
Blasii 27/15 septembris 1848.
P opulus R om anus.

Az önérzetes hangu nyilatkozat magyar fordítása e z :
Tudva van kedves hazánk minden lakosa előtt, hogy Ő felsége mint az osz
trák birodalomban lakó minden más nemzetet: ügy az Erdélyben lakó román nem
zetet is kegyelmesen felhatalmazta, hogy fegyvert foghasson s nemzeti katonaságot
állíthasson fel.
Ezen jognál fogva, követvén a magyaroknak és szászoknak, mint honfitár
saiknak példáját, a román nemzet is, a saját maga és a közcsend védelmére föl akar
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Zsófia főherczegasszony. — (A bécsi császári udvari muzeumban őrzött eredeti után.)
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fegyverkezni. Tudtára adja a hon minden lakossának, illetőleg a törvényhatóságok
nak, hogy nem egyéb czélból ragad fegyvert, s nem egyébért gyakorolja magát az
ezzel való bánásmódban, mint önmaga és a közbátorság védelmére; és teszi ezt azon
jognál fogva, amint teszi az országban a magyar és a német nemzet.
Felszólítja tehát az ország többi lakóit, nemkülönben a törvényhatóságokat,
hogy a románokat ezen joguk gyakorlásában ne akadályozzák; sőt engedjék, hogy
maguknak fegyvert szerezzenek, kovácsolhassanak, s annak használatában magu
kat gyakorolhassák.
Kijelentik, hogy a fegyverkezés bárminemü akadályoztatása ellen ünnepé
lyesen tiltakoznak, s ha valamelyikök igaztalanul megbántatnék, ők mint testvérüket
valamennyien együtt védelmezni fogják; de ha nem bántatnak: minden honfitársukat
békében hagyják.
Balázsfalva, 1848 szept. 27.
A rom án nép.
S hogy a „Populus Romanus" ebbéli kijelentésének nyomatéka
is legyen, mindjárt kiadatik az utasitás, hogy minden férfi, a 17-ik élet
évtől az 50-ig évig haladéktalanul lássa el magát fegyverrel. Ezt az uta
sitást azonban, hogy legyen mégis aki értse, már nem latin nyelven,
hanem oláhul szerkesztették.
Csaknem két héten át, szeptember 16-tól egész 30-káig rajzott a
roppant sokaság — harmincz-negyvenezer ember — a balázsfalvi mező
kön. Egy óriási, fanatizált tábor, mely csak intésre vár, hogy hozzáfog
jon a magyarság lemészárlásához.
Bánffy János, Küküllőmegye főispánja a kormányszékhez intézett
jelentésében a gyülésen történtekről ezeket m ondja:
. . . . „Egymást érik és valósitják meg a Balázsfalva környékéről
hozzám érkezett hirek, melyek a szerencsétlen vidéket elpusztulással
fenyegetik. A gyülés már megkezdődött, számuk nagyobb mint m ájusban;
s folyvást nő. Csaknem valamennyien fegyvert is hoztak, vannak köztük
orláti határőrök is. A kedélyek ingerültek, sőt dühösek; feltételök nem
kevesebb, mint a magyarokat kiirtani, oláh vajdát választani, oláh terri
toriumot foglalni. Alig hihető, hogy e nagy tömeg felbujtogatott nép,
melynek fegyver is van kezében, vérontás, vagy pusztitás nélkül oszol
jék szét, annyival inkább, mivel papjaik nyilván bátoritják őt erre. Prok
lamáczió forog közöttük, hogy ha falvaikba megyei tiszt megy, verjék
agyon; ha pedig katonaságot küldnek, estve vendégeljék meg, s éjjel
meggyilkolván, fegyvereiket szedjék el.. . Számuk felmegy 40.000-re.
Szomoru kilátás megyém kevés magyarsága számára, melyet mindenfelől
ellenség vesz körül. Erdély nagy veszedelem előtt áll. Ha a kamarilla
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feje felett — igy végződik a jelentés, — ennyi ármányra sem csattan meg
Isten bosszuló ostora, lehetetlen igazsága felől kétségbe nem esni". . . .
Bánffy, honszerető lelkével szinte belelát a komor jövendőbe.
Erdély csakugyan nagy veszedelem meredélyén állott. Látóhatára mind
sötétebb, nehéz viharföllegek kavarognak égboltján; s egy-egy czikkázó
villám már jelzi a szörnyü istenitélet közeledését.
A forradalmi komité vakmerő elbizakodottságában immár Erdély
százados intézvényeire emeli a bontó csákányt, hogy szétdúlja azokat,
s törmelékein saját agyrémének csapongása szerint a római birodalom
mintájára egy uj világot teremtsen.
Kinek az agyában fogant meg ez a bizar eszme, — nem jegyezte
fel a krónika. Valószinüleg Barnucz vetette fel, aki, mint egykori tanár,
a legképzettebb tagja volt a bizottságnak. Nyilván olvasta valahol, talán
Eutropiusban, hogy Traján császár uralkodása alatt Erdély területén
néhány római gyarmat virágzott. Ebből aztán kisütötte, hogy ők volta
képen Traján gyarmatosainak az ivadékai. Illő tehát, hogy most, mikor
erre olyan kedvező alkalom kinálkozik, visszavarázsoltassék általuk: a
tisztavérü utódok által, a római birodalom ősi fénye és hatalma.
S legott hozzáfogtak az őrületes terv megvalósitásához.
Legelőször az alakitandó birodalom földrajzi határait szabták
meg. Eszerint az uj országnak Erdély marad a középpontja, alkotóré
szei pedig: Bukovina, a magyar Bánság és Oláhország.D
nia
om
ákó-R
lészen a neve; a vajda pedig a "D ux Rom anorum " czimet fogja viselni.
Most aztán, midőn már az ország területével rendbe jöttek, a
belső-szervezetet csinálták meg; természetesen ezt is római módra. Mint
hogy azonban úgy Bukovina, mint Oláhország, de még a Bánság is zárva
volt honalapitó terveik előtt, egyelőre csak túl a Királyhágón maradtak.
Erdély területét, természetesen a régi közigazgatás mellőzésével,
huszonkét p re fe k tu rá ra osztották. A prefekturák jelzése számmal és
névvel történt. Igy a Janku prefekturája az 1-ső számu volt, s e mellett
az „A uraria gemina" hangzatos nevet viselé.
A p r e f e k tu ra , mely átlag 100tribunas- községet foglalt magában, tiz
oszlott. A prefektura volt tehát a megye, a tribunatus
a járás.
A prefektura élén korm ányzó állt, alatta egy prefekt és egy al
prefkt.Ez vala a központi vezetés.
A tribunatusokra a tribun és az altribun ügyelt, mig a falusibiró
teendőit a centurio és a vice-centurio végezte. Ezeknek az igazgatás leg-
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alsó szerve gyanánt: a decurio és a vice-decurio segédkezett. A szerve
zet katonai jellegü levén, valamennyien, persze állásukhoz képest, tiszti
rangot viseltek. A decuriok voltak az altisztek.
A hadsereg, — 195,000 fegyveres— huszonkét legióra osztatott.
Minden prefektura tehát egy-egy legiót volt köteles kiállitani. Egy legió
10— 12,000 embert számlált.
A tisztviselői-kar egyelőre nem kap készpénzbeli fizetést; e helyett
azonban „szükségleteinek a pótlására requirálhat. " Magától értetődik,
hogy az a requirálás, másszóval: harácsolás csakis a magyarok birto
kain eszközölhető.
Ilyen volt Dákó-Rómánia alap-tervezete. Katonai jelleggel: szabd
rablás.Persze, a szervezkedés, kivált eleintén, kéz alatt folyt. Az uj
birodalom csak papiroson létezett. Később azonban, midőn Puchner, az
erdélyi főhadparancsnok is ellenünk fordult, egyes törvényhatóságok
területén, olyan helyütt, ahol az oláhság vala túlsúlyban, kisérletet is
tettek a római-rendszer életbeléptetésére. Igy: Fogaras, Küküllő, Hunyad,
Zaránd stb. megyék többé-kevésbé már részesültek is a prefektura-uralom
áldásaiban.
A pártütés élén, mint tudjuk, S a g u n a András gör.-keleti nem
egyesült püspök állott. Mikor a „rom án békéltető bizottság" megalakult:
őt választották annak elnökéül. Az egész forradalmi mozgalom lelke és
irányitója azonban mégis az alelnök B a rn u c z (Barnutiu) Simon volt.
Egykor tanár Balázsfalván, ahonnan azonban orosz üzelmei miatt elcsap
ták; rendkivül fanatikus, mozgékony és szivós ember. Mellette, mint a
komité tagjai: L a u re a n i Trebecius, Balacescu Miklós,C
kes
iparu,M
Flórián,
ránJános fejtettek ki lázas és vakmerő tevékenységet.
B
A prefektek közül különösen kettőnek tartotta fenn nevét a bor
zalom. Az egyik Axente Sever, a másik pedig Janku (eredetileg:Jank)
Abrahám. Mindkettő kegyetlen mint a tigris, kivetközve minden embe
riességből. Axente azelőtt pap volt, Janku ügyvédsegéd. De a két szörnye
teg közül ez utóbbi talán mégis valamivel elnézőbb birálatra számithat.
Axente csakis a haszon miatt raboltatott, s gyilkolt szörnyü kedvte
lésből. A martalócz kapzsisága és a fenevad vérszomja egyesült benne. Azt
mondják, hogy valósággal kéjelgett a lemészárolt emberek kínszenvedé
sein; sőt a szép és fiatal magyar úrilányok kiomló véréből meg olykor
ivott is.
Janku inkább szilaj rajongásból kegyetlenkedett. Azt hitte, hogy
ezzel kezére jár az udvari-pártnak, amely aztán szolgálatai viszonzá
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sául függetleníteni fogja a románokat. Nem ugy történt. A szabadság
harcz leveretése után a kényuralom vasvesszője bizony ránehezedett
velünk együtt az oláhokra is. Most már nem volt reájok többé szükség,
hát feledésbe ment az igéret. Jankut végtelenül elkeserité ez a hálátlan
ság. Minden áron tovább akart harczolni, de most már az osztrák ellen.
Csak mikor látta, hogy még vezértársai is cserbenhagyják, vonult vissza
a havasok közzé. Ott élt elbujva, mogorván, mint egy sebzett farkas,
egész 1852-ig, midőn Ferencz József úgynevezett békéltető körutjában
Erdélyt is érinté. Ekkor Janku is előbujt rejtekéből, azzal az erős szán
dékkal, hogy magának az ifju császárnak tárja fel a kijátszott román nép

Susán János osztrák tábornok.
sérelmeit. De Schwartzenberg herczeg, Erdély akkori polgári és katonai
kormányzója, nem eresztette az uralkodó szine elé.
— Sértés volna ő felségére, — igy szólt elutasitólag, — ha egy
véreskezü bandita-vezért mutatnék be neki.
Janku e sértő mellőzés miatt annyira elbúsulta magát, hogy csak
hamar megőrült. Hosszú éveken át mint csöndes eszelős Brád vidékén
bolygott, könyörületes pásztoremberek alamizsnáján tengődve. A lélek
furdalás még az álmot is elüzte szemeiről. Rémlátományok gyötörték.
— Ennyi vér, ennyi vér hiába! — szokta mondogatni, s mint az
üzött vad rohant tovább: ki a hegyek közzé, a havasok rejtett zugaiba.
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A román komité zászlóbontását nyomban követték a szászok is.
Képviselőiket, akik pedig az unióra szavaztak, hazarendelik a pesti ország
gyülésről. Majd emlékiratot szerkesztenek, azzal a botor kérelemmel
járulván a fölség elé, hogy a szászlakta föld emeltessék külön őrgrófságra.
Végül még azt is elhatározzák, hogy az osztrák haderő támogatására
önálló vadász-zászlóaljat szerveznek.
Első látszatra úgy tünik fel, mintha az erdélyi mozgalom a többi
nemzetiségek forrongásától különálló lett volna. Pedig dehogy! Ennek
is a kamarilla állt a háta mögött. A kéz, mely az egész szintér alakjait
mozgatta, ide is Bécsből nyult ki. Legjobban kiviláglik ez Latour had
ügyminiszter leveléből, amelyet Lamberg dicstelen halála után az erdélyi
főhadparancsnokhoz: Puchnerhez intézett.
„ . . . . Excellenciádnak — igy ir a többi közt Latour, — bizo
nyára a hirlapokból már tudomása van róla, hogy Magyarországon az
uralkodópárt most már egészen elhagyta a törvényes tért, s ő felsége
parancsai ellen nyilt lázadásban tört ki, úgy annyira, hogy gr. Lamberg
is, ő felsége biztosa Pesten a legkegyetlenebb módon meggyilkoltatott.
Ezek utánnincstehátegyébhátra, mint atövrv
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sem kell, hogy a magyar
miniszteriumnak bármily rendelete, mely a hadseregre vonatkozik, mos
tantól érvénytelen. Miért is a honvédcsapatok alakitására vonatkozó
toborzások, avagy fölhivások szigoruan eltiltandók, a nemzetőrségek
pedig lefegyverzendők. . . . "
Ezzel aztán hivatalosan is megadatik a jel a támadás elkezdésére.
Maga Puchner megy elől a jó példával. Most már ő is egészen leveti
álarczát. Az Erdélyben tanyázó sorkatonaságnak megparancsolja, hogy
a magyar hadügyminiszter elkerülésével, kizárólag csakis neki engedel
meskedjék. Majd in t Urbán ezredesnek, hogy nyomuljon csak előre. S a
„komisz Urbán, " — amint durvasága miatt később elnevezték, — mint
egy ezer főnyi haddal csakugyan kimozdul Naszódról, s a Székelyföld
felé vonulva Szászrégenben állapodik meg. Példáját követi Riebel, ki
meg Rákosd irányába vonul.
A román forradalmi bizottság csaknem tombol örömében. Végre
tehát elkezdheti véres aratását.
— Fel testvérek, ütött a szabadulás órája! — kiáltja Barnucz a
balázsfalvi mezőkön táborozó sokaságnak.
A martalócz tömeg, mint az éhes farkas-csorda, ha zsákmányt
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szimatol, vad üvöltésben tör ki erre a kijelentésre. Aztán mindenfelé
gyorslábu hirnökök futnak szét az értesitéssel, tettre szólitván az oláh
ságot. De kell is ide külön felhivás! Hiszen az összes kovácsmühelyek
üllője immár hetek óta csakis a készülő lándzsák hevétől sziporkázik.
Kész ez a felbujtogatott nép mindenre. S ha talán mégis megrezdülne
szivében egy-egy nemesebb érzés: ott a pópa, kiöli az.
— M ost szabad tenni m indent, — igy prédikálnak, — m ert az
Isten három hónapig alszik.

S a babonás pór az első szóra elhiszi, hogy a világok Ura csak
ugyan álomra húnyta őrködő szemeit. Szabadon vetemedhetik tehát
minden roszra: gyilkolhat, rabolhat; az alvó Isten úgysem tudja meg.
S legott hozzáfog a fosztogatáshoz. A közbiztonság megszünik. Ré
szeg, gyülevész bandák állják el az országutakat. Kabátos embernek
egyik faluból a másikba, élete veszélyeztetése nélkül, alig lehet átmenni.
Minden jel azt mutatja, hogy egy uj Hóravilág rémnapjai közelednek.
Kolozsvár, az erdélyrészi magyarság gyúpontja, önvédelemről
kezd gondoskodni. Október 5-én gyülésre jön össze a nép, s kér-
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vénynyel fordul a korm ányhoz: oltalmat, s Vay bárónál erélyesebb biz
tost kérve.
A honvédelmi bizottmány, melynek erejét leköti más ezer baj, nem
sokat tehet a távol fekvő Erdély érdekében. Kard helyett tollat ragad,
s a következő csillapitó szózattal fordul a román néphez:
Az o lá h n é p h e z !
A magyar nemzet testvéri módon megosztotta az oláhokkal minden szabad
ságát és nem tartott meg magának, de csak egyet sem kizárólag, nem hagyott fenn
sajátjául semmi kiváltságot, mely az oláhok szabadságára megszorítólag hathatott
volna. És tette ezt a magyar nemzet saját ösztönéből, tette önként és nem kényszerítve.
Az oláhok, — igaz, — sokat szenvedtek már rég idő óta, szabadságuk majd
misem volt, s mégis súlyos terheket viseltenek, s még nevök is meg volt alázva az
ország törvényeiben.
Ugyde, ki miatt szenvedték mindezt? A királyt környező tanácsosok miatt,
akik azonban nemcsak az oláhok, de a magyarok felett is kiterjesztették a szolgaság
pálczáját. De az isten megsokalta a népek szenvedéseit és elhozta az igazság diadalá
nak napját. És szabad lőn a nép, oláh mint magyar, horvát mint rácz, s a felszaba
dulás örömhangjai pillanatra elüzék a király rossz tanácsadóit.
A robot eltörültetett úgy a magyarokra, mint az oláhokra nézve, az adó ter
heit egyenlően hordozza nemes és nem nemes, magyar és oláh; s egyenlő joggal bir
az ország dolgainak elintézésében, nincs kizárva semmi közhivatalból, s nyitva áll a
becsületes kenyérkeresetnek minden útja előttük, épen úgy mint a magyarok előtt.
És e szép és közös szabadság oly viruló reményeknek vala szülője, hogy az
Isten is gyönyörködék e szép ország boldog jövendője felett.
De a gonoszság megirigylé a nép boldogságát, s a király rossz tanácsosai
lassanként ismét előkullogtak, mint éhes farkasok, ha az elszalasztott prédának szaga
üti meg felfujt orrlyikaikat. És tervet készitének, amely szerint a népnek kivivott
szabadságát ismét semmivé lehessen tenni.
S minthogy a magyar nemzet volt az, mely a szabadságot mindnyájunk, s
igy az oláhok részére is kivivta és közkincscsé tette: a magyar nemzetet akarta
mindenekelőtt kiirtani, mert hiszen ezt megsemmisitve, könnyü leendett a többi fel
szabadult népeket is a régi igába visszakényszeríteni.
És ármánya bizonyos pontig rettenetesen sikerült is. Gyalázatos bujtogatói
által felzúditá a különfaju népeket a magyarok ellen; elcsábitván őket oly ámitások
által, mintha a magyar elnyomásukon gondolkodnék; holott a magyar volt az, mely
a közös szabadságot számukra is kivivta. Igy lázitá fel a ráczokat, igy a szászokat,
igy a horvátokat, s igy az oláhokat, hogy lennének saját jó magyar testvéreiknek
gyilkosai.
De az igazság szent Istene nem adta segélyét a gonoszok munkájára, s az
árulás saját vermébe bukott bele. A pártütő Jellasics csordájának egy része— 10,000
ember, — Istentől megáldott fegyverü, vitéz harczosaink által elfogatott és lefegy
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vereztetett, más része pedig ijedten menekül pártütő vezérével, de derék és rettent
hetlen seregeink mindenütt nyomában vannak s a kérlelhetlen igazság büntető
bosszujától maga a pokol sem fogja őt megmenteni, mert hiszen még utolsó reménye:
a Bécsből várt segédsereg is elmaradt; a bécsi nép borzasztó itéletet tartván hazánk
elárulóinak egyik főczinkosa: Latour felett, aki a párütő Jellasicsnak segélycsapato
kat akart küldeni.
Igy fog elveszni az árulás, igy fog menthetetlenül semmivé tétetni a párt
ütőnek még szét nem vert tábora, mely a felkelt nép tömegétől körül van fogva,
s mint a kelepczébe jutott vad le fog sujtatni a szabadulás reménye nélkül.

Az oláhok rémtetteiből.
Baranyay Károlyné férjének lefürészelt fejét póznára tűzve gyalog kénytelen Balázsfalvára vinni
És e veszendő ellenség támogatására bujtogattak fel tégedet oláh nép, hogy
gyilkolnád te is a magyart, kitől szabadságodat nyerted. Azért vigyázz, nehogy
elhagyván magadat csábittatni, végveszélyt árassz fejedre.
A magyar nemzetnek honvédelmi bizottmánya az intésnek ez utolsó szép
szavát intézi hozzátok, s még most az egyszer tanácsadólag fordul felétek.
Az ország kormánya megparancsolja tehát nektek oláhok, egyenként és
összesen, kik magatokat a bujtogatás által félrevezetni engedtétek, hogy nyolcz nap
indek rendnek és a törvényes engedelmességnek magát alávesse, csönde
altm
sen és jó polgárhoz méltólag viselkedjék, s a zavargásoktól és zendülésektől tartóz
kodjék, mert különben, — a mily igazán Isten van az égben és az igazságot védi, —
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a büntetés szigora és kérlelhetlensége fog szállani a bünösök fejére. És vitéz hadse
regünk, mely csak most vert szét egy hazaáruló csordát, ellenetek fog indulni, s akkor
jaj leszen minden zendülőnek és háromszoros jaj minden bujtogatónak. Jobb lett
volna ez esetben nektek nem születni, mert kegyelemre és irgalomra a pártütők közül
senki sem számolhat.
De addig is, meg lesz hagyva a magyar és a székely népnek, hogy keljen fel
és mint a vihar seperjen el minden hálátlan gazt, ki hazájának szabadsága ellen föl
támad, s anya- és testvérgyilkossá lenni nem irtózék; meg lesz hagyva, hogy keljen
fel a magyar-székely nép tömegestől és irtson ki minden hazaárulót és pártütőt, ki a
jó szóra nem akar hallgatni.
Azért, kinek élete és vagyona kedves: az hallja meg a jóakaratu intésnek
ezt az utolsó szavát. Mert aki ezt sem akarja megérteni: az lakolni fog. Földje elvé
tetik s szét fog osztatni a haza hű fiai között, mig a honáruló meg fog halni a bitónak
és a fegyvernek halálával.
Vigyázzatok azért oláh testvérek, hogy ne hivjátok magatokra a büntetés órá
ját. Legyetek hű, csendes és békeszerető fiai e hazának és szerető testvérei a magyar
nak, ki veletek a szabadság minden jótéteményét becsületesen megosztá.
Ne hagyjátok magatokat elcsábittatni, de sőt fogjátok el és jelentsétek fel
azokat, kik bujtogatni, lázitani akarnak, mert ezek a ti legnagyobb ellenségeitek.
A szabadság, egyenlőség és testvériség szelleme járja át sziveiteket, hogy
tiszteletben tartsátok a törvényt; szeressétek felebarátaitokat és szeressétek a közös
hazát, mely nektek közös szabadságot adott.
Béke veletek!
Kelt Pesten, október 10-én 1848.
Az ország védelmére megbizott országgyülési bizottmány.
Kossuth Lajos,
elnök.
Idősb gr. Eszterházy Mihály,
bizottmányi tag.
Az intő szózat hatástalanul hangzott el. Pedig nyomatékául a
honvédelmi bizottmány B ald acci Manó tábornokot is Erdélybe küldte,
hogy — mint katonai parancsnok, — segélyére legyen Vay kir. biztosnak
a lázadás elfojtásában.
Csakhogy késő volt már minden. A vihar kitört, s bősz tombolását
nem lehetett immár proklamácziókkal lecsitítani.
A szép országrész magyarsága tehát továbbra csaknem egé
szen önerejére volt utalva. Kétségbeejtő helyzet, a melyet még súlyosbit
a népességi viszonyokban rejlő aránytalanság.
Erdély lakossága 1848-ban körülbelül igy oszlott fel :
O l á h ................................................ 1.000,000 lélek
S z é k e l y ...........................................
400,000 „
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M a g y a r ...........................................
S z á s z ................................................
Egyéb, vegyes lakosság . . . .

300,000 lélek
200,000 „
50,000 „

Az oláhság és a szász-faj eszerint együttesen mintegy 1.200,000
lelket számlált. Ezzel szemben 400,000 székely és 300,000 magyar állott;
tehát csaknem félmillióval kevesebben, mint a két lázadó néptörzs.
A székely nemzet egy ideig még csak elég biztonságban érezte
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Boros-Bocsárdon Székács gazdatisztet és Péterfy tanárt ekébe fogják, s addig hajszolják őket, mig
holtan össze nem rogynak.
magát. Egy tömegben lakott; aztán, határőri szolgálatra levén kénysze
ritve, jól értett a fegyverforgatáshoz is.
A magyarság ellenben szét volt zilálva, mint az oldott kéve.
Itt is otthont alapitott, amott is. A magyar községeket legtöbbnyire oláh
néptenger övezte. Sokhelyt meg elegyesen lakott a magyar a románnal.
Sőt, akárhány oláh községben csupán a földesur és háznépe volt magyar.
A veszedelmet még az is növelte, hogy a magyarság egyetlen
védett hely fölött sem rendelkezék. Valamennyi számottevő erőd és vár
kastély ormán osztrák zászló lengett.
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Nem kell azonban azt hinnünk, hogy az erdélyrészi magyar nép
talán összetett kezekkel nézte a vészföllegek tornyosulását. Az a gyujtó
szikra, amely a pesti márcziusi ifjuság szivéből pattant ki, lángralob
bantá Erdély magyarságának a lelkesedését is. És ez a szent tüz az unió
kimondásával nem hamvadt el, de lángolt tovább; s lángolt egyre ragyo
góbb fénynyel, egész a szabadságharcz lezajlásáig.
Midőn a nemzet segélykérő szavát fölemelte: az erdélyi magyar
ság sem maradt el bőkezü adományaival. A sort gróf Rhédey Ádám
nyitotta meg, ki egy mázsa ezüstöt adott a honvédsereg fentartására,
aztán jött a többi főuri-család, majd a nemesség vetélkedve a polgár
osztálylyal, végül az egyszerü magyar és székely földmives, aki ha
egyebet nem adhatott, hát fölajánlotta két izmos karját a hon védelmére.
Még a nők sem maradtak hátra. Kolozsvárott két bájos fiatal
leányka — Szilveszter Zsuzsi és Balázs Kata, — vette kezébe a gyüjtő-ivet.
„Életünket nem áldozhatjuk a honnak, — igy szól a többi közt
felhivásuk, — karjainkkal nem szolgálhatjuk azt, de mig a haza vészbe
borult képén aggódva függnek lelkeink, mig zászlóink győzelméért
mindennap im ádkozunk: addig nélkülözésekkel megtakaritott fillérein
ket, sőt szeretetteink emléktárgyait is édes hazánk oltárára tenni hon
leányi kötelességünknek ism erjük.. . "
De nemcsak anyagi segélylyel járult a bérczes ország magyar
közönsége a haza szabadságának védelméhez, de vérét is kész volt
ontani a szent ügy érdekében. Mindenütt nemzetőrséggé tömörült.
A X I-ik és a XII-ik honvédzászlóalj pedig Erdély ifjuságának szinétvirágát foglalta magában.
Szintoly örömmel fogadták B ethlen Gergely és M ik es Kelemen
kezdeményezését egy szabad lovascsapat alakitására vonatkozólag. A föl
estvérszólitás, amit e tárgyban kibocsájtottak, igy hangzik:
onfiak!T
H
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melyszerint teljes erőnkből megtettünk mindent az igazságos ügy és hazánk védel
mére; éljünk azért ezen alkalommal, melylyel élni minden honfinak kötelessége.
Nyilt karokkal várjuk tehát azon barátainkat, kik velünk itten ezen üdvös
czélra egyesülni kivánnak. A magokat eléadható akadályokat az elrendezés által a
lehetőségig elhárítani teljes erőnkből igyekezni fogunk.
Azért csak előre barátink; minden nagy, erős test apróbb részekből áll. Legyen
a mi seregünk egyik kis része a mostan alakuló hatalmas magyar hadseregnek. S ha
nem tehetünk annyit, mennyit tenni kivánnánk, annyit bizonyosan tenni fogunk,
mennyit minden erőnk felhasználásával, vérünk és életünk feláldozásával tenni képe
sek leszünk.
Felszólítjuk továbbá azon lótenyésztő hazafiakat, kik vagy koruk, vagy elfog

Báró Walden Lajos, osztrák tábornok.
laltatásuk miatt nem jöhetnének a hon védelmére, ezen alakulandó sereget lovak
adományozása által elősegíteni. Minthogy bizonyosan fognak többen találkozni, kik
legjobb akaratjuk mellett is, ló hiánya miatt nem jöhetnének, az ilyesek számára
kivánjuk tudásul adni, hogy több ló van már rendelkezésünk alatt ezen alakulandó
sereg számára.
Az ide jönni szándékozóknak tudtokra adjuk, hogy a mely nap a napidijt és
lótartást a kormánytól veendik: az nap a bevett önkéntes katonai esküt letenni tar
toznak; valamint azt is, hogy mi négy hétig itten Kolozsvártt leszünk oly szándékkal,
hogy ha ezen idő alatt százon felül szaporodand a sereg száma: azonnal induljunk a
kötelesség és dicsőség mezejére.
Gr. Bethlen Gergely.
Gr.
MikesKelemen
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A két fiatal főur Erdélyben már ekkor is oly népszerü vala, hogy
felhivásuk mindenfelé élénk viszhangot keltett. Pedig még csak azután
irták nevüket a szabadságharcz aranylapjaira. Mindakettő teli lángoló ha
zaszeretettel, nemes becsvágygyal, vas akaraterővel. Békében gyöngé
dek, szívélyesek; harczban rettenthetlenek.
„Aki látta B e th l e n t csatában, — irja Czecz — amint száguldott
hollófekete arabs paripáján, csákóját negédesen félrenyomva homlokára,
majd a fáradtakat nyájas tréfaszóval biztatva, majd a gyávákat kardja
lapjával sarkalva, aztán huszárjainak élén merészen nekiugratva az ellen
ség zömének, mindig legelői és mindig serénykedve; aki igy láthatta,
büszke örömtől dagadozott a szive és a hazafi leghőbb kivánságait
röpitette feléje dolgainak jó sikere iránt. "
ikesrőlpedig ekként emlékezik meg egyik kortársa: „Szép
M
deli férfi, kellemes arisztokratikus modorral, derék lovag; mint katona
pompás czimbora, a csatatéren bátor, elszánt és merész."
Mikes és Bethlen a legbensőbb barátságban éltek. Csaknem egy
szerre fogant meg lelkükben a gondolat, hogy Erdélyben önkéntes lovas
csapatot toborzanak. Aztán együtt indulnak a csatamezőre, mindig
egymás mellett küzdenek, s úgyszólván egyidőben lépnek elő ezrede
sekké; egyik is, másik is dédelgetett kedvencze Bemnek, s mindkettő
egyaránt kevély büszkesége az erdélyi magyar hadseregnek. Nagy-Sze
ben ostrománál is (1849. j an. 21-én) együtt törnek az ellenségre. Szinte
nemes vetélkedés támad köztük; de jön egy ostoba ágyugolyó és szét
marczangolja Mikest. A nemes bajnok ott vérzik el a várfal alatt, leg
hübb barátja: Bethlen Gergely ölelő karjai közt.
Alig zendül meg a Bethlenek harcziszózata, már ismét egy uj
hazafias mozgalom támad. Jön Berzenczey László marosszéki székely
képviselő, hogy a kormány megbizásából egy könnyü lovasezredet
szedjen össze.
És ujra megindul a toborzás. Vidám czigányzene veri föl Kolozs
vár ódon utczáinak nyomasztó csöndjét. Bethlen és Mikes, kiknek már
van ötven-hatvan önkénytesük, magok vezetik embereiket a trikolór alá.
S csakhamar együtt van a délczeg K ossuth-huszárok első százada.
(A csapat később Hunyady Mátyás a nagy király emlékére: a"M
átyshuszáred"nevet kapta.)
Kolozsvárról a Székelyföldre megy Berzenczey. A góbék komoly
természetüknél fogva kissé tartózkodóbbak ugyan, de azért köztük is
szivélyes fogadtatásra talál. Kivált az uriosztály csakugy buzog a lelke
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sedés hevétől. Egy tekintélyes deési ügyvéd: Nagy Ferencz például
maga viszi három hát a toborzóhelyre. S midőn a három gyermekifju
elbucsuzik a szülei háztól, anyjuk könybefuló hangon igy szól hozzájuk:
— Isten áldjon, isten vezéreljen benneteket, gyermekeim. De
jegyezzétek meg, hogy csak ugy lesztek székely apátoknak és a hazá
nak méltó fiai, ha ellenségteket legyőzve tértek vissza.
S ehhez hasonló eset nem egy fordult elő.

Hazatérő horvát felkelők.
Ámde, a verbunkosok csalogató nótáját mindjobban elnyomja
valami titokzatos moraj. Ugy tetszik, mintha onnan Balázsfalva felől
pusztitó vihar közelednék. A székelység figyelni kezd, majd szorongató
nyugtalanság fogja el. Csakhamar jönnek aztán a vészhirek, sürün,
egymásután, mint megriasztott hollósereg. Az oláhok föllázadtak, — igy
szól az első hir; az oláhok már hozzáfogtak a fosztogatáshoz, — mondja
a másik; az oláhok a Székelyföldre is be akarnak törni, — figyelmeztet
a harmadik.
De már erre a székely jobbja is kemény ökölre szorul.
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A haragkitörés ebben a pillanatában Berzenczey Lászlónak, a
toborzó kormánybiztosnak hatalmas ötlete támad. Szózatot bocsájt ki,
amelylyel fölhivja a székely nemzetet, hogy október 16-án gyüljön össze
a történeti nevezetességü Agyagfalván, s ott ősi szokás szerint tanács
kozzék a teendők felől.
Berzenczey fölhivása általános tetszéssel fogadtatik. Csak Puch
ner, a főhadparancsnok rettent meg, s mindenféle akadályokat gördit a
székely nép tömörülése elé. Midőn látja, hogy kudarczot vall, ujabb
cselhez folyamodik. Azt hiszi, hogy a három székely határőr-ezred kato
nasága előtt még van tekintélye. Legalább ezeket szeretné otthon tartani.
Fölszólitja tehát őket, hogy a gyülésen ne vegyenek részt.
„ ... Kénytelen vagyok teljes őszinteséggel megmondani,— igy szól
hozzájok a főhadparancsnok, — hogy Ő felsége ezen gyülés megtartását
nem engedélyezte. Továbbá bizvást állithatom, hogy az oláhság semmiféle
szándékot nem táplál a magyarok, avagy a székelyek megtámadására.
Intem tehát önöket, vigyázzanak, nehogy ármányos emberek eszközeivé
váljanak, és ez által családjuk jólétét koczkára tegyék. Az egybehivók
nem viseltetnek őszinte szándékkal a székely nemzet iránt, s csakis a
saját önző czéljaikra akarják kizsákmányolni a székely határőrök jóhi
szemüségét. Legyenek tehát előrelátók, hallgassanak főhadparancsnokuk
és jó barátjuk intelmére, s ne menjenek az agyagfalvi gyülésre. . . "
Ilyen mézes hangon beszélt Puchner a székely katonákhoz; az a
Puchner, akinek a védőszárnyai alatt nőtt oly ijesztővé az oláh pártütés.
Eleintén különben maga a kormányszék is idegenkedett Berzen
czey tervétől. Nyilván attól félt, hogy az egybegyülendő tömeg az izgal
mas események hatása alatt még valami meggondolatlanságot talál elkö
vetni. Már intézkedett is a gyülés betiltása iránt, midőn néhány hon
védtiszt a gubernium palotájába rohan, s a rendeletet összetépi. Mikó
Imre gróf, a kormányszék érdemes elnöke kezdetben haragra lobban, de
utóbb maga is belátja, hogy tilalmának fentartásával voltakép csakis a
reakczió malmára hajtaná a vizet. Eláll tehát szándékától, sőt szép szó
val még a főhadparancsnokot is ráveszi, hogy enyhitsen rendeletén.
Puchner aztán nagy kegyesen megengedte, hogy minden katona-faluból
két-két székely elmehet a gyülésre, de fegyver nélkül ám.
Az akadályok végre tehát mégis elhárittattak. Sőt megjött a fel
sőbb engedély is, azzal a kikötéssel azonban, hogy a gyülésen maga
Mikó elnököljön.
Mindenesetre helyesebb volt igy: a törvényesség korlátai közt
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maradva. Ámde, a kedélyek már ekkor annyira izgatottak valának, hogy
a székely nemzet a tilalom fentartása esetén is okvetlenül megtartja gyü
lését. Bár mennyire nehezére esett, ki kellett lépnie figyelő állásából, ha
csak azt nem akarta, hogy magyar véreihez hasonló sors érje. Hiszen az
oláh lázadók magatartása perczről-perczre fenyegetőbbé vált. Növelte a
veszélyt, hogy a fölkelés további vezetését immár maga a simulékony
és ravasz Puchner vette kezeibe.

Csutak Kálmán honvédezredes. — (1848-iki arczképe.)
Emlitettük, hogy az osztrák hadügyminiszter mindjárt Lamberg
halála után Puchnerhez bizalmas jellegü levelet intézett, amelyben a
hadviselés megkezdésére utasitja; egyebek közt azt is szivére kötvén,
hogy a magyar nemzetőrségeket, a hol csak lehetséges, fegyverezze le.
Puchner, midőn látja, hogy a székely-mozgalom egyre nagyobb
hullámokat vet, annak ellensúlyozásául legott hozzáfog a lefegyverzésre
vonatkozó parancs végrehajtásához. De óvatosan cselekszik: itt is a
románokat tolja előtérbe.
A főhadparancsnokság intésére az oláhság egész váratlanul hirte
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len tömörülni kezd. Gyülekező-helyül: Hátszeg, Szász-Régen, Musina és
Balázsfalva tüzetik ki. Jelszó: a lefegyverzés; határidő: október 12-ike.
S megmozdul az egész oláh nép. Nagy tömegekben özönlik a kije
lölt táborhelyekre. Az októberi nap bágyatag fénye a villanó lándzsák
ezrein törik meg.
Már ez a gyülekezés is valóságos csapásként nehezedik Erdély
védtelen magyarságára. Mint a sáskajárás, olyan e martalócz-had vonu
lása. Előtte a rémület, nyomán a pusztulás. De ez csak a kezdet. Amint
táborhelyére ér, s tudatára jön roppant erejének: nem elégszik meg a
puszta zsákmányolással, de immár vér után kezd szomjuhozni.
— Az isten alszik, szabad tenni mindent, — cseng folyton fülébe,
mint édes dudaszó papjának prédikálása.
A lelkiösméret, ez az égi szikra, mely Istenhez emeli az embert,
egészen kialszik szivéből; s vad ösztöneinek uralma alatt csakhamar
vérengző állattá sülyed.
Balázsfalváról, a pártütés e gyúpontjáról, hol tiz-tizenötezer em
ber torlódott össze, indul ki az öldöklés.
A zabolázatlan tömeg, azonnal a táborozás megkezdésekor, mint
az iszapos ár ellepi az egész vidéket. Itt fegyverek után kutat, amott
élelmiszereket rabol. S e harácsolás közben a szertecsatangoló bandák
valóságos hajtóvadászatokat rendeznek az uri-osztály ellen. Nincs irga
lom, nincs válogatás. Üldözés tárgya m indenki: legyen az gyönge nő,
avagy erős férfi, a megtört aggastyán épp ugy, mint a gagyogó gyermek;
mindenki, ha magyarul beszél.
A foglyok lánczrafüzve Balázsfalvára hurczoltatnak. De már
útközben meggyilkoltatik csaknem valamennyi. Igy jár G y á rfá s Elek
szolgabiró, kinek megcsonkitott holtteteme napokon át ott hever temetet
lenül a bozótos útszélen. Igy jár Dobay Zsigmond veresegyházi földbir
tokos, két szép hajadon leányával együtt. A két szüzies ártatlanságu
gyermekleányon atyjuk szemeláttára előbb baromi erőszakot követnek
el, aztán lemészárolják mindahármokat.
A bün ragadós, mint a pestis. Csakhamar hasonló iszonyatos
ságok szinhelye lesz a többi oláh táborhely is : Szász-Régen, Musina
és Hátszeg.
A rémület kiáltása hangzik mindenfelé. Az erdők rengetegei meg
telnek menekülőkkel. A szegény magyar, mint az üldözött vad, bujkálni
kénytelen saját hazájában. Anyák eltü nt gyermekeik után jajongnak,
a gyermek legyilkolt szüleit siratja.
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Az ősi fészek, a tornáczos udvarház néptelenné válik. Küszöbét
fölveri a gaz, düledező tetején besüvit a kóbor szellő.
A munka mindenfelé szünetel. Nem szántott, nem ve
tett ezen a szomoru őszön Erdélyben senki.
Puchner, nemhogy oltalmat nyujtana a szerencsétlen
üldözötteknek, de még ő is ellenök fordul. Utasitására a sorkatonaság szintén megkezdi a lefegyverzést. Hadd legyen
mentői védtelenebb a magyar. Szilágy-Somlyó nemzetőrsége
az első, amelytől elszedik a fölszerelést; majd Rákosd nevű
községre kerül a sor. A kicsiny falu bátor népe azonban
ellentáll Riebelnek, s csak véres küzdelem után, a túlerő nyo
mása alatt válik meg féltett fegyverétől. Innen aztán tovább
vonul a katonaság; benéz minden községbe, minden uriházba, s a hol máskép nem sikerül a lefegyverzés: ott ke
gyetlen erőszakhoz nyúl. Igy szolgáltatja ki maga Puchner
a szorongatott magyarságot a vérszomjas oláh banditáknak.
A szivfacsaró jajkiáltás keresztültör völgyön-bérczen
át, bús siráma elszáll egész az Olt folyóig s még komorabbá
teszi a székely népet, mely alig várja, hogy az agyagfalvi
téren tanácsra gyülhessen.
A gyülés, mint tudjuk, október 16-ikára tüzetett ki.
De már napokkal azelőtt mozgásba jön egész Székelyország.
Agyagfalvára készül mindenki.
Agyagfalva Udvarhelyszék egy szerény kis faluja, de
hires-nevezetes a székely nemzet történetében. A községtől
mintegy negyedórányira, a Nagy-Küküllő partján, beszegve
zöldelő halmoktól, egy nagy mezőség terül el. Ezen a virá
nyos téren tartotta nemzeti gyüléseit immár hosszu századok
óta a székely nép. Itt sereglett össze, midőn sérelmei valának;
innen szállt ki csatára, ha vész fenyegette a hazát.
Idejött most is, hogy ősi szokás szerint isten szabad
ege alatt együttesen tanácskozzék a védelem felől.
Október 16-án, — hétfő volt, — már pirkadó hajnal
ban az egész völgy csak ugy nyüzsgött a roppant sokaságtól.
Az egybegyültek száma lehetett ötven-hatvanezer; székely
főnemesek, katonák, földmivelők, még asszonynép is, tarka,
szines egyvelegben.
Szép, festői látvány. Egy jelenés a honfoglalás legendájából. Ugy
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tetszik, mintha
szembeszálljon
tárogatók búgó
huszár maga is

maga Atilla vezette volna ide viharedzett népét, hogy
a bősz ellenséggel. Szinte várjuk, mikor zendül meg a
szava. Jakab Elek, a jeles történetiró, aki mint Kossuthrésztvett e tanácskozáson, igy irja le a gyülés külső képét:

„..........A láthatáron köröskörül vékony vizi páraköd úszott, az
erdők sárguló levelei mintha narancs-szőnyeggel boritották volna be a
hegyeket, amiken a cseresznye és vadkörtefa piros levelei élénk csikok
ban húzódtak á t; a légben az ökörnyál mint fényháló himbálózott, s a
harmatos mezőt őszi fehér-piros kikirics tarka tengere födte be. Ide
gyült össze a Csikből és Háromszékből mintegy 15— 15 ezer, Udvarhely
székről 20—25 ezer, Marosszékről 2— 3 ezernyi nép és több küldöttség;
Aranyosszékről szintén egy népes küldöttség, mely kijelenté, hogy kül
dőik ugyan a távolság miatt nagyobb számban a nemzeti ünnepen meg
nem jelenhettek, de várják a nemzet parancsát és oda mennek és any
nyian, a hová és a mennyien rendelve lesznek. A csikiek és háromszé
kiek közt volt egy-egy gyalog határ-zászlóalj is, egészen harczkészen,
kétezernyi fő, tiszteikkel együtt, erőteljes életkorban, vas testalkotással,
könnyüvérü, vidám és kedélyes férfiak, akik jól élnek és csinosan ruház
kodnak; elmetszették a német frakk végét, hogy magyarosabb legyen
alakja, s csákójukra nemzeti szalagcsokrot tüztek, hogy a sárgafekete
zsinór ne boszantsa a szemet. A háromszékiek közt volt egy huszárosz
tály: 302 szép férfi, mind daliás alak, a sujtásos dolmányon s huszáros
negéddel félvállra vetett mentéken megakad a szem, csákójukra nemzeti
szalag tekerődzik, tisztjeik egyenruháján ezüst és arany paszomán
ragyog, játszian szökdel és délczegül ágaskodik velök a kevély paripa.
Báró Szentkereszti Zsigmond kapitány vezényelte őket, Háromszék egyik
legszebb férfia. Csikből és Háromszékből tartalékosok, nemzetőrök, va
dászok sok zászlóaljra menő népe s hosszu tömör sorai, ezernyi ezer
bajnok férfi, kerek, bojtos kalapjukkal és fekete zekéjökkel vigan élcze
lődtek a németre, s vágytak szemben lenni a rácz lázadókkal. Ott volt
Homoród-Almás, Karácsonyfalva, Oklánd, Vargyos, Nagy-Ajta, Bölön
termetes szép népe: egyenesek mint a fenyő, erősek mint a tölgy, arczuk
szine élénken barnapiros, látszik, hogy tiszta havasi léget szivnak, s
üditő kristály forrásviz italuk. Nagy számban jelent meg Etéd, Bözöd,
Makfalva, Kibéd, Várad, Sófalva; a Fehérnyikó mellől: Siménfalva, Ru
gonfalva, Szent-Mihály; a Kis-Küküllő tájról Fiátfalva, Székely-Keresz
túr, Ujszékel székelysége, — szépen nyirt hajjal, pödrött bajuszszal.:
házi szőttes mellény, s talpig magyaros viselet tette őket feltünővé.
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Estve Kriza népdalait énekelték, nappal pedig Kölcsey Himnuszát, s
Vörösmarty „Szózat"-át szavalták.......... "
Mire a felkelő nap kibontakozik ködfátyolából, a gyülekezet tel
jes. Nem hiányzik egy sem, akinek súlya van a székelyek közt.
A tengernyi sokaság, mely szétárad az egész tájon, lassanként
gyülekezni kezd. Berzenczey László a főrendező. Szép, barna férfi; dom
boru mellén szürke bekecs feszül, kalpagja mellett hosszu vöröstoll leng,
oldalát könnyü aczélkard verdesi. Tüzes pej ló toporzékol alatta. Több
ször benyargalja a tágas mezőt; itt buzditva, amott intézkedve. Tetszés
zaj fogadja mindenütt.
A tér közepén, nemzeti szin zászlókkal diszitve, áll a szónoki
emelvény. Jobbról-balról nyalka Kossuth-huszárok. Körülöttük a n ép :

Oláh tölténytartó tüszű. — (Eredetije az orsz. ereklye-muzeumban.)
sürü, tömött sorokban, csillagalaku fölállitással. Minden székelyszék
külön, a nemzetőrcsapatok és a határőrök saját tisztjeik vezetése alatt.
Tiz órakor, a székely főnemesek kiséretében, megérkezik a kikül
dött kir. biztos is : gróf
ikóImre, Erdély kincstárosa s a gubernium
M
elnöke. Mindenfelől felzúg az üdvözlő „éljen", amint tisztes alakja föl
tünik az elnöki-asztalnál.
Mikó néhány felvilágositó komoly szóval megnyitván a gyülést,
a tollvivő jegyző: Kovács Elek fölolvassa az előterjesztéseket.
Az érdemleges tanácskozás előtt azonban az elnök még egyszer
szót kér. Azt inditványozza, hogy az esetleges gyanusitások elkerülése
czéljából, esküdjenek mindnyájan hüséget a királynak és a hazának.
A gondolat általános tetszéssel fogadtatik. Egy-két percz és kész
az esküforma. Szövege e z :
"EsküszömazélőIstenre,m
iszerinttörvényeskirályom
,V-ikFer
dinándnak, édes hazámnak, a magyar alkotmánynak és független felelős
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magyarminiszteriumnaktántorithatlanhiveleszek;esküszöm,hogyegye
dül a magyar felelős független miniszteriumtól függök, és hogy az erdélyi
Generál-kommandótól semmiféle rendeletet ezután el nem fogadok. Isten engem
úgy segéljen, úgy adja lelkem üdvösségét. "
Templomi áhitattal, hü szive legnemesebb érzelmei szerint teszi
le a nép a szent fogadalmat. Nem tér ki előle a jelenlevő katonaság sem ;
sőt a székely határőrök két ezredese: D roschner Ferencz és Sombori
Sándor mondja leghangosabban. Droschner, aki származására idegen,
az egyik Kossuth-huszár csákóját teszi a fejére és tört magyarsággal lel
kesülten kiáltja:
— Ezen csákó nemzeti szineiért én is örömmel harczolok.
Az eskütétel után az inditványokra kerül a sor, s egyakarattal
kimondják:
1. A szász és a román néphez békéltető szózatot intéznek és
fölkérik: ne izgason az unió ellen, viseltessék hüséggel az alkot
mányos kormány iránt, hagyja békén magyar honfitársait. Ellenesetben
a székely nemzet fegyverrel lesz kénytelen Erdély megzavart nyugalmát
helyreállitani.
2. A határőr-szolgálat, az országgyülés 1848. szept. 19-iki hatá
rozatához képest, egyszer s mindenkorra megszünik.
3. A szebeni főhadparancsnokságtól semmiféle rendeletet nem
fogadnak el többé.
4. Az egész székelység az 1848: XXII. törvényczikk értelmében
nemzetőr-csapatokká alakul.
5. Az idegen katonaság távolittassék el Erdélyből, a várakba szé
kely őrség helyezendő.
Ezután a táborbaszállás időpontja kerül szőnyegre. A kérdés
fölött élénk és heves vita fejlődik.
Az első szónok Berde Mózsa háromszéki orsz. képviselő és kor
mánybiztos. Türelemre int. A székelység tartsa készen puskaporát, de
óvakodjék az elhamarkodott lépéstől. Térjen most tüzhelyéhez, s mielőtt
táborba szállna, szervezze magát.
Erre Berzenczey László lép a szószékre, s Berdével szemben azt
inditványozza, hogy fogjanak azonnal fegyvert. Nincs most helye —
ugymond, — a halogatásnak, midőn az egész ország lángokban áll.
„A lelkes barna arcz, siket mély hang, — irja Kővári, aki szintén ott
volt a gyülésen, — megrázá a népet. A fenyegető vészt oly borzasztó
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szinben festé, hogy a nemzet hölgyei, kik a szónok körében foglaltak
helyet: lelkesültségökben könnyekre fakadának."
A lelkesedés szikrája, mint a delejes-áram szétfut az egész töme
gen. Az arczok kipirulnak, s ezernyi ezer hang rivallja:
— Menjünk azonnal!
Hiába szólal fel még egyszer Berde, majd a másik korm ánybiztos:
gr. B eth len János; hiába mondják, hogy csak az ágyuk megérkezéseig
legyenek türelemmel. Mind nem használ. A székely népet immár magá

Ramming Vilmos osztrák tábornok.
val ragadja a szilaj harczikedv; s ujra meg ujra, folyvást követelőbben
hangzik mennydörgése:
— Megyünk azonnal! Megyünk mindnyájan!
Az elnöklő kir. biztos elvégre is kénytelen kimondani, hogy a szé
kely nemzet a veszélyben forgó haza védelmére a gyülés befejezésével
késedelem nélkül a harcztérre megy.
A lelkesedés izgalma oly nagy, hogy a gyülést fel kell függeszteni.
Másnap, — október 17-én, — már nyugodtabb mederben folyik
a tanácskozás.
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Mindenekelőtt Kossuthnak, "az alkotmányos szabadság nagy első
mondanak
bajnoká"
köszönetet. Ezután többrendbeli panasz és kére
lem fölött intézkednek. Végezetül kimondja a gyülés, hogy m
inde
székely,19-40évközt,"szem
élyválogatásnélkül"azonaltáborbaszálanikötels.
A tanácskozás ezzel véget ért.
A következő napon, — október 18-án, — a vezértanács a tábor
rendezéséhez fog. A fegyverbiró népet, székekként, négy dandárra osztja.
A csik-gyergyói dandárnak D ro sch n er, a háromszékinek D ó n á th , az
udvarhelyszékinek Betzmann, s a marosszékinek gr. L á z á s Dénes lesz
a parancsnoka. Fővezérré S o m b o ri Sándor huszárezredest választják;
„nemzeti kormánybiztos" gyanánt pedig Berzenczey László neveztetik ki
melléje. A tábor főhadbiztosi teendőit báró R a u b e r Nándor vállalja
magára, a hadipénztár kezelése pedig Bethlen János grófra bizatik.
Alkonyatkor aztán oszladozni kezd a sokaság. A csapatok dalos
kedvvel, harsogó zene mellett indulnak hazafelé, hogy megtegyék utolsó
előkészületeiket a véres tusára.
Igy zajlott le az agyagfalvi téren az utolsó székely nemzeti gyülés.
Történelmi becsü és emlékü jegyzőkönyve teljes szövegében ime, ekként
hangzik:
Nemes anya Udvarhelyszékben keblezett agyagfalvi téren az ugy
nevezett Foncsikapatakjamellett őseinktanácskozóéstörvényhozóhelyén
1848.okt.16-ánkezdődötésH
idvégiM
ikóIm
rekincstárnok,általunkm
egválasztotszékelyatyánkfiaelnökségealtfolytaotáltalánoszékelynem
zetgyülésjegyzőkönyve.

Első nap, vagyis 1848. október 16-án.
1. Elnök Mikó Imre atyánkfia a gyülést megnyitó lelkes beszédében felhivja
a székely nemzetet a hon és királyi trón megtartására oly módon lépni föl, hogy a
különböző faju és nyelvü testvérnemzetiségek jogai és alkotmányos szabadsága
oltalmazásával egyesek elnyomása is hatályosan megvédessenek.
2. Előterjesztetik, miként Magyarhonhan s az erdélyi részekben a bécsi
kamarilla ármányos működése oda vitte a dolgokat, hogy e haza földét az összes
Magyarhonban nyilvános pártütések és lázadások fertőztetik, az ország békés polgá
rait nemzetiség szine, ürügye alatt egymás ellen lázitották annyira, hogy az egymás
sal századok folytán békében élt nemzetiségek, egymást fegyveres erővel megtá
madni részint készültek, részint meg is támadták, és nyilt háborút folytatnak s minden
törekvése oda van irányozva a bécsi kamarillának, miként a magyar fajt, mint őr-
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állóját az ország szabadságának, minden áron nyomja el s aztán elnyomván az or
szág minden népeit, a magyar legszabadabb alkotmányt, melynek áldásait egyenlően
élvezik ez ország minden faju, nyelvü és vallásu lakói, megsemmisítvén, szolgaság
rabigájába sülyeszsze, sőt nem átalják a magyar fajt azzal is gyanusitani, mintha
hűtlen akarna lenni királyához, — ezek folytán inditványoztatik:
a) Irassék meg a magyar független felelős miniszteriumnak, adja tudtára a
királynak, hogy a székely nép törvényes királyához tántorithatlan hűséggel és öröklött
szent vallásossággal hona és királya védelmében elvérezni kész; ellenben azok ellen
ségei a királynak, kik megingatják hű népeiben a királyság iránti pietást, hitet és
tényeken nyugvó meggyőződést.
b) Készittessék egy proklamáció az ország minden faju és vallásu népeihez,
és ez több ezer példányokban nyomassék ki, a nép között akként osztassék el, hogy
ennek tartalma, tisztségek és papság által magyaráztatván, ezen proklamációban
fejeztessék ki, hogy a székely nép azért gyülekezék össze Agyagfalva terére, misze
rint tanácskozzék ezen vészes időben, midőn a királyszék szintugy, mint az ország
bátorsága pártütők által támadtatott meg, midőn nemzetiségek ürügye alatt harcz
folytattatik a bécsi kamarilla által, melynek Jellasics egyik bérszolgája s több mások
is, miként lehessen testvériesen helyreállitani a békét s ennek áldásaiban megvédeni
a királyi széket s az ország megtámadott belcsendét.
Fejeztessék ki továbbá, miként a székely nép a testvériesség karjaival kész
magához csatolni minden faju és vallásu nemzetet, s ha bármelyiknek szabadsága
megtámadtatnék, utolsó csepp vérig oltalmazandja, a székely nemzet kivivott uj sza
badságának, (mind a mellett is, hogy részére semmit sem nyert) őszintén örvend s
annak védelmére segédkezet nyujt; megvárja tehát ezen okból, mind a szászoktól,
mind a románoktól, a testvériség szent nevében, hogy keblükben minden törvényellenes bujtogatásokat megszüntetvén, a bujtogatókkal statarialiter bánjanak, a két
magyar hazát egyesitő és a király által szentesített törvény előtt meghajoljanak, a
király által megerősitett felelős független magyar miniszteri kormánynak engedelmes
kedjenek; az országot katonával és pénzzel segitsék, mert maga a király mondá,
hogy vészben van a haza; pénzt tehát és katonát mentői előbb, ha hivei a királynak
és az általa szentesített törvényeknek hódolni; kik megszegték a törvényeket, azok
kal, mint hazaárulókkal s az ilyenek megfenyitésére fegyveres erővel is készen állani,
a király és törvény nevében kötelesek.
c) Minthogy a hon és királyi szék ellenségei megtorlására mentői számosabb
katonaság szükséges, ezennel mondassék ki határozatilag, miként a székely nemzetre
általánosan, minden kivétel nélkül, ideértve a jelenleg katonáskodó székelyeket is,
alkalmaztassék az 1848. évi XXII. törvényczikk, ennek nyomán, mind az öt székely
székekben az 19—25 évesekből rögtön alakittassanak honvédek.
Mind a nemzetőrök, mind a honvédek saját tisztjeikkel lesznek ellátandók,
mindenik magyar vezényleti szavakat, lobogót és ruhát használand s függésük leend
egyenesen a magyar miniszteriumtól.
A miniszterium kéressék meg, hogy az ekkép alakitandó székely hadaknak
egy magyar főparancsnokot haladéktalanul rendeljen, ki által a katonai ügyekben
kormányoztassanak.
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A N.-Szebenben még jelenleg fennálló katonai főparancsnokságtól rendele
teket a tiszteknek ugyszintén a közvitézeknek elfogadni tilos. Végre
d) Vay Miklós királyi biztos kéressék meg, miként miután törvényeink tilt
ják, hogy az ország erősségei, várai, idegen ajku parancsnokok által őriztessenek:
ugy rendelkezzék, hogy a dévai, gyulafehérvári, m.-vásárhelyi, fogarasi s más váraink
ból az idegen parancsnokok kiköltöztessenek, őrizetükre
magyar katonaság alkalmaztassék, nehogy veszélyeztes
senek továbbra is az ország bátorságára szolgáló vá
rak és rendelkezzék arra nézve is, hogy az ország min
dennemü jövedelmei egyedül a kolozsvári tartományi
fiókpénztárába szállíttassanak, az azt nem teljesitők
honárulóknak tekintetvén.
e) Haladéktalanul munkáljon arra, hogy a lá
zadó és lázasztó szélbéli oláh alezredes Urbán ezen hi
vatalából rögtön elmozdíttassék, bujtogatásaiért s az
ország törvénye pártos megtapodásáért, mint honáruló
büntettessék, valamint arra is, hogy a hadügyminiszter
ur által a székelyek számára kiadatni rendelt ágyuütegek
elszállitását Gyulafej érvárról mulhatatlanul eszközölje.
Az elősorolt indítványokat az összes székely
nemzet magáévá tevén, miután az ezekben foglalt intéz
kedések a hon és a királyi szék, a személy- és vagyon
bátorság fentartására irányozvák: a legnagyobb készség
gel elhatározta ezeknek végrehajtását, a székely nemzet
kebelében minden személykülönbség nélkül, a jog- és
kötelezettségbeli egyenlőség alapján életbeléptetni, az
alább megnevezendő birtokosok által megrendelte.
3. A képviselőháznak vészteljes körülményei
közt kitüntetett hazafi éber eljárásáért köszönetet sza
vaztatni indítványoztatván.
Az indítvány osztatlan többséggel elfogadtatván,
a képviselőháznak megiratni határoztatott.
4. Előterjesztetik az összes székely nemzetnek,
ugy a fegyveres katonaságnak is azon óhajtása, mely
szerint a magyar alkotmányra hitét letenni kivánná, a
gyülés szintén intéztessék el.
Az indítvány kitünő örömmel fogadtatván, a nép
előtt fölolvastatik az alábbi esküforma:
"Én N. N. esküszöm az élő istenre, miszerint törvényes királyom ötödik Fer
dinándnak, édes hazámnak, a magyar alkotmánynak és a független felelős minisz
teriumnak tántorithatlan hive leszek; esküszöm, hogy egyedül a magyar független
felelős miniszteriumtól függök és hogy az erdélyi Generalkommandotól semmi ren
deletet el nem fogadok. Isten engem ugy segéljen, ugy adja lelkem üdvösségét. "
Ezen felolvasott esküformára a teljes nemzeti gyülés hitét azonnal letenni
kitörő készséggel nyilatkozván, az eskü egyszer a tömeges gyülés által letétetik,
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mit követőleg részletes eskületételek vitettek véghez külön helyeken Berzenczei
László, ifj. Bethlen János, Keller János, Berde Mózsa, Mikó Mihály és Demeter
József atyánkfiai jelenlétükben; a székely gyalogezredek tisztikara is egész testüle
tével, hasonlóan a lovasezredek tisztikara is egész testületével. Valamint meghatá
roztatott az is, hogy mind azok, kik ezen gyülésen jelen nem lehetnek, az illető
kormánybiztosok előtt haladék nélkül hasonló esküt tegyenek le.
5. A nagyszebeni ugynevezett főhadi kormánynak a székely nemzetre nézve
minden intézkedései, már megszüntnek lévén kimondva és kinyilatkoztatva: indit
ványoztatik, hogy a hon vészes perczeiben a székely földön levő egész erő a
magyar miniszteriumtól függendvén, a nemzet kebelébe kiküldött Keller János,M
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tos atyánkfiai, illető hatósági körükben erélyesen működve, fővezérül lovas-ezredes
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tóli közvetlen függéssel a nemzet levéltára és pecsétje helyéről Sz.-Udvarhelyről a
nemzeti magyarositandó pecsét alatt és a kormánybiztosok egyike ellenjegyzése mellett
székelyföldi erővel a hon és királyszék nyugalmát akként intézendi, hogy a hol a
hazában már kiütött, vagy ezután kiütendő lázadások által nemzetiségünk féltő kin
csei, polgártársaink, s különösen magyar testvéreink személy- és vagyonbátorsága
védelmet és biztositást kivánnak, oda sietve elegendő erőt rendelni s mindennemü
ellenjegyzett rendeleteinek, ki a székelyföldön él, fővesztés terhe alatt engedelmes
kedni köteles legyen.
Ezen inditvány közegyetértéssel elfogadtatik s meghatároztatik, hogy a tör
vényhatóságok és ezredek utjain köriratok által hirdettessék ki.
6. M.-Vásárhelynek veszélylyel fenyegetett állása terjesztetvén elő, ennek
épségben leendő megtartása rögtönös intézkedést kiván.
Küldessék futár, ki a körülmények állásának végére járva, azonnal a bizott
mány kellő erő iránt rendelkezend.
7. Miként kormánybiztos atyánkfiai egybehivató körlevelére a székelyföld
minden lakója fővesztés alatt megjelenni köteles legyen.
8. A lovas- és gyalogezredesek maguk és tisztikaruk nevében a gyülés szinén
előterjesztik, miként eddig is őszinte óhajtásuk volt a magyar miniszteriumtól függeni,
mire magokat az alkotmányra letett esküjök után teljesen köteleseknek is érezik,
felhivjuk azonban a nemzeti gyülést, miután a n.-szebeni főhadvezérségnek minden
rendelkezését érvényteleneknek és a székely ezredeket nem kötelezhetőknek nyilvá
nították, sietve eszközöltetnék ki, hogy a magyar hadügyminiszterium a székely ezre
deket közvetlen rendelkezése alá vevén, haladék nélkül intézkedjék.
Ugyan a székely ezredekbeli tisztikar részéről előterjesztetik a n.-szebeni
főhadvezérnek azon közintézkedése, melynél fogva a sorezredekből a honvédzász
lóaljakhoz általlépett tisztek becsületszegőknek nyilatkoztattak s a sorezredekbeli
tisztikar az olyanokkali társalkodástól, mint akik azon főhadivezérség kifejezése sze
rint rosz szellemüek, eltiltatott, felhivatik a nemzeti gyülés erre nézve is intézkedni.
Az inditvány első ágát illetőleg, szorgosan és czélszerüen intézkedni kormánybiztos atyánkfiai teendője; mi az előterjesztés második ágát illeti, e nemzeti gyülés
kimondja, miként mindazon tisztek és közvitézek, kik a hon szavát megértve, ennek

VI. Mikor az isten alszik.
és a királyi trónnak épségben megtartását mint honvédek eszközölték s honvédi
zászlók alatt teljesitik honuk iránti kötelességöket, az egész hon és a székely nemzet
közbecsülésére érdemesítették magukat és e közbecsülés alapján a haza valamint
tetteiket méltányolni, ugy érdemeik szerint jutalmazni is fogja.
9.
Brassó vidékéről az ott keblezett magyar helységek, jelesen Apácza, Ujfalu,
Krizba, Csernátfalu, Hosszufalu, Türkös, Bács-Ujfalu, Purkerecz, Zajzon, Tatrang
képviselői megbizó leveleiket beadva, küldőik azon kivánatát terjeszték elő,
miként mint egyébiránt is magyarajkuak, a székely nemzet rendelkezései alá

Részlet a komáromi harczokból. — (Egykoru kép.)
ajánlják fel magukat s e nemzet törvényes akaratának egyesitett erőveli támogatá
sára készek.
A székely nemzet, melynek erős elhatározása, minden nemzetségrei tekintet
nélkül, védelmezni azokat, kik jogaikban megsértettek és a kamarilla fölhasznált vak
eszközei dühének kitétettek, a képviselt községek kifejezett kivánatát teljes mél
tánylattal vette, és a honvédelem érdekében teendő rendelkezéseit ide kiterjeszteni
elhatározta, a magyar alkotmányra, a képviselt közönségek küldöttei hitüket le is
tették, e tekintetben Brassó városával a kiegyenlitést megtenni, valamint a székely
nemzetbeli szoros egyetértést szilárd akaratra fektetni, háromszéki főkirálybiró Hor
váth Albert atyánkfia megbizatik.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.

M ásodik nap, vagyis 1848. október 17-én.
1848-ban október 17-én az előbbi elnökség alatt és helyben a nemzeti
gyülés folytattatik.
10. A tegnapi gyülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatik, minek felol
vasása után előterjesztetik, miként Felső-Fehérmegyének honvédelmi szempontból
tegnapi napon kifejezett azon kivánata, melynél fogva erre nézve merőben a székely
nemzet intézkedő rendelkezésére ajánlotta fel magát, elfogadva lévén, tétetnék jegyző
könyvbe.
A nemzetgyülés Felső-Fehérmegye ajánlatát méltánylással fogadván, intéz
kedéseit kiterjeszteni elhatározta.
11. Az erdélyi részekbeli királyi kormányszéknek, mint felelősség nélküli
testületnek intézkedéseit a nemzeti gyűlés zsibbasztónak találván, ennek további
rendelkezéseit magára nézve minden kötelező erő nélkülieknek mondá ki és egyértel
mi leg elhatározá:
Miként a magyar miniszterium erről sürgönyileg értesittessék, addig is a
nemzet kormánya királyi biztos b. Vay Miklós és a miniszterium által kiküldött illető
kormánybiztosok vezetése alatt marad.
12. Tordamegye felső kerülete küldöttei ugy Kolozsvár városa, Kolos és
Torda mezővárosa, nemkülönben Csanád, Ilye, Jára képviselői megbizatások szerint
kifejezik, miként a harczias székely nemzet testvéri segélyére számitanak, s az iránt
kérik fel a nemzeti gyülést, miként a magyar népfaj igen nagy részét, egyfelől a fel
lázitott románoknak, másfelől a lázadó Urbán zászlója alatt esküdött magyarok is
vérfagylalólag gyilkolván, megmentésükre tétetnék intézkedés:
Kellő intézkedések tétetvék.
13. Kossuth Lajosnak, az alkotmányos magyar szabadság első bajnokának,
valamint a bécsi aulának, mely nemcsak az osztrák nép kivivott szabadságát, hanem
Magyarországnak királyi szentesítés által megerősitett alkotmányát és a bécsi kama
rilla ármányával szemben, mint megdönthetien védbástya oltalmazta, a székely nem
zet méltányos köszönete nyilvánittatni inditványoztatott.
Mind Kossuth Lajosnak, mind a bécsi aulának megiratni egyértelmüleg el
határoztatott.
14. Nyujtódi közpolgár Német János földesura Könczei Károly által eddigi
birtokából szándékolt kitétetését parancsolván,
illető kormánybiztos, Berde Mózsa atyánkfiához utasittatik.
15. A magyar-péter-laki őrsereg saját erejét a nemzet rendelkezésére ajánlja
föl s egyszersmind helységükben a románajkuak gyilkolását panaszolja.
Védelmi állásra kellő intézkedések tétetvék.
16. Több magyar testvéreink azon kérelmükre, melyek rendin életüknek és
javaiknak a románajkuak között kellő bátorságositása iránt felhivás tétetik.
A nemzeti gyülés a kormánybiztosok intézkedése alá bizza.
17. Pünkösti Pál, nyugdijazott lovas százados, önerejét s több évek alatt sajá
titott katonai képességét fölajánlja.
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A nemzeti gyülés saját fiai ezen kötelesség teljesítését méltányolja, s egyszer
smind főparancsnok atyánkfia figyelmébe ajánlja.
18. A székely nemzet ámbár támadó háborút sem kezdeni, sem folytatni férfia
san meghatározta; azonban, mivel a védelmi állás nemzetiségünk ismert harcziassága
mellett is kellő nyomatékkai ugy birand, ha jelesen néhány ágyuüteg urai leendettünk:—
Ezeknek beszerzését a nemzeti gyülés a harangok e czélrai fölajánlásával is
elősegíteni meghatározta, minek következtében Bölön közönsége harangjait elsőben
föl is ajánlotta.
19. Kápolnás és Szentegyházas oláh falvak eddigi ezen elnevezésüket kérik
Székelyvárosra általváltoztatni:
A kérés elfogadásával jövendőben Kápolnás és Szentegyházas oláh falvak
Székelyvárosnak neveztetnek, mi köröztetni határoztatott.
20. A jelen perczben érkezett alapos tudósítások szerint az erdélyi részekben
felbujtogatott románajkuak, több helyütt a magyar nemzetiség ellen már tettleges
kitörésekre, magyar testvéreink öldöklésére vetemültek és a törvénytőli függést fel
mondották. — Ámbár a székely nemzet nyelv, vallás és nemzetiségrei tekintet nélkül
mindenkit alkotmányos jogaiban védelmezni elhatározott szándékkal van, ezen elha
tározottsága mellett, magyar testvéreink védetlen gyilkolását legkevésbé tűrhetvén,
első teendőinknek az élet és vagyon bátorságosítását, valamint az általuk felbontott
törvényes rend siető helyreállítását mulhatlanul eszközlendőnek látva, a körülmények
sürgetőségéhez képest a 4-ik pont alatti végzés annyibani változtatásával elhatározta:
A 19-től 40 évesig mindenki személyválogatás nélkül táborba szállani ezen
nel köteles, az e szerint kiállitandó székely tábor már kinevezett fővezére,
Sándor atyánkfia mellé, nemzeti biztosul Berzenczey László neveztetett ki, teljes ha
talom adatván nevezett fővezér atyánkfiának a székely nemzet harczmezőn levő
hadi ereje felett az igazságtalanul magtámadottak, s az alkotmány védelmére ugy
rendelkezni, hogy a törvényesség terén maradva a hon és a királyi trón fenmaradása
biztosittassék; a megállapitott koruakból szükséges szám szerinti tábort alakítani a
fővezér atyánkfia teendője lészen.
Ennek következtében a tábor siető alakitása kezdődvén munkába vétetni, a
tanácskozás tovább folytatása megszünt.
Kelt nemes Anya-Udvarhelyszékben az agyagfalvi téren 1848. okt. 17.
(P. H.)
KovácsElek,
re,elnök.
ikóIm
M
tollvivő jegyző.
Az agyagfalvi székely gyülés nagyszerü lefolyása, az a páratlan
összhang, az a lángoló hév, mely ott nyilvánult, aggodalommal töltötte
el a cselszövő Puchnert. Nem elég, hogy a székely határőrség végleg
kivonta magát a generálkommandó fönhatósága alól; nem elég, hogy a
székely nép a pesti kormánynak esküszik hüséget; de ezenfelől még azt
is elhatározza, hogy tüstént táborba száll. Már pedig, ha a székely had
erő kimozdul bérczes otthonából: könnyen megeshetik, hogy a kama
rilla összes tervei dugába dőlnek.
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Ezt nem szabad megengednie. Ujabb döntő lépések megtételére
szánja el magát. Mindenekelőtt nyilt szövetségre lép a román forradalmi
bizottsággal, s azt immár hivatalosan is elösmeri. Ezzel kapcsolatosan
tömérdek fegyvert, — több mint tizezer lándzsát, — bocsájt a felkelők ren
delkezésére. Igy indul el, kart karba öltve, a kevély császári generális az
oláh martalóczokkal. Igazán tanulságos látvány. De hát a czél szentesiti
az eszközöket. Hiszen ez nem az első példa az összbirodalmi eszme hi
veinek a táborában. S talán nem is az utolsó.
A zendülés lobogó máglyáját ekként eligazitván, maga is kard
jához nyúl. Sietősen összevonja haderejét. Négy tábort alakit. Egyet
Urbán alezredes parancsnoksága alatt Szász-Régennél; a másikat,R
iebl
őrnagygyal az élén, Hunyadmegyében; a harmadikat báró H eydte dra
gonyos-kapitány felügyelésével Szász-Kézden; a negyediket pedig Gedeon
József altábornagy vezetése mellett Szeben városában. Ez a legutóbbi
volt a főhadiszállás.
Most aztán Puchner megteszi az utolsó békebontó lépést is.
Éppen úgy, mint annak idején Jellasics, hirtelen eldobja álarczát, s va
lódi mivoltában lép az események szinpadára.E
áap
rdélytosm
helyezi és maga áll a katonai uralom élére. Erre vonatkozó kiáltványa
imigy szó l:
Felhivás E rdély összes hatóságaihoz és lakóihoz.
Miután Magyarország nádora és a miniszterium hivatalaikról lemondottak,
s azóta egy ármányos párttöredék az uj miniszterium alakulását folyvást akadályozza:
ma tulajdonkép nincs Magyarországnak törvényes kormánya.
A budapesti képviselőház V. Ferdinánd király szentséges nevét álnokul föl
használva, Kossuth Lajos elnöksége alatt állitólagos kir. biztosok, érvénytelen kiált
ványok és semmis rendeletek utján az igért szabadság és egyenlőség helyett valósá
gos rémuralmat léptetett életbe itten Erdélyben is.
Ő felsége f. évi október 3-káról és 4-kéről kelt kiáltványai által ezen erősza
kos hatalmaskodást és törvényellenes kormányzatot megsemmisíttetvén; —azt törvé
nyesnek elismerni, vagy tekinteni immár nekünk sem szabad.
Mindamellett ez az ál-kormány ijesztgetésekkel, fenyegetőzéssel, sőt véres
kivégzésekkel tovább garázdálkodik; s terrorizmusát még a császári kir. hadseregre
is ki akarja terjeszteni, s Ő felsége vitéz katonáit úgy a hadparancsnokságokat, s min
den más katonai hivatalt a császár és király iránt tartozó hűség megszegésére csábítja.
Ugyanezen pártkormány a hirlapok utján azt az álhirt is terjeszti, mintha a
népek szabadsága és alkotmánya veszélyeztetve volna; nevezetesen, hogy a román
nemzet által a magyar és székely népfaj elnyomása czéloztatnék; holott mindez
merőben alaptalan, s ő felsége atyai szándokával homlokegyenest ellenkező ko
holmány.
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Ezen álhirek által előidézett bomlásnak, de különösen a Nagyfejedelemség
nemzetiségei közt folyvást fokozódó ingerültségnek véget vetendő, — miután magam
is meggyőződtem, hogy Erdély lakóinak nagy többsége a budapesti törvénytelen
kormányt kifejezetten megutálta, s fejedelméhez való hű ragaszkodásában a hont
bitor uralmától és ez által a polgárháborutól elhatározottan megakarja menteni, —
Ő felsége okt. 3-áról kibocsájtott manifesztuma következtében, melyszerint a Ma
gyarországot és melléktartományait hadi törvények alá rendeli: jelen fölhivásommal
felséges Császárunk és Királyunk nevében, mig a veszély napjai tartanak, s a törvényes
állapot helyre nem áll, ez ország kormányát kezembe veszem; oly megjegyzéssel azon
ban, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel és erővel a rend, csend és közbá
torság fenntartására fogok törekedni.
Ezen ország Felséges Fejedelme nevében ezennel ünnepélyesen fölhivatnak
tehát az összes világi és egyházi hatóságok, hogy ezen rendeletemnek pontosan s
minden ellenszegülés nélkül engedelmeskedni, s velem együtt a közrend és a közbá
torság felett őrködni kötelmüknek ismerjék.
Az önkénytes-csapatok, bármi légyen a nevük, a mai nappal föloszlattatnak;
a toborzás és ujonczozás betiltatik; a fennálló nemzetőrségek pedig a császári királyi
hadikormányzat parancsai alá helyeztetnek. Az ugynevezett kormánybiztosok, akiket
a budapesti törvénytelen uralom küldött Erdélybe, további működésüktől eltiltatnak;
s ha ezen rendeletemnek ellenszegülve, továbbra is működni merészkednének: közön
séges kémek módjára haditörvényszék elé fognak állittatni.
Ami pedig benneteket illet, ezen Nagyfejedelemség nemzetei és lakosai, —
akik Uralkodótokhoz és a felséges császári családhoz minden álszineskedéstől menten
rendületlen hűséggel ragaszkodtok, — hozzátok ime, ez a szavam:
Eletetek egyik emlékezetes pillanatja érkezett el, midőn hűségteket és
ragaszkodástokat nemcsak szóval, de tettel is tanusithatjátok legkegyesebb földi
Uratok iránt, akinek, mint egy szerető apának, szivén fekszik minden népének jóléte
és boldogsága. Tanusithatjátok pedig hűségteket az által, ha, — minden nemzet
nek szabadságát és egyenlőségét egyaránt védelmezve, — a budapesti erőszakos
kormány terrorizmussá vált kényuralmával szembeszállani és megküzdeni elég
bátrak lesztek.
Sokan és erősek vagytok! Talpra tehát, az elsőtől az utolsóig; egy mindnyá
jáért és mindnyájan egyért helytállva. Veletek harczol a szent igazság, mely az itélet
mérlegét kezében tartó Nemezis és az oltalmazó Gondviselés védpaizsa alatt soha
sem enyészhetik el.
Egyesüljetek valamennyien a császári királyi hű és vitéz hadsereggel, amely
sorsotokban szintén osztozik; fogadjátok el azt vezérül. A hadsereget követve, pa
rancsaimra hallgatva, s a törvényes hatóságok rendeleteinek hiven engedelmeskedve,
a közös egyetértésben erőt, ebben pedig biztos védelmeteket találhatjatok föl. Egye
dül csakis az vezethet benneteket azon szabadság birtokába, melyet Isten segedel
mével, mindnyájunk számára kivivni akarunk.
Bizalommal számitok az igazság és a hon minden igazlelkü barátjára, akiket
ezennel felséges Császárunk és Királyunk nevében ünnepélyesen fel is hivok, hogy
nekem szent törekvésemben: e hon békéje és rendje föntartásában, ugy szintén az
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alkotmányos szabadság és minden nemzet egyenlőségének biztositásában segitőke
zet nyujtsanak.
Éljen alkotmányos császárunk és királyunk, Ferdinánd!
Éljenek az osztrák birodalomnak testvériséget és békességet akaró hű népei!
Nagy-Szeben, 1848. október 18-án.
Báró Puchner Antal,
császári királyi tábornok-helytartó, főparancsnok.
Ezzel aztán a koczka elvettetett. A háboru forgatagába került a
Királyhágón túli országrész is.
Két ellenséges táborrá oszlott Erdély. Az egyik részen volt a
maroknyi magyarság és a szervezetlen székely; a másik oldalon: az
egész császári hadsereg, a szász fölkelés, s az oláh néptenger.
Erdély csaknem valamennyi számottevő erőssége, mint GyulaFehérvár, Szeben, Déva, Brassó, Verestorony stb. a katonaság birtokában
volt. A szászok keritett városaik falai mögül fondorkodtak. Az oláhok
nak nem volt ugyan külön védőhelye, de a nyugati havas, melyet Janku
tartott megszállva, fölért a leghatalmasabb erősséggel.
Csak a magyar állott pusztán, egyedül, végkép magára hagyatva
a tomboló vihar közepett. Nem volt egyebe, mint két erős karja. De még
igy is bizonyára övé a győzelem: ha a fegyver idő előtt, kajánul, ki nem
csavartatik kezéből. Mert a lefegyverzés tovább folyt. A müveletet azon
ban most már egészen az oláh felkelőkre bizta Puchner. S a komité
kapvakapott a kinálkozó alkalmon. Pompás ürügy vala ez a magyarság
tovább irtására. S irtották is oly hajmeresztő kegyetlenséggel, hogy
még most is, hosszu félszázad multán borzongás fut végig tagjain
kon e szörnytettek olvasásakor. Szinte hihetetlennek látszik, hogy Isten
képére alkotott teremtmény ennyire képes kivetkőzni minden embe
riességéből.
S a hitvány népsöpredék vérszomja, mint a tigrisé, a kegyetlen
séggel együtt egyre nőtt. Nem elégedett meg immár egyesek legyilko
lásával, hanem tömeges mészárlásokat is rendezett. Az első ilyen ször
nyü vérengzés október 19-én Kis-Enyeden történt.
Kis-Enyed Alsó-Fehérmegye oláh vidékén fekszik. Virágzó köz
ség volt már 1848-ban is; köznépe románajku, de közbirtokossága
nagyrészt magyar. Akkoron mintegy negyven úri-család lakta.
A magyar családok helyzete kétségtelenül nem volt irigylésreméltó az ellenség áradatában. El is követtek minden lehetőt, hogy a
veszély ne találja őket egészen készületlenül. A férfiak nemzetőrséggé
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alakultak, s a kis csapat naponként serényen gyakorolta magát a fegy
verforgatásban. De önerejükön kivül abban is biztak, hogy a közeli
Ápoldon állomásozó katonaság, baj esetén, majd csak megvédi őket.
Rettenetesen csalatkoztak. Október 14-én, — tehát még az agyag
falvi gyülés előtt, — egyszerre csak nyolcz-tizezer oláh felkelő özönli el
Kis-Enyedet. Jövetelök czélja, mint mondották, a nemzetőrség lefegy
verzése.
A magyarok, látván az óriási túlerőt, Zsigmond Elek földbirtokos
kőfallal keritett udvarházába menekülnek. Semmi kedvök sincs e nyers
tömeg kényére bizni sorsukat. Elhatározzák, hogy a fegyvert nem fog
ják kiadni kezökből; kimondják, hogy addig védekeznek, amig csak
valahonnan segedelem nem érkezik. S tüstént hozzáfognak az udvar
ház kellő megerősitéséhez: a kaput, ajtókat eltorlaszolják, lőszert készi
tenek, majd a védekezés módjában állapodnak meg.
A vakmerő elhatározás borzasztó haragra ingerli a felkelőket.
Tajtékzó dühhel, üvöltve mint a hiénacsorda, tör a martalócz-had a
gyönge épületre, hogy azt hatalmába keritse. S ezzel olyan viadal kez
dődik, mely csaknem páratlan a maga nemében. Kivül tizezer lándzsás
oláh, ottbenn: alig ötven-hatvan fegyverbiró magyar. S ez a néhány el
szánt férfi fölveszi a harczot a tizezernyi ellenséggel, s három napig egy
folytában küzdve, dicsőségesen ellentáll az ádáz ostromnak. Legendába
való dolog ez.
A szörnyü dráma végjelenetét Kemény Gábor báró,"N
ned
agy-E
nek és vidékének veszedelme" czimü történeti vázlatában igy mondja el:
— Négy hosszu napot és négy virradni nem tudó éjjet töltöttek el
a szerencsétlen magyarok e rögtönzött erősségben. Képzelni lehet azt a
feszültséget, a amelyben voltak, azon kimerültséget, mely végre erőt von
mindnyájukon, midőn a férfiak éjjel-nappal fegyverben őrködtek, a nők
pedig napokon át a kétségbeesés lassu perczeit élték.
E közben Szebenben a kis-enyediekért ismerőseik több izben meg
kisérlették közbenjárni. Pfersmann tábornokhoz fordultak, ugyanahhoz,
ki Lauréanit a fogságból szabadon ereszté. Pfersmann végre egy oláh
tribunt küldött ki Kis-Enyedre.
A tribun, — egy volt oláh tanitó, — okt. 19-én csakugyan kiment
Nagy-Enyedre, s ott a császár nevében felszólitá a magyarokat, hogy ad
ják meg magokat. Csak tegyék le a fegyvert, úgymond, nem lesz semmi
bántódásuk. A szorongatott magyarság, megfontolván a viszonyokat, szi
vesen megadta volna magát rendes katonaságnak, mert ebben az eset-
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ben számithatott lovagias bánásm ódjára; de félt e rendetlen csőcselék
tömegnek átadni fegyverét. Felmerült az eszme, hogy vágják ki mago
kat Ápoldra; ott rendes katonaság van, az majd talán szárnyai alá veszi
őket. De miként rendezzék a visszavonulást annyi, ilyen fáradsághoz
nem szokott nővel, sok kis gyermekkel, aggokkal, sőt betegekkel, —
gyalog?!
Ezért, noha a férfiak biztak, hogy el tudnának Ápoldra jutni,
egyezkedni kezdtek. Hiszen a tribun a főhadparancsnokság nevében
azt igérte, hogy nem lesz bántódásuk.
Előbb azonban csak azokat a fegyvereket akarták kiadni, amelyek
a főhadparancsnokság utján jutottak kezeikbe. Mindössze talán 17 volt
olyan nálok. A béke-biztos azonban saját fegyvereiket is követelte, ujolag
biztositván őket, hogy hajuk szála sem görbül meg, nyugodtan távoz
hatnak. Végre ebbe is belenyugodtak.
Az egyezmény szerint az udvarnak meghatározott kapuján kilépve
egyenként tették le a fegyvert. Erre egy kis nyugalom állott be. Már
oszladozni kezdtek, midőn egyszerre hangzik:
— Meneküljetek, gyilkolnak!
S most olyan rémes, vérfagyasztó jelenet következett, amelyet
— jegyzi meg Kemény báró, — jobb lesz elhallgatni. Talelá
foyásalnt140em
ber:fégri,nő,yagésgyeórm
ekm
ra
észároltaotle.
A legyilkoltak közt valának: Daczó János, Farkas Károly és
Lajos; továbbá Bányai Sándor, H ó d o r Károly, Z a v a r K. és családja,
aloghJános tiszttartó, stb. Baloghot, kire egyébként is haragudtak,
B
megkülönböztetett kegyetlenséggel végezték ki. Egy Pallosné nevü tisztes
matrónának három gyermekét és négy unokáját mészárolták le.
Egy gutaütött, ágybanfekvő, magával jótehetetlen öreg asszony
ágya körül rakott szalmával égettetett meg.
Ezen irtózatosságok láttára Szaláncziné nevezetü urinő, rettenetes
kétségbeesésében előbb két gyermekét dobta a kútba, aztán maga ugrott
utánuk. Követni akarta nővére is, ez azonban előbb köveket szedett
kötényébe, hogy hamarább elmerüljön a vizbe. Már nekiindult a kútnak,
midőn hirtelen ő r ü l t s é g tört ki rajta. . . . "
Igy pusztult el Kis-Enyed értelmisége: száznegyven ártatlan
magyar. Tetemök már rég el porladt, de a süppedékes hant fölött, hol
siri álmukat aluszszák, ma is könnyezve áll meg az emlékezet.
Nyilvánvaló, hogy Puchner harcziriadója a felkelő-bandák szilaj
vakmerőségét csak növelte. Azt hitte ez az elaljasodott tömeg, hogy a
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magyar kormány tekintélye és hatalma immár végkép elsöpörtetett Erdély
területéről. Szabad a magyarirtás, nemcsak a szunyadó Isten elnézéséből,
de annak földi helytartója: a „császár" engedelmével is.
Pedig nem volt egészen igy. Vay még mindig kezében tartotta a
kormányrúd egyrészét. Puchner fenhéjázó rendeletére október 21-én
erélyeshangu nyilatkozattal válaszolt; kijelentvén, hogy a polgári kor
mányzatot, amelyet a király és a nádor jóváhagyásával az alkotmányos
magyar miniszterium kezéből vett át, nem fogja átadni, a rendbontók
ellen pedig szigorának teljével lép fel.
. . . . Királyi biztosi állásomból kifolyólag, — igy szól a többi közt, — felszó
lítok minden nemzetet az engedelmességre, a béke és a csend fentartására. S min
deneknek egyszersmind tudtára kivánom adni azt is, hogy felséges urunknak szent
séges és soha vissza nem vont akaratja és szándéka az levén, hogy én királyi biztosi
állásomban a hon javára tovább is működjem, valamint eddig, ügy ezután is kész
vagyok mindenkinek igazságos panaszát kihallgatni, igazságát kiszolgáltatni; — de
másfelől azt is kinyilatkoztatom, hogy minden rendetlenséget megszüntetni, a rend
bontók, zavargók és bujtogatók ellen erőteljesen fellépni elhatározott szándékom és
akaratom.
Minek következtében ezennel szorosan betiltok minden törvénytelen gyülé
seket, felszólítván a népet, hogy bárki által is felszólittatva az ellenkezőre, csakis a
törvényes előljáróságoktól függjön, a bujtogatók által kezébe adott fegyvereket tüs
tént letegye. Felszólítom azon rendzavarokat is, kik magokat törvényellenesen
megyei tisztviselőkké emelték, hogy többé semmi hivatalos eljárást tenni ne meré
szeljenek.
Fájdalmasan ugyan, de biztos tudomásomra esvén, hogy a népnek egyrésze
már tettleges kitörésre vetemedett: ölt, gyilkolt, békés polgárokat saját lakjokból fog
ságra hurczolt. Komolyan intek tehát mindenkit, hogy mindez megszünjék, mert
bűnös tette példás büntetés nélkül nem maradhat, s nem is fog maradni.
Tudtul kivánom adni végül azt is ez országrész minden lakosainak, hogy a
székely nemzet tudomásomra juttatta azon, közelebbi napokban Agyagfalván felsőbb
engedelemmel megtartott gyülésén hozott határozatát, miszerint a haza minden népei
nek barátságos kezet nyujtani kész ugyan, azonban a megbomlott rend helyreállítá
sára készségét kimondván, fegyveres vitézeit rendelkezésem alá ajánlotta.
Ily barátságos kéznyujtásraés a csendesség elleni közremunkálásra, részem
ről is e hazának több nemzeteit is ezennel ünnepélyesen felhivom. . . .
Egyben a románokhoz is intézett hasonszellemü szózatot, s
még egyszer és utoljára fölhivja őket, hogy térjenek tüzhelyeikhez, s
igyekezzenek megférni magyar honfitársaikkal.
De lehet-e a zivatart kérleléssel lecsititani? Hallgat-e a dühödt eb
a nyájas szóra?
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A figyelmeztetés nyom nélkül hangzott el. Túlharsogta a dühöngő
orkán, elnyomta a fosztogató bandák diadal mi üvöltése.
Persze, maga Puchner is azon munkált, hogy a királyi biztos intel
mének mentői kisebb legyen a hatása. Midőn Vay kiáltványai megjelen
tek, fenhéjázó dicsekvéssel igy kiáltott fel:
— Vay azt mondja, hogy nem adja át nekem a hatalmat. Nincs
szükség rá. A hatalom immár úgyis az én kezeimben összpontosul.
S kérkedésének mintegy igazolásául Lemény János püspököt haza-

A bécsi nemzetőr és családja. — (Gúnykép a bécsi 1848-iki forradalmak idejéből.)
fias érzelmei miatt csak úgy rövid úton elmozditá főpásztori-székéből, s
helyére a magyargyülölő K rajnik Simon balázsfalvi prépostot ültette.
De még ennél is tovább ment. Hozzáfogott a martalócz bandák
egyöntetü szervezéséhez. Fölhatalmazást adott ugyanis a román forra
dalmi bizottságnak, hogy a felkelők, a prefekturák számaránya szerint,
külön-külön csapattestekbe osztassanak. A felszerelésről a kincstár gon
zekéntalídósrgoáhő3-ifjp.doskodik, a tisztek kinevezése az osztrák hadügyminiszteriumot illeti.
A
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lehetett többé birni, most már a c s á s z á r i s a s jelvénye alatt törtek
ellenünk.
Vay báró, válaszkép a főhadparancsnokság ezen ismételt árulá
sára, általános népfölkelést hirdetett. Erre vonatkozó fölhivása ekként sz ó l:
H irdetm ény.
Hazánk felett a vész mindinkább tornyosul; sőt alávaló eljárás, ármány és
árulás azt végveszéllyel is fenyegetik.
Ezelőtt pár hónapokkal Naszódon alezredes Urbán kezdette meg tervét azon
ürügy alatt, hogy a hozzáfolyamodó népet az uralkodó felség hivségére esketvén
fel, békére és engedelmességre inté a hozzá ezrenként tóduló falvak lakosait.
En és a királyi kormányszék sejtve a czélzatot, nem egyszer szólottunk hat
hatósan fel ez eljárása ellen Urbán alezredesnek a szebeni főhadvezérség előtt, a
mely mindannyiszor megigérte, hogy őtet rendre utasittandja, s e mellett innepélye
sen is ismételve fogadta, hogy a hazában a rendet és csendet minden áron fenn
fogja tartani.
Innepélyes igéretét be nem váltotta, mert elébb is már tekintetbe nem véve
többszöri felszólításaimat, rendeleteimet, megfosztá a magyar földet csaknem minden
katonaságtól, minden nagyobbszerü oltalomtól, alattomban maga gyulasztotta a pol
gárháborút.
Majd főhadparancsnok báró Puchner Antal, ki f. hó 9-én azt nyilatkoztatta
ki, hogy gyöngélkedő egészsége miatt a kormányt nem vihetvén, ezt letette, folyó
hó 18-án magát minden törvények fölébe emelve ő felsége nevében (melyre felhatalma
zást előmutatni nem képes) az én és a kir. kormányszék hathatos óvakodásaink és
ellenmondásaink daczára, a polgári és katonai hatalom átvételét megkisértvén, erő
szakos igazgatását azzal kezdette, hogy békés polgárokat csendes lakhelyökből
Urbán alezredeshez és Balázsfalvára rabságra hurczoltatni, többeket legyilkoltatni és
Fehérvár várost a várban levő katonaság szemeláttára felgyujtatni megengedte.
S hogy vészfenyegető ebbeli eljárását sikeresebben folytathassa, idegen országban
tanyázott katonaságot kiván felhasználni az élet és a vagyon feldulására, a magyar
nemzetiség letiprására, ezt máig is a legvészesb helyeken fosztván meg gyakran
utolsó segélyétől.
Ilyen megcsalatott és szomoritó állásában e hazának, mint felséges Fejedel
mem ez erdélyi részekben kinevezett királyi biztosa, ezek oltalmára és megmenté
sére a kegyelmesen reám ruházott hatalomnál s kötelességnél fogva ezenneláltanos
népfelksthirdetek.
Keljen fel mindenki; vének és ifjak, — ragadjanak fegyvert és seregeljenek
tüstént össze a haza védelmére. Minden hatóság késedelem nélkül gyűjtse össze
ekénti fegyveres erejét az általa meghatározandó helyre, hogy egyesülvén azon
negyvenezer vitéz székely atyafiakkal, kik már a haza oltalmára M-Vásárhelyről kiin
dulandók, — legyőzhessük azon ellenséget, ki szép igéreteit csalással váltotta be, s a
kinek nincsen más czélja, mint összerombolni életünket, vagyonunkat, nemzetisé
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günket és dicső alkotmányunkat, s idegen földdé tenni a századokon át fennálló
Magyarhont.
A vitéz székely nemzet tömegestől feláll a haza oltalmára, s a Királyhágón
túl lakó magyarság testvéreinek védelmére sietni fog.
Tudtul adom végtére, hogy mindaz, ki a haza ellen felkél és lázong, ki ellen
ségeinkkel kezet fog, mint arra érdemetlen el fogja veszteni ujonnan nyert szabadsá
gát, el azon szabad földet, melyet egy nagylelkü áldozat következtében ingyen
kapott, s azon föld jutalmul fog szolgálni azoknak, kik a haza megmentésére sikeres
kezet nyujtottak.
Mindezekre mint királyi biztos felséges királyom V-ik Ferdinánd nevében
szólítom fel az erdélyi részek minden lakosait.
Kolozsvártt, október 23-án 1848.
B. Vay Miklós,
kir. biztos.
A katonai és a polgári főhatóság ilyetén villongása még zavaro
sabbá tette a helyzetet. Senki sem tudta: kinek engedelmeskedjék. Egész
Erdélyben, a Székelyföld kivételével, csaknem végkép fölbomlott min
den törvényes rend. Százhatvanezer lándzsás oláh rémuralma alá került
a bérczes országrész. Mintha csak százhatvanezer veszett farkast eresz
tettek volna szabadjára. . . .
Erdély óriási temetőhöz hasonlitott. Mindenütt gyász, pusztulás,
siralom. Patakokban folyt a drága magyar vér. Éjjelről-éjjelre piros volt
az ég a felgyujtott városok és falvak lobogó lángjától.
Lehetetlen megilletődés nélkül olvasnunk az akkori tudósitásokat.
Telvék azok hangos jajjal, szivfacsaró kétségbeeséssel.
Egy to rd a i polgárember a „Közlöny"-ben igy festi a rémura
lom képét:
„ . . . . Kétségbeesett, fájdalomdúlt arczok siralomházzá változ
tatták városunkat. A menekülők egymást érve, a minden órában érkező
borzasztó hirek vérbosszura szólitják a bátrat, de még jobban elcsüg
gesztik a gyöngét.
Gazdag családoknak ma már ruházatuk, eledelök sincs. Embertár
saik alamizsnájából éldegélnek, kik ezelőtt dúsak valának. Ma temettetett
el egy kétségbeesett nő, aki férje iszonyu meggyilkoltatásának hirére
megőrült, s azután öngyilkossá lett.
Mi már nyilt háborúban vagyunk. Janku, Axentye, Mikás, Móga,
Dobrán, Prodán stb. vezérek biztatására mindenfelé folyik a fosztogatás
és a vérengzés. Tiz-tizenötezer főből álló rablócsapatok ellen kell véde
keznünk. Közel hozzánk: a havasokban Móga tábora seregei össze,
megrohanással fenyegetvén városunkat. Ludasnál egy más roppant tábor
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á ll; másfelől Janku vezérlete alatt szintén óriási tömeg fenyegeti NagyEnyedet. Ezenkivül három-négyezer főből álló táborok alakulnak, vagy
szétszélednek, s nagyobb vállalatokhoz készülődnek. Minden helység
ben halomra áll számukra a süttetett kenyér.
Mi pedig segély, támasz nélkül állunk. A magyar nép vagyono
sabb része részint lekonczolva, részint minden javaiból kiforgatva. —
A székelység már kiszállt, de az is fegyver és ágyú nélkül van. Ne ámít
suk magunkat, minden lelkesültségünk mellett sincs akkora erőnk, hogy
azzal magunkat e rabló-csordák ellen fentarthassuk; nekünk fegyveres
segítségre van szükségünk, különben végkép elbukunk. . . . "
Egy kis-enyedi kereskedő, a szörnyü vérfürdő gyászos hírmon
dója igy zokog fel:
"...Földönfutó koldus vagyok. Volt virágzó üzletem: kirabol
ták, volt diszes házam : fölgyujtották. Szerető nőm és szép két gyerme
kem a móczok lándzsái alatt vérzett el. Mennybéli Isten, hol vannak
bosszuló villámaid, hogy lesujtsd a gazokat?. . . . "
Ugyancsak egy kis-enyedi polgár a „Hiradó"-ban a többi közt
ezeket irja:
„..........Ma találtam fel szegény boldogtalan atyám holttestét.
Hat nap óta hevert temetlenül az erdőszélen. Alig tudtam ráismerni.
Lábszárcsontja le van rágva, bizonyosan valami éhes dúvad lakmározott
rajta. A holttestet krákogó varjak lepték el. És mindezt nekem, a fiunak
látni kellett. R ettenetes! .......... "
Egy bujdosó birtokos ekként panaszkodik:
„ . . . . Már egy hét óta erdőkben bolyongunk, a vadállatok szikla
odujában keresvén menedéket az emberi-szörnyek elől. Látva vérfa
gyasztó kegyetlenségeiket, még talán az emberevő kannibálok is undor
ral fordulnának el tőlük. . . . "
Bizony igaz, még a kannibálokon is túltett ez a vérengző népsöp
redék, amely, kivált mióta Puchner vette védőszárnyai alá, nem ismert
többé semmiféle korlátokat.
A felkelők egyik táborhelye, mint emlitettük, az abrudbányai
havasok rejtekében feküdt. Fenyvesekkel boritott óriási hegylánczolat
ez. Félelmetes, zordon vidék. Pázsitos völgyeit oláh pásztornép lakja, az
úgynevezett „móczok," akik nemzedékről-nemzedékre csaknem kizáró
lag juhtenyésztéssel foglalkoznak.
Itt, ez égbenyúló hegyek közt: T o pánfalván ütötte fel tanyáját
Janku, a „havasok királya." A fáradhatlan bujtogatónak nem került
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valami nagy fáradságába, hogy a havasok félvad pásztornépét csábos
igéretekkel maga köré gyüjtse. Csakhamar tizenöt-húszezer főnyi felkelő
had állott rendelkezésére.
A „havasi király" rémuralma az egész hegyvidékre kiterjedt.
Több alprefekt, mint Axente, Bottyán, Dobra, Prodán stb. helyeztetett pa
rancsnoksága alá; legalább erre vall az a beosztás, mely támadásaikban
nyilvánult. Janku volt a vihodár, a z alprefektek: a pribékjei. Ugy látszik,
hogy Alsó-Fehérmegye területén még az egyes helyek kifosztásának a
sorrendje is Janku által határoztatott meg.
Kis-Enyed után G yula-F ehérvár lefegyverzésére került a sor.
Az orvtámadás okt. 21-én történt; persze, mint rendesen, gyujtogatással
párosulva. Az oláhok rablókalandja azonban most az egyszer kudarcz
czal végződött. A nemzetőrség kiverte őket a városból. Ámde, nem
sokáig tartott a polgárság öröme. Amit képtelen volt keresztülvinni a
tizezernyi felkelő sereg: azt megcselekedte egymaga Horák gyulafehér
vári várparancsnok. Még aznap ráüzent a polgármesterre, hogy a nem
zetőrség tüstént rakja le a fegyvert, a városházára pedig tüzessék ki a
császári sárgafekete zászló, mert különben vele gyülik meg a bajuk. S a
város, mely ott feküdt az ellenséges erőd torkában, kénytelen volt meg
hajolni az erőszak előtt.
Nagy volt az elkeseredés e miatt a lakosság között. De a megalá
zással legalább életöket mentették meg, mert az oláhok nem mer
tek többé támadást intézni a császári sas védelme alatt álló Fejér
vár ellen.
Sokkal rosszabbul járt Zalathna, a virágzó bányaváros.
althn,Alsó-Fehérmegye délnyugati részén, hegyektől koszo
Z
rúzott völgykatlanban fekszik. Egyik legrégibb bányatelepe hazánknak;
arany és ezüst érczéből már a rómaiak is pénzt vertek. S nemes féme a
hosszu századok folyamán nemhogy elapadt volna, de tárnáiban mindig
ujabb meg ujabb dús erekre akadt a kutató csákány. A szabadságharcz
idején Erdély aranybányászatának még mindig Zalathna volt a közép
pontja. Itt székelt a cs. kir. bányaigazgatóság, a korona-uradalom inté
zősége, s több más bányahivatal. Lakosainak száma 1848-ban körül
belől 3000 lehetett; ezek közt számos tisztviselő, több polgárcsalád, sőt
néhány földbirtokos is. Általánvéve tehetősek és jómóduak; még az oláhajku köznép is, amely a bányamunkánál mindenha szép keresethez jutott.
Az alkotmányos élet beköszöntésekor Zalathna is nemzetőrséget
szervezett; ámde távol minden forradalmi szándéktól; amit legjobban
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igazol az, hogy maga a cs. kir. bányaigazgató: Nemegyei Ferencz volt a
nemzetőrség parancsnoka.
Ez a jámbor és királyhü nemzetőrség, vagy talán inkább a bánya
város jóléte, szintén szemet sz ú rt a havasi király topánfalvi büntanyáján.
Október 22-én alkonyatkor, tehát közvetlenül a gyulafehérvári
kudarcz után, D obra Péter, Janku egyik véreskezü pribékjének a vezetése
alatt egész váratlanul nyolcz-tizezer mócz jelenik meg Zalathna alatt.
A martalócz-had a közel Petrozsányban üt tábort, s egyelőre csak a
város kikémlelésére szoritkozik. Képzelhető a zalathnai polgárság ije
delme. A nők és a gyermekek a templomba rejtőznek, a nemzetőrség
pedig tüstént őrjáratokra indul. Egy ilyen czirkáló csapat az est sötétjé
ben véletlenül az oláh tábor kémjeire bukkan. Nem bántják egymást,
sőt még szóba elegyednek. Beszélgetés közt azonban valamelyik nem
zetőr puskája elsül, s az egyik mócz karján könnyü horzsolást okoz. Az
oláhok éktelen káromlások között visszafutnak Petrozsányba, s föllár
mázzák az alvó tábort, hogy baj v a n : a zalathnai nemzetőrség rájok
lövöldözött.
A vétlen összeütközés nagy riadalmat okoz Zalathnán is. Az óva
tos Nemegyei azonban, nehogy valami baj kerekedjék a dologból, nyom
ban átküld három tekintélyes oláh gazdát Petrozsányba, hogy a sajnos
tévedés felől kellő felvilágositással szolgáljanak. Ámde, a békeköve
tek eredmény nélkül tértek vissza.
— Mi nem türhetjük tovább a zalathnaiak ijesztgetését — igy
szólt Dobra dölyfös üzenete. — Holnap reggel 8- 9 óra közt eljövünk,
s akkor tegye le mindenki fegyverét. Ha nem : lássák a következmé
nyeket.
S Dobra csakugyan beváltotta fenyegetését; beváltotta irtózta
tóan. Másnap, — október 23-án, — már kora reggel a felkelők tábora,
mint egy roppant farkascsorda, szörnyü orditás közt Zalathnán terem.
A nép éppen a templomban volt. Szorongattatásában fohászával az
Istenhez fordult, hogy távoztassa el tőle a fenyegető nagy veszedelmet.
Az orgona zengő akkordjai közzé azonban egyszerre csak ez a vész
kiáltás vegyül:
— Jönnek az oláhok!
Az istentisztelet félbenszakad. Az ájtatoskodó közönség rémül
ten fut haza, hogy vagyonának a mentéséhez fogjon. De már késő: a
város el van árasztva a móczok ezreivel.
Borzasztó zürzavar támad. A nemzetőrség a tolongásban nem
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képes tömörülni. Együttes ellentállásról tehát szó sincs. Mindenki csak
önmagával gondol. Egyesek, elszántan a legvégsőre, fegyverhez nyúlnak;
viszont mások, a meghódolás jeléül, fehér kendőiket lobogtatják. Süketitő

Nő, mint nemzetőr. — (1848-iki kép.)
harczizaj veri föl a máskor oly csöndes városka nyugodalmát. És e ször
nyü hangegyvelegbe, mintha Isten serkentő szava volna, belebúg a fél
revert harangok bánatos kongása.
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A rémület által csak növekszik a móczok prédaszomja. Rabolni
kezdenek. E közben, rendes szokásuk szerint, több helyütt fölgyujtják
a várost. Itt is, ott is vöröses lángoszlop emelkedik föl; kezdetben fáklya
szerü lobogással, majd átcsapva a szomszédos épületekre. A tüztenger
csakhamar végighömpölyög egész Zalathnán.
— Meneküljünk! Mentsük meg legalább az életünket! — kiáltja
az ujabb csapás e rémes pillanatában Bartha bányaülnök.
— Menekülni! Menekülni! Fejérvár felé még szabad az út! —
visszhangozzák mindenfelé, a mentőeszme által megkapatva.
S aki csak szerét ejtheti, mint az üzött szarvas, rohan ki az égő
városból, a pusztulás e gyászhelyéről.
Körülbelől nyolczszázra rúg a menekülők száma: nők, férfiak,
gyermekek elegyesen. Csaknem mind az értelmiségből.
Hüvős, őszi idő van. Az ég borult, a látóhatár ködös. A menekü
lők zömének azonban még csak melegebb ruhája sincs. Jöttek úgy, amint
a vész találta őket. Még szerencse, hogy egyik-másik férfi fegyverét
elhozhatta.
A Gyula-Fehérvár felé vezető út meredek hegyek közt egy kes
keny völgyön kanyarog keresztül. Ezen az úton menekülnek a zalath
naiak. A gyermekek gyönge lábacskáját feltöri az éles kavics, az időseb
beken a kimerülés vesz erőt; de azért csak futnak tovább, üzve-hajtva az
életösztön ereje által.
Már-már azt hiszik, hogy szerencsésen megszabadultak. Feness
község határánál azonban a móczok egy csapatja, amely mint a véreb
nyomukon indult, utóléri és körülfogja őket.
Vége mindennek. . . A menekülők karavánja m egáll: némán,
kétségbeesetten, mint a kiket halálra szántak. Csak a nők csöndes zoko
gása hallik.
Bartha bányaülnök (Nemegyei valahol elmaradt) még egy végső
kísérletre szánja el magát: alkudozásba bocsájtkozik a rablócsapat veze
tőivel. Az oláhok szokatlan előzékenységet tanusitanak. Rövid tanakodás
után kész a megegyezés; még pediglen a következő kölcsönös föltéte
lek alatt:
a) A magyarok megadják m agukat; akinél fegyver van: azt át
szolgáltatja.
Bántódása senkinek sem leszen.
Az egész csapat Gyula-Fehérvárra kisértetik; ott átadják őket
a várparancsnokságnak.
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Petőfi a táborban.
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A férfiak gyalog mennek tovább, a nők és a gyermekek szá
mára azonban a felkelők húsz kocsit rendelnek.
Hálafohász rebben el minden ajkról. Tehát mégis van remény,
hogy legalább puszta életök megmarad.
— Mindenekelőttide a fegyverekkel! — szól a felkelő csapatvezetője.
A magyarság egyik a másik után egész gyanútlanul adja át pus
káját, pisztolyát, aki mit hozott magával.
Csak ezt lesték a haramiák. Ravaszul összenéznek; olajfakó
arczáikon kaján mosoly villan meg.
Mintegy félóra mulva két paraszt-szekér döczög elő ; mindegyi
ken egy-egy nagy hordó pálinka. A jármüvekre fölhányják az elkobzott
fegyvereket, aztán elhangzik a nyers parancsszó:
— Indulj! E lőre!
— Hát azok a szekerek, amiket az asszonyok és a gyermekek
számára igértetek? — kérdi meglepetve dr. Knöpfler bányaorvos.
— Eh, szokjanak ők is a gyalogláshoz; ugysem megyünk
messzi, — válaszol otromba röhögéssel az egyik mócz.
— De hát hová visztek?
— Az a mi gondunk!
— Ez csalás, az adott szó megszegése, — pattan fel Bartha.
— Háború v a n ; ilyenkor pedig nem kötelez sem a szó, sem az
igéret, — feleli hetykén az egyik banditavezér.
Hiábavaló itt minden. Ez a hiénaszivü nép nem ismer sem tisz
tességet, sem irgalmat. Menniök kell. És elindulnak, körülzárolva két
ezer fegyveres mócz által. De minő út ez a boldogtalanokra nézve! . .
Igazi Golgotha. Vad szidalom, kiméletlen taszigálás, kemény ütleg
kiséri őket.
Időközben beesteledik. Megered az eső, fagyasztó szél zúg végig
a völgykatlanon. Preszákán alól megáll a menet. Azt mondják az oláhok,
hogy pihenő lesz. Itt fognak meghálni, pittymalatkor aztán mennek
tovább.
A foglyok számára egy kukoricza-földetjelölnek ki; maguk pedig
a körülfekvő gyepen szállnak táborba.
Ez volt a szegény magyarok utolsó éjszakája. Mintha csak elő
érezték volna rettenetes sorsukat: senki sem húnyja le szemeit. Ott ülnek
a nedves talajon, a hidegtől összegémberedve, szomoru hallgatással.
Egy kis hu, alig tiz esztendős, letérdel az esőázott földre, összekul
csolja kezecskéit, s anyjának előmondása mellett imádkozik:
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— Édes Istenkém ! Forditsd reánk szegény fogoly magyarokra
könyörülő tekintetedet. Szabadits meg minket ebből a borzasztó vesze
delemből.
Vajjon utat lel-e ez a hő fohász, az ártatlan gyermekszív esdő
könyörgése az Úr zsámolyához?. . Vagy csakugyan alszik az Isten?. . . .
Az oláhok szintén ébren vannak. Csapra ütik a két pálinkás
hordót és a lobogó őrtüzek mellett inni kezdenek. A szesz gőze fejükbe
száll, s korhelykedésük szilaj tivornyává fajul.
Egész hangosan, a magyarok fülehallatára, arról kezdenek vitázni:
mitévők legyenek a foglyokkal.
— Kisérjük Balázsfalvára, — tanácsolja az egyik alvezér, — ott
majd elbánnak velök.
— Mit fáradoznánk, verjük agyon őket, — mond a másik.
— Ez lesz a legjobb! — kiáltják egyszerre huszan is.
— De előbb meg kellene nézni: nincs-e nálok pénz? — veti föl
egy puffadt arczu mócz, a részegségtől alig állva lábain.
A tetszetős tanácsot nyomban követi a tett. Az agg Koncznénak
gyönyörü antik aranyfüllöngője van. Az egyik oláh sóvár pillantást vet
a csillanó aranyra.
— Add ide azokat a fülbevalókat vén boszorkány! — rivalt reá,
s mindjárt ki is szakitja azokat, s pedig oly kiméletlenséggel, hogy a
szegény asszony füleiből kiserken a vér.
A martalóczokban erre minden förtelmével föltámad a ragadozás
vágya. A nőket, — eleintén csak ékszer után kutatva, — a legszemér
metlenebb motozásnak vetik alá. Egy vagyonos zalathnai asszonyságnál,
— Bihari Julianna volt a boldogtalan neve, — ezer darab aranyat talál
nak. E fölött aztán, mint az éhes ebek ha konczot dobnak közzéjök,
összeczivódnak. S mig a banda egyik része a prédán dulakodik, egy
másik csoport Jullenbaum Antal hegybiró nejét akarja levetkőztetni.
A nő vonakodik, s midőn látja, hogy a rablók erőszakhoz nyulnak, férje
után kiált. A hegybiró odarohan, az egyik móczot torkon ragadja, s
ellöki zokogó nejétől.
— Mit, te még ellenszegülsz?! — orditja a zsivány, s lándzsájá
val olyat sujt az erdőmester fejére, hogy az vérbeborultan rogyik össze.
Ami ezután következett: azt toll nem képes leirni. Szörnyü, ret
tenetes mészárlás; örökös szégyenlapja az erdélyrészi román-nép tör
ténetének.
Az egész rablóhad, eszeveszett dühhel, ráveti magát a védtelen
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foglyokra, s csaknem egytől-egyig legyilkolja őket. Patakokban omlik a
vér. Az áldozatok szivfacsaró jajkiáltása, mint egy rette
netes vád, belezokog a hangtalan éjszakába, s megremeg
teti még talán a vadállatokat is.
Mire megvirrad: a táborhelyen immár rémes csönd
honol. A felkelő nap hatszáznegyven lemészárolt magyar
véres tetemére veti bágyatag fényét.
Az egész csapatból, csodával határos módon, ta
lán százhuszan menekültek meg. Ezek egyike:S
zabó
János ref. lelkész, mint közvetlen szemtanu a „Honvéd"
czimü lapban igy emlékezik meg a borzalmas vérfürdőről:
„ . . . Itt Proszákán este a nedves térre a magyaro
kat lefektetik; igen, lefektetik, mert senkinek felállani nem
szabadott, aki ezt tette, rögtön főbelőtték. Az elvett fegy
vereket magok közt elosztják. Most aztán elkezdődött a
fosztás, rablás. Mindenkit mindenétől megfosztottak.
A nőknek hajukat szétbontották: nincs-e ott drágaság
elrejtve, a női szemérmet megsértették. Mindenekelőtt a
nőknek papucsaikat, a férfiaknak csizmáikat vették el.
Egész éjszaka keresztül kutyáknak szidták, fenyegették,
hogy a magyarokat egészen kiirtják.
Reggelre, október 24-én virradóra parancsolják a
szegény kifosztott magyaroknak, hogy keljenek fel. És e
szóra " in d u lj" , minden fegyvert rájok sütnek. S boldog
volt, kit golyó talált, mert a többit a legnagyobb, legtigri
sebb kinzások közt lándzsákkal verték agyon. Nem kimél
tek sem öreget, sem fiatalt; nem gyermeket, nem csecs
szopót. Még az oláh nők is résztvettekkap
a áv
vérengzésben
alvertékagyonasszonyain
éskat.
C
sázrZsigmondnénak,
egy jószivü úriasszony
nak előbb fejét törték be, lándzsával mellét átszurták, úgy
hogy mind elől, mind hátul a vér patakként folyt, aztán egy
lándzsanyelet döftek méhébe, lemeztelenítették, csak egy
inget hagyván rajta. A szegény asszony talán harmadnapra
kábultságából magához j övén, mezitláb, egy ingben beván
szorgott Fejérvárra és az oláhoknál kegyetlenebb várpa
rancsnok a várba sem engedte be, a városon a kór
házba jutott, s iszonyu kinok között egy pár nap mulva
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meghalt. Pecherné 80 éves aggnő, Frendlné, Dianicsné mind alig mo
zogható öregek, lándzsa által haltak meg.H
szpógyekn
árom
anyjukszem
elátáranyakukatszakasztotákel.FarkasLászló őrseregkapitánynak előbb egyik, aztán másik lábát, ismét egyik kezét, aztán a
másikat vágták le, s végre főbeütötték. . . . "
A legyilkoltak névjegyzékét ifj. Kemény István báró a"F
ekt
önyv"czimü emlékfüzetében a következőkép állitja össze:
K
I. C s. kir. tisztviselők: Nemegyei János bányaigazgató, Ujváry
Ádám a korona-uradalom főintézője, Freudel Ferencz tiszttartó, Demény
János uradalmi főügyész, Horvatovics József igtató, Antos György ispán
s Stojkovics Károly gyakornok.
II. A bányatanács hivatalnokai közül: Császár Zsigmond bánya
törvényszéki elnök, Bartha Gyula és Debreczeni Ferencz bányaülnökök,
Imre Miklós titkár, Decanis Manó irnok, Pál Ferencz irnok; továbbá két
hajdu : Sáfár Dániel és Illics István.
III. Bányakezelő személyzetből: Will Mihály pénztáros, Császár
György, Farkas Károly, Eckhardt János gyakornokok.
IV. A beváltó hivatalból: Séber László főbeváltó, Weiszer József,
Lenkey János, Stukli Ferencz és Taub Lajos próbaverők; Kümmerle
Adolf és Baksi Károly gyakornokok.
V. A
k o r o n a - u r a d a l o m : Adorján György
ügyész, Horváth Ferencz alügyész, Füzy Ferencz irattárnok, Huber
Gyula, Teőry János és Nagy István dijnokok; végül: Szima János, Po
polczy János és Teniszláv hivatalszolgák.
VI. A kir. erdőhivatalból: Neszenfeld Ferencz erdőmester, Jullen
baum Antal hegybiró, Téglássy Antal irnok, Kozma Ferencz és Amb
rus Zoltán erdészgyakornokok.
VII. A főolvasztó hivatal személyzetéből: Reinhold Antal, Musnay
János olvasztó mesterek; Schweller János segéd.
VIII. A lelkészek és tanitók közül: Salánky Antal ref. lelkész; Róth
Ferencz tanár, Sponer Ferencz tanitó és orgonista.
IX. A bánya-épitészetből: Román Ferencz épitő, Wilhelm Lajos
és Binder Antal pallérok.
X. Idegen tisztviselők: Mihálkovics József offenbányai kohómes
ter, Barabás János offenbányai erdész, Barthos Antal csertesi irnok.
XI. A megyei tisztviselők sorából: László István adóbiztos, Drasz
drovszky István jegyző.
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XII. A nyugdijas hivatalnokok közül: Farkas Károly ispán, Klein
György erdész.
XIII. Gyógyszerészek: Eismann József kincstári gyógyszertáros, s
Árkosy Lajos segédje.
XIV. Kir. postahivatal személyzetéből: Lukács Tivadar, Gáspár
Vilmos expeditorok.
XV. A tisztv iselő k n ejei k ö zü l: Császár Zsigmondné, Decáni
Ernőné, Farkas Lászlóné, Jullenbaum Antalné, Freudl Ferenczné, Ro
mán Ferenczné, Téglásy Antalné, Treuenfeld Adolfné.
XVI. Hivatalnokok özvegyei: Decanicsné 80 éves, Peicherné 80
éves, Konczné 70 éves; Hollóné, Leoné, Urbánné 60—60 évesek.
XVII. Tisztviselők gyerm ekei közül meggyilkoltatott: 12 fiu és
13 leány.
Ezenkivül, kiknek nevét nem lehetett m egtudni:
XVIII. A bányászok k ö z ü l..........................................
5
XIX. B ányahivatalnokok és felügyelők. . . .
11
XX.K
erskdő.
5
XXI. Ip a ro s ..................................................................... 198
XXII. B
ánya-éskohóm
unkás......................
136
XXIII. Asszonyésgyermek..................................................
186
Az összes áldozatok száma: hatszáznegyven. Ennyire teszi a
„Fekete Könyv" is. A szerencsétlenek tö b b napon át ott hevertek temetet
lenül a farkasok, hollók prédájának kitéve.
althnegészen a tüz martalékául esett. Elhamvadt mind a
Z
három temploma, csaknem valamennyi középület, s száznál több ház. De
elpusztullak az összes bányamüvek is, a munka és a szorgalom e nagy
szerü telepei. S azalatt, mig a városban dúlt a vész, az oláhok nekife
küdtek a rablásnak. Csak a kincstár pénztárából tizenháromezer darab
aranyat és húszezer darab ezüst huszast vittek el. Hát még az összeha
rácsolt magánvagyon! Százezrekre rúg annak az értéke. Átkutattak
minden házat, minden egyes lakást. A feltört pinczékből az utczára
guritották a boroshordókat, s ott dőzsöltek a füstölgő romok között,
trágár dalok mellett nyivákoló dudaszónál. Két éjjel, két napon át, egész
okt. 25-ikéig tartott ez a pokoli devernya. Ekkor aztán hozzáfogtak a
zsákmány fölosztásához; a préda fölött azonban, szokás szerint, hajba
kaptak és egymást kezdték öldökölni. Janku személyes közbejöttére vala
szükség, hogy az ittas csőcselék között a rend némileg helyreálljon.
A zalathnai vérengzés hire egész Erdélyben mély megdöbbenést
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keltett. Maga Puchner is megsokalta a dolgot, s ráirt a forradalmi bizott
ságra, hogy hagyjon fel a czéltalan kegyetlenkedéssel. De nem hallgat
tak ezek immár a főhadparancsnok intelmére sem.

Utczai lapelárusítónő Bécsben 1848-ban.
A zalathnai vérfürdő után az úgynevezett H egyalja magyarságá
nak a kiirtása következett. Itt Jankunak egy másik büntársa: A
xent
Szever vitte a főszerepet.

A
z1848-49-ikim
agyarszabadságharcztörténet.
Alsó-Fehérmegye derekán, Nagy-Enyedtől egész Gyula-Fehérvá
rig, több mérföldnyi hosszuságban egy szélesöblü völgy terül el. A völgy
közepetáján, közel Fehérvárhoz, középnagyságu hegy: a „Bilak" ter
peszkedik; középpontja több hegygerincznek, amelyek, mint egy-egy
óriási kar, jobbra-balra nyúlnak. Gyönyörü, virányos tájék ez. A termé
szet paradicsomkertje. A Bilak körül elterülő lapály a legjobb búza
termő föld, a szelidhajlásu lejtőkön a borág zöldel, a völgyeket pedig
gyümölcsöskertek lepik el. Közbe-közbe mintha rózsalugasból mosolygó
leányarcz nézne ki, öreg fák árnyas rejtekében egy-egy tiszta, csinos
falu. Ez a Hegyalja, Erdély hires bortermő vidéke.
A lakosság itt is oláh; de az egyes községekben igen sok magyar
birtokoscsalád lakott. Ezeknek a kiirtására indult el, mindjárt Zalathna
gyászos pusztulása után, Axente. Vállalkozását nagyban elősegité a kör
nyék oláh népe, amely amúgy is ellenséges indulattal viseltetett a jómódu
magyar urak iránt. Mindjárt megjelenése után nyolcz-tizezer emberből
álló tábor verődött össze Krakkóban. Ez volt a főhadiszállás; innen
intézte Axente a véres munka folyását.
És ezzel megindult az irtózatos hajsza. A felkelősereg, apróbb
bandákra oszolva, elszéledt a szomszédos községekben, s a lefegyverzés
ürügye alatt, kezdte összefogdosni a magyarokat. A foglyok a tábor
helyre: Krakkóba hurczoltattak. Számuk október 26-án már meghaladta
a kétszázat. A községen kivül terül el egy mocsaras rét: ez szolgált
tanyájuk gyanánt. Itt voltak a szabad ég alatt, két nap, két éjjel; kitéve
az őrök durva szidalmának, szakadó esőnek, a gyötrő éhezésnek. Har
madnap — október 28-án, — reggel végre Péchy Tamás birtokos
pinczéjébe terelték őket. A remény sugara csillant meg könybeborult
szemeikben. Azt hitték a boldogtalanok, hogy a két napi szenve
dés után talán mégis ütni fog számukra a szabadulás órája. Dehogy a
szabadulás; dehogy a z ! . . . A halál órája volt az, amely megkondult
fölöttük.
Mindjárt a déli harangszó után lándzsás oláhokkal telt meg az
udvar. Lehettek vagy ezren. Jövetelök czélja világos volt. Látszott rej
télyes mozdulataikon, tekintetük vadságán, hogy valami szörnyü dolgot
forralnak. Csak a szegény magyarok ottlen a pincze vak sötétjében nem
tudtak semmiről.
Előbb azonban az egész banda Péchy legjobb borából dorbézolni
kezdett. Körülbelül két óra hosszáig tartott ez a szokásos tivornya. Mikor
aztán csaknem valamennyi a föld poráig itta m agát: hozzáláttak a bor-
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zalmas terv végrehajtásához. A foglyokat kettesével-hármasával kivezet
ték a pinczéből, s mindjárt ott a gádornál agyonbunkózták őket.
Az idő már alkonyodott, s mégsem voltak készen. Pedig sietniök
kellett, mert hire jött, hogy a foglyok kiszabadítására honvédcsapatok
közelednek. Istálló-lámpások fényénél folytatták tehát az öldöklést.
A kétszáz fogoly közül egyetlenegy sem szabadult meg. Mind
legyilkolták.
A krakkói mészárlás, úgy látszik, intő jel gyanánt szolgált, hogy
most már teljes erővel az egész Hegyalján kezdessék meg a magyarirtás.
Másnap, — október 29-én — Benedek mezőváros magyar lakóit
érte hasonló rémes sors. Itt hetven ártatlan emberre borult a halál örök
éjszakája.
Seress Benjaminné, a benedeki jegyző gyászbaborult özvegye,
ama kérvényében, amelyet Ferencz József erdélyi körutja alkalmából a
felségnek átnyujtott, a többi közt igy emlékszik meg az öldöklés lefo
lyásáról:
„ . . . . Meggyilkolt férjemmel: Seress Benjaminnal Benedek
mezővárosban laktunk. A férjem jegyző volt itt.
A zavargások kitörésekor mi is menekülni akartunk. A nép azon
ban kért, hogy maradjunk, nem lesz semmi bántódásunk, védelmük alá
vesznek.
Ezen igéret daczára egyik éjjel a tömeg házunkba tört, s enge
met férjemmel és négy gyermekemmel együtt kiránczigáltak az ágyból,
s egy közeli házba hurczoltak, ahol már több mint hetven ember volt
összezsufolva. Itt töltöttük az éj hátralevő részét. Napkeltekor vala
mennyiünket a szabadba vezettek, s egy mély gödör mellé sorba állitot
tak. Mi megadással türtük sorsunkat, mert nem hittük, nem hihettük,
hogy mindennek mészárlás lesz a vége. Ekkor egy Szavu Mitru nevü
oláh igy kiáltott reám: „Hol a pénz, am it a borért kaptál? " Én megmond
tam neki; ő azonban megragadván jobbomat magával hurczolt, ezalatt én a
másik kezemmel ösztönszerüleg magam után vontam négy gyermekemet.
Alig tettem nehány lépést: megkezdődött a mészárlás. Legelő
ször is a férjemet verték agyon, aztán sorban valamennyit. Egyedül
egy földesúr leánya: Pál Mária bocsájtatott szabadon, meghajolván
Thoma György nevezetü oláh legény abbeli kivánsága előtt, hogy fele
ségül megyen hozzá. Néhány öregembernek s egy pár asszonynak, kik
a faluban maradtak, ez alkalommal megkegyelmeztek ugyan, de később
az oláhok ezeket is agyonverték. . . . "
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Ugyanezen a napon gyilkoltatott le M agyar-Igen értelmisége is.
Egyedül csak a ref. lelkészt hagyták életben.
— Neked megkegyelmezünk, — igy szóltak hozzá a banditák, —
hogy hirdethesd az utókor előtt, milyen módon irtottuk ki ennek a vidék
nek a magyarjait.
ors-cádn
B
szintén nagy volt az öldöklés. Csupán ebben az
egy községben hetvenhárom magyart fosztott meg a vérboszu életétől.
A meggyilkoltak között volt Péterfi László, a nagy-enyedi főiskola tudós
tanára is. Péterfi számára, talán előkelősége miatt, különleges halálnemet
eszeltek ki. Igavonó barom módjára, ekébe fogták. Párja egy Székács ne
vezetü ispán volt. A boldogtalan emberek, gúnykaczaj közt, a mezőre
hajtattak, hogy ott szántsanak velök. Itt aztán addig hajszolták őket,
amig csak mindakettő a végkimerülés és az ütlegek súlya alatt össze
nem rogyott.
Hasonló kegyetlenséggel irtották S á r d és Kisfalud közbirtokos
ságát. Az áldozatok száma több mint h atv an ember; köztük a járás két
szolgabirája: Benedek József és Szőllősy Elek.
E két utóbbi áldozatnak özvegyei a császárhoz benyujtott panasz
levelükben ekként adják elő a vérengzést:
„ . . . . 1848 október havában férjeinkkel együtt: Benedek József
főszolgabíróval és Szőllősy Elek szolgabiróval sárdi birtokunkon szüre
telni voltunk. De látva az oláhok előkészületeit, nagyobb biztonság ked
véért Gyula-Fehérvárra mentünk. Az oláh hordák azonban mindjárt
másnap megtámadták ezt a várost is; felgyujtották ugyszólván az ágyuk
torkában; ami hihetetlenül hangzik ugyan, de mégis úgy történt. Mit
tehettünk egyebet?! Visszaindultunk ismét Sárdra.
Az oláhok azonban üldözőbe vettek, úgy hogy utközben az
Eszterházy-féle kastélyba menekültünk. Az oláhok azonban megostro
molták az épületet, s mi fogságba jutottunk. Jakabffy nevezetü földbir
tokos szemünk láttára gyilkoltatott meg. Engem és Benedeknét össze
vissza vertek; férjeinket pedig egy pinczébe zárták. Innen aztán az át
vonuló Janku serege elé állitották férjeinket, s a többi szerencsétlenekkel
együtt fölkonczoltattak.
Minket szegény özvegyeket pedig gyalog hajtottak tüskön-bokron
át a Gyula-Fehérvárnál fekvő táborba. Itt szabadon bocsájtottak. Erre
mi férjeink megcsonkitott holttetemével Sárdra mentünk, s ott eltemet
tük őket. Örökös veszedelem között, a legkegyetlenebb bántalmazások
nak kitéve, négy szomorú hetet töltöttünk itt; a tribunok, ismételt
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könyörgéseink daczára nem engedték, hogy a községből kimozduljunk.
Pénzünket pedig erőszakkal elvették. . . . A sárdiakat nagyrészt sárdi, a

Huszárkard.

Gyalogsági tisztikard.
A honvédség fegyvereiből.

Nemzetőri tisztikard.

kisfaludiakat pedig kisfaludi oláhok gyilkolták le. Két határőrtiszt:
Mumzath és Schöndruck voltak a vezetőik. . .

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
jvánmég szörnyübb dráma zajlott le. Itt kilenczven
aros-U
M
magyar életét oltotta ki a véreskezü Axente. Ugy volt, hogy a foglyok
Balázsfalvára kisértetnek. Hármasával összekötözték őket, s a kettős
sorban felállitott szerencsétlenek közzé egy hosszu és vastag kötelet
húztak át, amelyhez minden csoport külön-külön megerősittetett. Igy
indultak el ötszáz lándzsás oláh födözete alatt. De nem mentek messzire,
hiszen a Balázsfalvára való szállitás egyértelmü vala akkoron a halállal.
Mindjárt a falu alatt, a Maros partján a parancsnokoló alvezér megállítja
a menetet. Erre előlép egy pópa, kezében kereszttel. A foglyok csopor
tonként elővezettetnek, a pópa megimádkoztatja a boldogtalanokat, s
aztán sorban: egyiket a másik után a legnagyobb nyugalommal agyon
verik, a vonagló holttesteket a Marosba hullámai közzé dobálva. Egy-egy
velőtrázó jajkiáltás, a vizlocscsanása, s csöndes minden. Az öldöklés itt
is, épp úgy mint Krakkóban, olyan sokáig tart, hogy az utolsó négy cso
port már csak fáklyafénynél végezhető ki. De megteszik, nincs kegyelem
senki számára. Este nyolcz órakor a sötét, morajló folyón immár ott
úszik lassu himbálással a kilenczven véres holttetem : porlandó hüvelye
kilenczven megdicsőült mártirnak.
Csaknem ugyanezen időben irtatott ki:B
klya
iósC
orbánd,D
Veresegyház, Forró és Asszonynép magyarsága is.
Zalathnától föl Maros-Ujvárig egész Alsó-Fehérmegye egy nagy
temetőhöz hasonlitott. A Hegyalja letarolt völgyén a gyászharangok
szomoru kongása búgott végig. Alig volt magyar uriház, amelynek
megsiratni való halottja ne lett volna. Hiszen egy pár hét alatt csupán
ennek az egy vármegyének a területén több mint kétezerötszáz ember
mészároltatott le.
Ámde Alsó-Fejér nem állt egyedül mérhetlen gyászával. A hová
csak elért az oláhok keze, hasonló vérengzés folyt mindenütt.
elsőgyénkcsaknem
F
-jrm
valamennyi tisztviselője legyil
koltatott.
egysem járt jobban. Itt Hosszuaszó, Szancsal, Szélkut,
üklőm
K
Dombó a borzalmas stácziók.
Zarándmegyében Buttyán prefekt bocsájtotta szárnyra prédaéhes
martalóczait. A szorongatott magyarság Kőrösbányán a megye akkori
székhelyén gyült össze. A menekülők közt voltak B rá d y a k is, egyik leg
előkelőbb nemes családja Zarándnak. Itt akartak ők is a vihar elvonulá
sáig meghúzódni.
Október 22-én azonban a felkelők egy csapatja egész váratlanul
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a városra üt, a nemzetőrséget lefegyverzi, a menekülőknek pedig meg
hagyja, hogy térjenek otthonukba, nem lesz semmi bántódásuk. Töb
ben el is indulnak.

Gábor Áron elsüti felszerelt első ágyuját.
A B r á d y - c s a l á d nehogy útközben rablótámadásnak legyen
kitéve, még oltalomról is gondoskodik. Egyenesen a kőrösbányai román
lelkészhez fordul, hogy kisérje el őket hazáig: a közel fekvő Brádra.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
A plébános, ki régi ismerőse a családnak, kelletlenül bár, de mégis meg
hajol a kérelem előtt. Október 25-én alkonyatkor kocsikon útra kelnek
tehát. A karavánt ezek képezték: Brády András és neje; Brády János
nejével és leányaival; Brády Pál, a felesége és féléves gyerm eke; Brády
Péter és Sándor; s végül a rokon Kriscsóry Ábrahámné a leányaival.
Mire felczihelődnek, egészen beesteledik. De alig érnek ki
a város határából: már nyomukon a veszedelem. Ötven-hatvan tagból
álló felkelőbanda, amely, ugy látszik, lesekedett reájuk, meglepi és
körülfogja a védtelen utasokat. Zaj, lárma, dulakodás támad. Brády
Jánosék kocsiját a megszilajodott lovak kiragadják a tömegből, s a
Kőrösvize sekély medrén visszagázolnak velök a városba. A többiek
elől azonban elvan vágva minden út. A horkoló lovak zabláját vasmarku
móczok fogják. Lehetetlen a menekülés. Kegyelemre megadják tehát ma
gokat. A rablóbanda, diadalorditás közt, egész Váka alá megy a foglyok
kal, itt aztán, tábort ütvén, minden fontolgatás nélkül agyonveri vala
mennyit. Még a boldogtalan pópának sem kegyelmeznek: tüzbe vetik.
Pitymallatkor a község rétjén tizenkilencz áldozat fekszik vérbefagyva,
köztük tizennégy a Brády-családból. A holttesteket egy gödörbe hányják,
Brády Pálné szopós gyermekét azon elevenen. A szegény kis angyal pana
szos nyöszörgése még sokáig kihallatszik a lazán hantolt sirgödörből.
Még ennél is irtózatosabb vérengzés szinhelye voltA
lgyó,
ahol nyolczvanöt embert, köztük Boncza ref. lelkészt mészárolták le az
oláhok. Bokajban pedig harmincz magyar pusztult el a kannibálok lánd
zsái alatt.
Hátszegen „az oláh pap, — mint egy szemtanu irja, — a Sztrigy
partján czölöpökhöz tizenöt magyart kötöztetett, aztán minden fogoly
lyal szemben egy-egy lándzsás oláhot állitott, akik parancsára a magya
rok fejét kettéhasitották. A holttestek a vizbe hulltak. "
egébcsupán Gerend-Kereszturon több mint
nysm
orda-A
T
kétszáz magyart gyilkoltatott le Mikás. K o c s á rd magyarsága,hatvn
ember, az utolsó csecsszopóig, szintén egészen kiirtatott.
A II-ik határőr-ezred területén (most Besztercze-Naszódmegye)
Urbán székhelye: N a s z ó d az öldöklések középpontja. Maga Urbán
biztatta a felkelőket a magyarok kipusztitására.
— Minden megölt románért öt magyarnak a fejét üttetem le, —
igy szokott henczegni.
Nem csoda aztán, ha Naszódon úgyszólván nap-nap mellett lehetett
látni oszlopokhoz kikötött úrinőket s előkelő férfiakat, kitéve a gyüle
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vész tömeg legaljasabb szidalmainak. „A nők közül, — jegyzi föl egy
menekült, — némelyeknek emlői, másoknak füleik, orruk levagdalva, s
mindegyik gyalázatosan megnyirva."
Ámde, ez az elvadult nép, amint láttuk, nem elégedett meg fog
lyainak egyszerü kivégzésével, hanem előzőleg rendszerint mindenféle
kinzásoknak vetette őket alá. Irtózatos dolgok ezek! Egy darab a sötét
középkor bünkrónikáiból. Kétségbevonhatlan okmányok ha nem igazol
nák: nem hinnők, nem hihetnők, hogy a X IX-ik század delén Isten kép
mására alkotott teremtmények ennyire tudtak lealjasodni.
Rémes tetteikből, ime, csak egy-két példa:
iskeJános Felső-Fejérmegye egyik érdemes albirájának tüzes
M

Turóczy Mózes, Gábor Áron ágyúöntőjének gyárvezetője. (1893-iki arczképe.)
dróttal sütötték ki a szemeit. Ekkor aztán arczczal a messze kéklő hegyek
felé forditották, s igy gúnyolódának vele:
— No, kutya, látod-e az erdődet?
ocsárdn,mint egy szemtanu beszéli, „az apát, anyát és gyer
K
meket egymásra rakták és úgy döfték lándzsával keresztül. A fogak
kiszedése, ujjak, fülek, orr levagdalása napirenden volt. Némelyeknek
belét szakasztották ki, s a vonagló áldozat szájába tömték."
orbándBaranyay Károly földbirtokos, nejének és leányának
B
a szemeláttára fürészeltetett darabokra. A szerencsétlen áldozat fejét
aztán karóra húzták, s Baranyaynénak mezitláb kellett azt egész Balázs
falváig vinni.

Az1848-49-iki magyar szabadságharcztörténete.
A dombói határban egy magyar utas került a czirkáló felkelők
kezébe. A fogolynak lenyesték kezét-lábát, s aztán övig ásták a földbe.
A szerencsétlen ember a legirtózatosabb kinok közt pusztult el.
endkSzőlőssy Elek szolgabiró elevenen nyúzatott meg;
B
Mégai órásmestert pedig megsütötték. Az áldozat husából a többi fogoly
nak enni kellett. Aki vonakodott: annak a bestiák erőszakkal tömték a
szájába a megpörkölt húsdarabokat.
Borzasztó halállal múlt ki D o b o li Zsigmond veresegyházi bir
tokos is. Hosszu vastag tűkkel, a minőket a gyapjuzsákok varrásánál
szokásos használni, eladdig szurkálták, amig csak ki nem szenvedett.
Agyonkinzásában főkép az oláh asszonyok fejtettek ki hóhéri mü
vészetet.
Még szörnyűbb módon végeztetett kiR
hédeygrófuvabiáj.
A szerencsétlen embernek, — nevét nem jegyezte föl a krónika, — tér
den alól levágták mindakét lábát, s aztán gúny és szitok közt, a saját
levágott lábaival verték agyon.
ersJános hosszuteleki birtokos, nejével és három felnőtt
V
gyermekével együtt a falujabéli oláhok által elfogatván, a pópa intézke
dése folytán Balázsfalvára vala kisérendő. A rabcsalád, persze, kellő
fedezettel, útnak is indittatott. Pókafalvánál azonban a csapat vezetőjé
nek sátáni ötlete támad.
— Hó, m egálljatok! — szól társaihoz. — Mondok valamit. Soh'
se fáradjunk mi ezekkel a nyomorultakkal egész Balázsfalváig, hanem
csapjunk velük egy kis mulatságot. Kössük ki őket oda a dombra, aztán
használjuk czéltábla gyanánt. Legalább kipróbáljuk a puskáinkat.
A terv tetszik, s legott hozzáfognak a kiviteléhez. A foglyok szét
választatnak, s a közeli magaslaton mindegyik külön-külön fához erő
sittetik. És ezzel megindul a rémes játék. Először puskából lövöldöznek
reájuk; majd lándzsáikat veszik elő s ezeket dobálják a szegény embe
rek vérező testébe. Ha egy-egy lövés vagy lándzsa talál: vad ujjongás
ban törnek ki, mitsem törődvén áldozataik szivfacsaró jajgatásával.
S ez a versengés csak a szerencsétlenek kimulásával ér véget.
Ekkor aztán, mint akik kitünően mulattak, visszatérnek falujokba. Az
öt holttest pedig ott marad a ragadozók prédájául.
De ne folytassuk.......... Hisz talán egy egész könyv sem volna
elegendő ezeknek a vérfagyasztó iszonyatosságoknak az elmondására.
S a vérengzés, szerte egész Erdélyben, hónapokig tartott.
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Hogy mennyi az áldozatok száma? Ki tudná azt ma már biztosan
megállapitani! Hiszen egyedül Alsó-Fejérmegyében, mint már emlitők,
néhány hét alatt 2500 ember mészároltatott le. Ehhez nincs hozzászá
mitva a Nagy-Enyed pusztulásakor — 1849 január 8-án — elvérzettek
szám a; pedig itt is több mint 400-an estek áldozatául Axente martaló
czainak. Az abrudbányai hegyszakadékban szintén 2000 legyilkolt ma
gyar aluszsza siri álmát.

A szászvárosi csata 1849. február 7-én. — (Egykoru kép.)
Ha mindezt összevetjük: az összes áldozatok száma, a legkisebb
túlozás nélkül, bátran tehető tizer.
Balgaság volna azt hinni, hogy az oláh köznép csakis a maga
vad ösztöneiből gázolt oly mámoros szilajsággal az embervérben. Nem;
Janku, Axente, Prodán, Mikás, Bálinte, stb . fölbujtása folytán vetemedék
ennyire. Ezek a hirhedt prefektek uszitották a müveletlen, nyers tömeget
a magyar ellen; ők voltak a mészárlások főintézői.
Számos adat igazolja ezt.
Abrudbányán egy úriasszony, kit a móczok megöléssel fenyeget
tek, egyenesen Jankuhoz fordult oltalomért.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
— Az istenre kérem, — igy esdekelt — szabaditson meg ebből a
szörnyü helyzetből!
A „havasi király" eleintén úgy tett, mintha nem hallaná a kö
nyörgést. Mikor azonban a nő hangos zokogásra fakad, hirtelen oda
lovagol a lándzsás móczok közzé, s reájok rivall:
— Elég volt már az öldöklésből!
Erre az egyik martalócz daczosan fölveti bozontos fejét s kihivó
lag ekként válaszol:
— Hát akkor miért eskettél meg minket a hegyek közt, hogy
egyetlen magyarnak se kegyelmezzünk? Én bizony megtartom eskümet.
Gyilkolni fogok, s gyilkolni fogunk mindnyájan.
Csaknem hasonló jellemző szóváltásról teszen emlitést a „Fe
kete Könyv" is. Hatvani őrnagy dandárának a lemészárlása után (1849.
május 9.) Janku és Bálinte egy abrudbányai özvegyasszonynál vig lako
mát csaptak. Borozás közben Janku egyszerre csak asztalhoz üti poha
rát, s elkomorult arczczal igy szó l:
— Nem szabad több gyilkosságnak történni, már undorodom
a vértől.
— Te szemét! — pattan fel erre Bálinte. — Örökké kár, hogy
ilyen nagy hatalom van a kezedben; de még nagyobb kár, hogy éppen
tégedet tettek közöttünk elsőnek.
— Már akárhogy van, — felel Janku, — de az én akaratommal
nem szabad több gyilkosságnak történni.
— U g y ! — ugrik fel Bálinte az asztaltól. — Hát már elfeledted,
hogy mire esküdtünk Balázsfalván? Majd emlékedbe hozom. Arra esküd
tünk, hogy még a méhmagzatot sem fogjuk kimélni, ha magyar.
Mi történt azután, nem tudni. Azt mondják, hogy Janku és
Bálinte többé nem is beszéltek egymással.
Janku és büntársainak a háta mögött pedig a cs. kir. sorkatonaság
állt. Láttuk, hogy Puchner az oláh légiókat, a 33-ik hadtest gyanánt,
legfelsőbb engedelemmel a császári hadsereg keretébe illesztette. Az is
köztudomásu, hogy minden felkelő csapathoz egy-egy cs. kir. tiszt
osztatott szolgálattételre. És ezek a vitéz tiszturak, — ig y : Schöndruck,
Joanovics stb. — ugyancsak tevékeny részt vettek a harácsolásban.
Riebel őrnagy, a főhadparancsnokság képviseletében, rendes
tagja volt a román forradalmi bizottságnak.
Urbán ezredes szinte tobzódott az omló magyar vérben. Naszód

VI.M
ikorazistenalszik.
egy nagy vérpadhoz hasonlitott, ahol csaknem napirenden voltak
a kivégzések.
Egy őszi napon marczona kinézésű oláh legény jelentkezik
kihallgatásra Urbánnál. Bebocsájtják. A legény vérfoltos keszkenőbe
takartan valami gömbölyü dolgot rejteget.
— Nos mi az? — kérdi tőle Urbán.
A legény a keszkenőből egy levágott emberfejet vesz ki, s üstö
kénél magasra emelve, igy válaszol:

Kufstein vára 1850-ben.
— A báró Huszár Zsigmond feje. Méltóságodnak hoztam aján
dékba.
Az ezredes arcza nevetésre torzul.
— S hogy jutottál hozzá?
— Nála szolgáltam mint inas. Tegnapelőtt éjszaka rárohantam
és megöltem, — válaszol a szörnyeteg bamba dicsekvéssel.
S Urbán, a helyett hogy vasraveretné, dicséretekkel halmozza el,
dús borravalót ad neki; sőt később bátorsága jutalmául még valami biz
tosfélének nevezi ki.

Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története.
Igy aztán elhihetjük, amit akkor széltiben beszéltek, hogy Urbán,
jutalmak osztogatásával, maga ösztökélte az oláhokat a magyarirtásra.
Különben van erre nézve bizonyiték is.
A preszákai szörnyü vérengzés alkalmával az egyik bányatiszt
irgalomért esdett.
— Nem kegyelmezhetünk nektek, ti kutyák — szólt az egyik
alvezér, — mert P u ch n er és U rb án azt p aran cso lták , hogy minden
magyart irtsunk ki.
De hát az egész mozgalom megett ki állott? A választ megkap
juk a rideg tényekben.
Midőn a harcz lezajlott, mikor az önkény sötét éjszakája borult
a nemzetre: mint aranyeső, úgy húllt a sok rendjel, kitüntetés, jutalom
az oláhok közé. A magyarirtás volt az érdem fokmérője. Akiknek kezé
hez a legtöbb vér tapadt: azok kapták a legfényesebb ordókat. Axente,
valamennyi közt a legvérengzőbb, még külön nyugdijban is részesült.
S a 630 frtnyi nyugdij m a is: 1895-ben, — az alkotmányos élet vissza
állitásának 23-ik évében — a brassói magyar kir. adóhivatal utján ren
desen kijár neki. Hej, nehéz az ilyen dolgokra fátyolt boritani! . . .
A prédaszomj átragadt a magyarországi román népre is. De a
zendülés, a hatóságok ébersége folytán, itt még sem ölthetett olyan széles
arányokat, mint túl a Királyhágón.
A mármarosmegyei oláhság, mely még kikeletkor „a király, haza
és a nemzet iránt, " hüséget fogad, már szeptember derekán forrongani
kezd. Titkon gyülésezik, majd meg Urbán ezredessel lép összeköttetésbe,
akinek utasitásaiból azt magyarázza ki, hogy „minden nadrágos ember
fölakasztandó." A mozgalom csakhamar nyilt lázadásban tör ki. A só
bányák komoly veszélyben forognak. A rakonczátlankodás B o rsá n éri
el forrpontját, midőn az egybesereglett nép kijelenti, hogy a magyar
kormány parancsai előtt többé nem hajol meg, hanem „a császárral és
az erdélyi testvérekkel tart. " Végre is katonaságnak kell közbelépni.
éterfiAndrás őrnagy, a honvédelmi bizottmány utasitására, okt. 28-án
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szigeti és szabolcsi nemzetőrökkel közéjük üt, s rövid harcz után szét
szórja fészküket. A község a tüz martalékául esik, a főbb czinkosok
pedig bitóra kerülnek.
Az erdélyi havasok közül átcsapó forradalmi ragály csakhamar
megfertőztette Arad, Bihar, Tem es megyék oláhajku lakosságot is, mely
bandákká verődvén, hasonlókép rabolni kezdett. Fübis, Nagy-Remete,
Tót-Várad, Konop, Soborsin, Zám stb. községben vér is folyt.
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A jó példával, persze, ezen a vidéken is a pártütő katonaság ment
elől. Rukowina báró temesvári parancsnok ugyanis egyenesen megtil
totta a népnek, hogy a megyei hatóság iránt engedelmességgel viseltessék.
Ehelyett, Ambrózy Lajos báró, egykori adminisztrátor elnöksége alatt,
valami bizottság-félét szervezett, s erre ruházta a polgári-hatalmat.
A honvédelmi bizottmány, végetvetendő e hatalmaskodásnak,
erélyes intézkedésekhez nyúlt. A megye székhelyét Temesvárról Lugosra
tette át, az Ambrózy-féle kényszer-hatóság tagjait pedig, törvényen kivül
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helyezvén, hazaárulóknak nyilatkoztatta ki. Egyúttal a zendülés gyors
lefojtásáról is gondoskodott.
Máriássy, ki Arad alól több izben rándult a vidék egyik-másik
részébe, később pedig az erélyes Gál László szerencsésen el is oltják a
keletkező tüzet. Arad és Bihar oláhsága november elején már ismét
csöndes v olt; a temesi azonban a császári hadsereg védőszárnyai alatt
csaknem a háború végeig egyre garázdálkodott.
őváridékenszinte kitört az oláh lázadás. Ezeket a szatmár
K
megyei nemzetőrökkel, Katona Miklós őrnagy szedte ránczba.
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E közben Erdély bérczei közt már dörögtek az ágyuk. Megkez
dődött a rendszeres háború. Ámde, a magyarság a rettentő üldözés kö
zepette annyira szétzilálódott, hogy képtelen vala erejének a kellő kifej
tésére. Hiányzott a szervező kéz, mely egy egészszé tömöritse, hiány
zott bátorsága, de hiányzott még a szükséges fegyver is. A kis honvédcsapat, Bethlen Gergely és Bánffy János vezetése alatt, elég fürgén
mozgott ugyan; de gyönge ereje, mint szirten a hab, megtört a rémura
lom ijesztő hatalmával szemben.
A szorongatott magyarság minden reménye tehát egyedül a szé
kelyek harczkészségében összpontosult. Október közepén végre kimoz
dult a várva-várt haderő: négy dandárban, tizenkétezer ember. Daliás,
bátor nép, amely, ha rátermett vezér áll az élén, keresztültör a poklokon
is. Sajnos, ezúttal még nem volt ilyen kivánatos vezére.
A székely hadak útja diadallal kezdődött. Lázár Dénes előnyo
muló dandára ugyanis mindjárt Radnótnál, — okt. 24-én — egy nagy,
tizenkétezer főnyi oláh-táborra bukkan, melyet rövid mérközés után
szétszór. Bő zsákmány és néhány száz fogoly a harcz jutalma.
A győzelem felvillanyozólag hat a székelységre. A sereg zöme
most már bátor elszántsággal nyomul tovább, hogy a vérengzések egyik
főrendezője: Urbán ellen vegye föl a tusát. A terv az, hogy Beczmann
és Droschner egyesült erővel törjenek Urbán főhadiszállására: SzászRégenre.
A támadást október 31-én délelőtt tiz órakor Beczmann kezdte
meg, Sárpatak mellett megütközvén Urbán előhadával. Heves küzdelem
fejlik k i; de a székely-dandár rohama oly erős, hogy a császáriak végre
is hátrálni kénytelenek. Délután megérkezik a Droschner harczvágyó
dandára is.
A két csapat most már egyesülten üt Urbánra, aki a győzelem
biztos reményében V ajda-S zent-Iván előtt három ágyuval és kétezer
emberrel immár várja őket. Ámde, ezúttal is a székely fegyvereknek
kedvez a hadiszerencse. A hetyke granicsár-ezredes elveszti a csatát, s
ijedt serege zagyva futással menekül Szász-Régen felé. A győztes szé
kely had, persze, a nyomában. A hajszának csak a leszálló éjszaka vet
véget. Másnap, — november 1-jén — azonban meguj itják az üldözést,
s egész Szász-Régenig nyomulnak előre. Szász-Régen falai közt ekkor
már egyetlen katona sincs. Tovább futottak. Berzenczey nemzeti kor
mánybiztos, ki a sereggel utazott, megadásra szólitja fel a szászokat.
Tegyék le a fegyvert, lássák el huszonnégy órai élelemmel a székely
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sereget, s végül hódoljanak meg a magyar kormány előtt. Ezek a
föltételei.
A szászok, bizva abban, hogy Urbán visszafordul és fölszaba
dítja őket, időhaladék okából húzni-halasztani kezdik az alkudozást.
Már este van, s még mindig csak az előtanácskozásnál tartanak. A szé
kely-tábor, amely napok óta úgyszólván étlen-szomjan csatározik, a
roszakaratu huzavona miatt zúgolódni kezd. Erre Berzenczey, az álnok
szász atyafiak megfenyitéseül, elrendeli Régen kirablását. Az éhes
székely katonaság haragos dühhel tör a városra, s bizony nem kiméi
semmit. A harácsolás közben, állitólag egy pék vigyázatlansága követ
keztében, a város kigyúl, s nagyrésze porrá ég.
Ezzel valami csodálatos, maig is kimagyarázhatlan fordulat állott
be a székely nép kedélyvilágában. Lobogó lelkesedése, szilaj harczi
vágya, mintha hideg vizzel öntötték volna le, egyszerre kialudt. Nem
akart semmi áron tovább harczolni. Azt mondta, rosz az élelmezés, rosz
a vezérlet, rosz a puska, rosz m inden; ő megy haza. Sem szép szó, sem
fenyegetés nem használ. A tábor bomlásnak indul. Egyik csapat a másik
után, némely zsákmánynyal megrakodva, siet vissza bérczei közzé.
A gyönyörü sereg, reménye és büszkesége Erdélynek, néhány nap alatt
kétezer főre olvad. Ezek is kedvetlenek, látszik elborult arczukon, hogy
jobb szeretnének társaik után menni. A tábor maradékával Sombori
Marosvásárhelyre huzódik.
A bomlás hirére az ellenség haditerve azonnal megváltozik. Most
már a császáriak lépnek fel támadólag. Gedeon József altábornagy tizenkét
ágyuval s négyezer emberrel legott Marosvásárhely alatt terem, s no
vember 5-én megrohanja a székelyeket. Roppant zavar, szörnyü ijedelem
támad. A vezérek, fölhagyván minden reménynyel, nem akarnak a túl
nyomó császári hadsereg ellen harczolni. Maga Berzenczey, támogatva
Gál Sándor táborkari főnök által, áll a csapatok elére. Mindhiába. A fe
gyelmezetlen székely katonaság, mintha csak alkalomra várt volna, az
első ágyudördülésre futásnak ered, s meg sem áll hazáig.
A székely-tábor most már csakugyan végleg szétzüllött. Nem
maradt belőle egyéb, mint néhány sebesült és sok-sok keserüség. Ber
zenczey népszerüsége odalett. A boldogtalan ember, akit néhány hét
előtt még egész Erdély a tenyerén hordozott, a székely tisztek haragja elől
menekülni kénytelen. Többnapi bujdoklás után Galiczián keresztüljutha
tott csak Budapestre. A székelytábor kudarcza később a nemzetgyülésen
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is szóba került, amely alkalommal Berzenczey hosszabb beszédben, nagy
elkeseredés közt védekezett a vádak ellen.
.". Három hétig— igy szól a többi közt,—
40 ezer embert kontóra kellett tartanunk, úgy
mint Jellasics. Ugyan nem volt két töltésünk se,
de azért Szász-Régen alá is elmentünk, nem ke
vés ütközettel és Urbán seregét szétvertük. És
ekkor a szász nemzet kiköltözött a várostól, kijött
előnkbe néhány rabember és néhány szenátor és
kérdezték m it akarunk. Mit azt feleltük, hogy tart
sanak ki bennünket 24 óráig és kapituláljanak.
A seregnek nem volt zsoldja. Méltóztattak a
szász-régenieknek az erdőbe menni és 24 óráig
a legénység éhen-szomjan fizetés nélkül ott ült,
béketürve Szász-Régen alatt, akkor egy szász
és egy oláh boltos felgyujták a várost. Udvar
helyről jön levél, hogy meg van támadva. Ekkor
a fegyelemnek vége van, a kormánybiztosok
rendelkeznek, de rendelkezéseik kontramandál
tattak. . . . "
A székely-tábor feloszlásával a magyarság
ismét védelem nélkül maradt. Erdély éjszak
nyugati részén Kolozsvár körül volt még egy
maroknyi honvédcsapat Baldacci Manó ezredes
vezetése alatt.
A császáriak, kiknek ereje W ardener tá 
bornok galicziai seregével tetemesen szaporodott,
most ennek a kis honvédcsapatnak megsemmisi
tését tüzték ki czélul. Három hadoszlopban, há
rom oldalról nyomultak Kolozsvár ellen. A főerő
Besztercze felől, egy másik hadoszlop GyulaFehérvárról, a harmadik pedig, melynek zömét
az oláh népfelkelés képezte, a Havasok aljáról. Az
egész támadó had körülbelől 8000 főből állott,
a fővezérletet maga W ardener báró vitte.
Kolozsvár körül a vasgyürü napról-napra
szükebb lett. Enyed, Torda, Deés, Szamosujvár egymásután estek el.
Baldacci kétszer is tett gyönge kisérletet az ellenség föltartóztatá
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sára, de eredménytelenül. Amilyen kitünő hadszervező volt, olyan
rossz vezér.
November 16-án az egyesült császári seregek már Kolozsvár előtt
állottak.
Az ellenség előnyomulásáról, — irja Kőváry László, — novem
ber 16-án délben terjedt el Kolozsvárott a hir. Délután a magyarság a
harcztérre szólittatott Kolozsvár é s Szamosfalva közzé. De vajmi csekély
volt ez a védősereg. Az egész: a XI-ik honvédzászlóaljból, egy osztály
Kossuth-huszárból és egy háromfontos ágyú-ütegből állott. A sereg zöme
még alig szagolt puskaport. Kolozsvár nemzetőrsége nem jöhetett szá
mitásba, mert az egész város talpon volt ugyan, de elkeseredésében for
rongott. Senki sem tudta, mi legyen a teendő. A konzervativek a föladás
mellett, a radikálisok az ellentállásról szónokoltak. A városi magistratus
és a haditanács pedig egész nap ülésezett, de megállapodásra nem
tudott jutni.
Alkonyatkor már hallani lehetett a közeledő császáriak dobper
gését. Erre még nagyobb lőn a zavar és az ingerültség. Ezernyi ezer em
ber nyüzsgött az utczákon, hangosan követelve, hogy védessék meg a
város. Groisz Gusztáv főbiróra, ki a városháza erkélyéről a föladás mel
lett beszélt, rálőttek. Szerencséjére, a golyó nem találta. Baldacci bárót
árulás gyanuja miatt, elfogta a haragvó tömeg, s a városházára vitte.
A megcsufolt vezér Mikes Kelemen közbenjárására csak nagynehezen
szabadulhatott ki fogságából. A zürzavart még növelte Szamosfalva
égése. Sokan azt hitték, hogy a város gyúlt ki.
Este hét órakor az a váratlan hir terjed el, hogy a XI-ik zászlóalj
Szamosfalva mellett vakmerő szuronyrohammal visszaverte az ellenséget.
Leirhatlan az öröm. De az egész csak egy pillanatig tart. Nyomon
követi a keserü csalódás. Igaz, Urban meghátrált, de csak azért, hogy
haderejét a végső támadásra összpontositsa. Alig egy fél óra mulva,
Daun gróf Őrnagy, a Párma-ezreddel már a czukorgyár mellett tünik fel,
s tábort ütvén, őrtüzeket gyújt. A haditanács erre annyira megrémül, hogy
lemond minden ellenállásról, s a város föladását határozza el. Gróf
Mikó Imre és Groisz Gusztáv nyomban, még azon éjjel az ellenséges
táborba mennek, s Válaszuton fölkeresik W ardener tábornokot, hogy
vele a város meghódolása iránt alkudozásba bocsájtkozzanak. November
17-én virradatkor végre aláiratik az egyesség, mely a következő:
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E gyezm ény
Kolozsvár szabad királyi város lakosai és a felső-erdélyi cs. kir. hadsereg
közt, mely ez utóbbi parancsnokának Apahidán 1848 november 16-án délután két
órakor kelt felszólítására és az 1848 november 17-én reggel négy órakor kelt ellen
nyilatkozat mellett köttetett.
1. A nemzetőrség leteszi fegyvereit és ideiglenes megőrzés végett a cs. kir.
hadseregnek adja át, meghagyatván a törvény értelmében az a joga, hogy, ha a
nyugalom és a rend (melyet eddig a nemzetőrség nem veszélyeztetett) helyre áll,
ujra szervezkedhessék s igy visszakapja fegyvereit.
2. Hadi járandóságról ezuttal nincsen szó, mert annak kivetése teljesen
Puchner báró altábornagy, parancsnokló tábornoktól függ.
3. A városba bevonult cs. kir. csapatok ellátása, mint eddig, a törvényesen
előirt módon történik.
4. A lefegyverzett és fogva tartott cs. kir. csapatok szabadlábra helyeztes
senek; s ha ez még nem történt volna meg, ez iránt haladéktalanul intézkedjenek.
Ezek, valamint a fegyverrel ellátott cs. kir. csapatok a Szamosfalva felől jövő had
test elébe mennek s ezzel együtt vonulnak be a városba.
5. A rendről s a vagyon és személybiztosságról az alulirt parancsnokok
kezeskednek; minden rablási kisérlet ellen katonai erővel lépnek föl és a bűnösöket
átadják a törvénynek.
6. A cs. kir. csapatokon kivül semmiféle más katonaság nem türetik a város
ban és annak környékén; s ha ilyenre akadnának, ellenségnek tekintik és ehhez
képest bánnak el vele.
7. A városba és annak határába csakis cs. kir. csapatok vonulnak be.
Mind ennek hiteléül két, sajátkezüleg aláirt, irat-példányt állítottunk ki.
Kelt Válaszuton, 1848 november 17-én.
Gróf Mikó Imre s. k.
Báró Wardener Ágost s. k.
Grois Gusztáv s. k.
Urbán s. k.
Kolozsvár városbirái.
alezredes, a 2-ik román ezred parancsnoka.
Másnap, október 18-án Erdély fővárosa már az ostromállapot
vasvesszeje alatt nyög. Három embernek tilos az utczán megállani.
A közhelyeket becsukják. A katonaság házról-házra jár és fegyverek
után kutat. Elfogatások napirenden.
Emellett elkezdődik a harácsolás is. Az arany és ezüstnemü, amit
az erdélyi magyarság oly nagy áldozatkészséggel a hon védelmére gyüj
tött, Urbán kapzsi kezébe kerül. De ez mind kevés. Ezenfelül még
210.000 pfrtnyi hadisarczot is vet a városra.
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A szerencsétlenség okairól az ottani események egyik közvetlen
szemlélője, a keserüség hangján igy emlékezik m eg :
„.......... Erdély eleste — ugymond, rendszeresen vitetett keresz
tül. Mikor Gyulafehérvárat, Erdély egyetlen erősségét, hol nagymennyi
ségü ágyu s mindennemü hadiszer létezett, Vay nem igyekezett a nem
zetnek biztositani; -— holott augusztusban a sorkatonaság az ő teljes
rendelkezése alatt állott s engedelmeskedésének nem egy jelét adta. Mi
nek következése az lőn, hogy a vár oláh határőrkatonasággal rakatott meg,
ágyu inkkal a vár ellenünk erősittetett meg, de sőt megerősíttettek a szász
városok is, az ellenség keletkező táborai pedig fölszereltettek; — mikor
továbbá semmi sem tétetett arra, hogy az Erdélyben tanyázó sorkatona
ság a nemzetnek megnyeressék, valamint igen kevés arra, hogy honvéd
seregünk minél nagyobb számban és lehetőleg gyorsan állittassék k i; —
és mikor a szász-oláh Komité bujtogatása, az oláhok roppant tömegek
ben való felkelése, Urbán izgatása és az oláh és magyar községekhez
küldözött rendeletei, újonczok szedése és a sárgafekete zászló alá hol
napokon át folytatott felesketése, — mikor mindezek történtek s türettek
a mi szinleges jóbarátaink által, kik ügyeinket kezelték, szintúgy mint
dühös ellenségeink által nyiltan kovácsoltattak a mennykövek a bor
zasztó kitörésre, Erdély jobbérzésü fiainak s általában a magyar elem
nagyobb részének kiölésére. Magok azon urak, kik minden polgári s
katonai hatalmat magokhoz ragadtak s másoknak semmi befolyást nem
engedtek, — ők juttatták tönkre Erdélyt, ők játszották azt habár akarat
lanul is, az ellenség kezére. Kormánybiztosok, kiküldve a miniszterium
tól, nem hiányzottak ugyan. De ők nem szerettek ott mulatni, hol a
veszély m utatkozott; minek az lett a következménye, hogy a mint nőtt
a veszély, azon mértékben nőtt részükről a rendetlenség és fogyott az
önbizalom. A kormánybiztosok a sereg összeállitásán eléggé nem mü
ködvén, semmit sem tettek. A mit tettek, abban sem volt köszönet;
müködéseikben nem volt semmi rend, semmi határozottság. Azt sem
tudták, mit akarnak; mert nem tudták, mit akar az ellenség. Nem tudtak
kémeket tartani. Az ellenség mindezt jól tudta. . .
Súlyos vádak, s nem éppen alapnélküliek. Kétségtelen, hogy
idején foganatositott intézkedésekkel az oláh-vérengzések legnagyobb
része megakadályozható lett volna. Ámde, viszont az is kétségtelen, hogy
az ottani magyarság sem fejtette ki kellő módon erélyét. Hiszen csaknem
ellenállás nélkül, csüggeteg megadással, mintha megbabonázták volna,
engedte magát a mészárszékekre hurczolni.
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A becsületes igyekezetü, de gyönge Vay nem sokára fölmente
tett állásától. Baldacci ellen pedig vizsgálatot inditott a kormány.
De hát mindez nem akadályozhatta meg többé a katasztrófát.
Erdély fölött összecsaptak a vész eltemető hullámai.
A maroknyi honvédsereg, megtörve, szárnyaszegetten mint a
sebzett madár, Csucsáig vonult. Egész Erdélyben, már csak itt ezen a
határszéli rejtett ponton lobogott még a trikolor.
Úgy tetszett, mintha csakugyan elfordult volna az Isten Erdély
honalkotó népétől.
De nem. Segitő kegyelmét nem vonta meg tőle. A megpróbálta
tás véget ér. Megmozdul Gábor Áron, az ágyúöntő hős; aztán jön Bem,
a lánglelkü vezér. A székelyek szivébe uj erőt önt, a magyarság karját
megaczélozza.
És Erdély borús egén ujra fölragyog a dicsőség fényszóró- napja.
(Vége a második kötetnek.)

