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ELŐSZÓ.

»Magyarország újabbkori történetének forrásai“ című s a 
Magyar Történelmi Társulat által kiadott könyvsorozatban a magyar- 
országi nemzetiségi kérdés is fölvétetett, mert a nemzetiségi, illetve 
osztrák kérdés alapos ismerete nélkül az újabbkori magyar törté
nelem nem érthető meg.1

A Magyar Történelmi Társulat ezen elvi megállapításának 
mi sem állja útját a mióta az osztrák-magyar monarchia fölbomlott 
és az összes levéltárak újabb anyaga a történelmi kutatók szabad 
használatára megnyittatott.

Alapvetően megírhatóvá vált tehát a magyarországi nemzeti
ségi kérdés egyik legfontosabbika, a szeri nemzetiségi kérdés is, és 
ennek legjelentősebb eseménye: az 1848—49-iki szerb fölkelés, 
melynek indító oka az összes szerbek egyesítése és egy egységes 
szerb birodalom fölállítása volt.

Ezen fontos történeti eseménynek iratait két kötetben teszem 
közzé, melyek az egész munka II. és III. kötetét alkotják, míg az
I. kötetben az elbeszélő részt adom. E tekintetben Domanovszky 
Sándor eljárását követem, aki „József nádor élete és iratai“ c. nagy 
munkájának megírásánál az elbeszélő rész földolgozásához szükséges 
iratanyagot szintén előrebocsátja.1 2 Ezáltal módomban állott Klebelsberg 
Kunó gróf őexcellenciája, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, 
kifejezett óhajának is megfelelni, aki a földolgozásnál a közzé
tett iratokra való hivatkozást ajánlotta.

Az anyag megválogatásában és elrendezésében lehetőleg a 
Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatához3 tartottam 
magamat. Etekintetben mintául szolgáltak nekem Angyal Dávid,

1 Szegfű Gyula: A magyar államnyelv kérdésének történetéhez.
Budapest, 1926. A Magy. Tört. Társ. előszava a VII. és VIII. lapokon.

3 Domanovszky Sándor: József nádor élete és iratai. Budapest, 1925. 
I. köt. VI. lapon.

3 Századok 1920. évf.



VI ELŐSZÓ

Domanovszky Sándor, Hajnal István, Károlyi Arpád, Mályusz Elemér, 
Miskolczy Gyiíla és Szegfű Gyula már megjelent forráskiadványai. 
Azonban az előírt bevezetés helyett az 1848—49-iki fölkelés teljes 
földolgozását adom, ami csak javára válhatik a forrásmunkának.

Részletes monográfiáról lévén szó, nemcsak elsőrendű, hanem 
másodrangú iratokat is hozok — melyek az elbeszélő földolgozás
hoz elengedhetetlenek —, főleg kiadatlan iratokat. De már meg
jelent, nehezen hozzáférhető, főleg szerb iratokat is, melyek mint 
elsőrangú források, a szerb fölkelés történetének megértésére föltétle
nül szükségesek, Emellett főleg a közvetlen szemtanuk irataira 
voltam figyelemmel.

Az iratokat időrendben állítottam össze. Tekintettel voltam 
a megválogatásnál az iratok szerzőinek pártállására és nemzetiségére 
is, hogy így lehetővé váljék az események objektív megítélése 
és a történeti igazság lehető megközelítése. A szerb és ó-szláv nyelvű 
iratokat magyarra fordítottam. Különös figyelemmel voltam még a 
német nyelven írott iratokra, melyek révén munkám a világ
irodalomba juthat. Nem kerülhettem ki ezáltal némely ismétlése
ket, melyek azonban nem válhatnak a földolgozás kárára, legfeljebb 
némileg a munka terjedelmének rovására.

Az iratokban előforduló jelentéktelen részeket kihagytam, mit 
tördelt vonalakkal vagy pontokkal jelzek.

Nem láttam el az iratokat sok magyarázattal, mert az előírt 
bevezetés helyett megírandó teljesen földolgozott elbeszélő részben 
erre úgyis bő alkalmam nyílik.

A leggazdagabb, az 1848—49-iki szerb fölkelés anyagára vonat
kozó forrásokra a bécsi hadi levéltárban akadtam: ami érthető is, 
hiszen a bécsi udvari hadi tanács és a bécsi hadügyminisztérium 
a délmagyarországi fölkelés helyszínéről közvetlenül nyerte a szerém- 
szlavópiai és a temesi bánsági főhadi parancsnokok útján a jelenté
seket, melyek legtöbbnyire közvetlen szemtanuk adatain alapulnak.

' Az említett iratok egyrésze a Hofkriegsrat levéltárában foglal
tatik 1848 április 4-ig terjedőleg, midőn ennek helyébe az új 
osztrák alkotmány értelmében az osztrák hadügyminisztérium lépett; 
azonban ennek irományai — bizonyára gyakorlati szempontból — az 
év végéig a Hofkriegsrat levéltárában tovább vezettettek és 
esak 1849-ben lettek levéltárilag önállóan kezelve.



ELŐSZÓ VII

A bécsi hadilevéltár következő sorozatait használtam fe l: 

FeldaMtn — Ungarn:
1. Slavonisch-Syrmisches Generalkommando 1848. (Fase. 132— 

134.)
2. Serbisch-Banater Generalkommando 1848. (Fase. 128—131.)
3. Kroatisch-Slavonische Armee, resp. Armeekorps unter 

Jellachich, dessen Operationen gegen Wien 1848. (Fase* 
126—127.)

4. Akten der Ungarischen Insurgenten-Armee 1848. (Fase. 
181.) 1849. (Fase. 182—189.) Átadatott a budapesti hadi 
levéltárnak.

5. Haupt-Armee unter Windischgrätz 1848. (Fase. 72—74.) 
1849. (Fase. 75.)

6. Haupt-Armee unter Weiden 1849. (Fase. 76—81.)
7. Haupt-Armee unter Haynau 1849. (Fase. 82—91.)
8. Haupt-Armee-Detailakten. (Fase. 92—100.)
9. Reserve-Korps unter Nugent. (Fase. 118—125.)

10. Vertrauliche Korrespondenz des FML. Graf Nugent. 
(Fase. 125 Vs:)

11. Kroatisch-Slavonisches Armee-Korps unter Dahlen. (Fase 
135-138.)

12. Brigade unter FML. Jellačié. (Fase. 170.) Átadatott 
a budapesti hadi levéltárnak.

13. Österreich—Serbisches Armee-Korps unter Theodorovich 
1848. (Fase. 176.) 1849. (Fase. 177— 178.)

14. Truppen an der Drau unter Trebersburg. (Fase. 157.)
15. Siidarmee unter Jellačié Í849. (Fase. 146—150.)
16. Armee-Korps unter Mayerhofer 1849. (Fase. 151—152.)
17. I. Korps unter Jellačié 1849. (Fase. 162.)
18. Reserve-Korps unter Nugent 1849. (Fase. 563—566.) 1
19. Festung Temesvár. (Fase. 166.) Átadatott a budapest 

hadi levéltárnak.
20. Perczeľs Memoiren. Memoiren-Abteilung sub 1153. Átada

tott a budapesti hadi levéltárnak.
21. Akten des Hofkriegsrathes (Präsidiale >1848. C. K.) és 

des Kriegsministeriums, (1848. M. K.)
22. Akten des Kriegsministeriums 1849j (M. K.)
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Ezen levéltári anyag rendezése mintaszerű; pontos iktatók 
és útmutatók rendkívül megkönnyítik a kutatást. Nagyon sajnálatos 
azonban, hogy régebben a kiselejtezésnél a Boszniára és Szerbiára 
vonatkozó bizalmas jelentések, melyek titkos konfidensektől szár
maznak, megsemmisíttettek.

A  bécsi állami levéltárban a következő iratokat néztem át: 
1. Konferenz und Kabinet-Akten; 2. Ministerrat 1848—49.;
3. Schwarzenberg-Nachlass VIL; 4. Secreta.

Továbbá az osztrák külügyminisztérium irataiból megemlítendők: 
1. Actes de Haute Police; 2. Informationsbureau 1849—1850.; 
3. Serbien P. 6.; 4. Konsulate: Belgrad, 1848—1869.; 5. Követség: 
Konstantinápoly (Gesandschafts-Archiv, Rapports, Expeditions, De- 
péches).; 6. Provinzen, Kroazien und Slavonien Wien 1753—1858.

A  bécsi osztrák belügyminisztérium levéltárában áttekintettem:
1. az elnöki iratokat; 2. az államrendőrség iratait; 3. a Kroatien, 
Slavonien und Serbien (1849) iratcsomagot. Ezen iratok alighanem 
elpusztultak az 1927 július 15-iki forradalomkor, midőn a szabad
ságra éretlen nép a bel- és igazságügyi levéltárt fölgyujtotta.

Budapesten is gazdag levéltári forrásokra találtam.
Az Országos Levéltárban fölemlítendők: 1. a miniszteri ideig

lenes bizottmány iratai; 2. miniszterelnöki, illetve Kossuth-iratok 
(1848—49.), utóbbiakat még a rendezés előtt használtam; 3. a bel
ügyminiszteri; 4. a vallás- és közoktatásügyi miniszteri (a görög 
nem egyesültek osztálya); 5. a külügyminiszteri; 6. a hadügy miniszteri 
iratok; 7. Folia Serbica.

A Nemzeti Múzeumban elsősorban fölemlítendő egy igen becses 
másolatgyüjtemény: 1. „Az újábbkori szerb mozgalmakat illető okmá
nyok.“ Az iratokat régebben Bojniéié Iván másolta le Belgrádban;
2. Az 1848—49-es iratok; 3. A Vörös Antal-féle iratgyüjtemény.

A törvényhatóságok levéltárai közül felhasználtam a bácsbodrog- 
megyei levéltárt, melynek 1848—49-es jegyzőkönyveit Rudics József 
megyei főispán mentette meg, míg az 1848—49-es iratok 1849-ben 
február 11-én, a szerb csapatok bevonulásakor, elpusztultak; továbbá 
Zombor, Baja városok levéltárait. Szabadka 1848—49-es okirattárát 
Iványi István adta ki „Szabadka és vidéke 1848—49-ben“ című művé
ben, 231 iratot közölve. Igen értékes gyűjtemény, mert nemcsak a helyi 
érdekű, hanem a magyar kormány általános rendeletéit is közli. Torontál 
és Temes megyék s Üjvidék levéltárait még át kell néznem.
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Zágrábban a királyi állami levéltárban őriztetnek a volt 
szerém-szlavóniai főhadi parancsnokság 1848-ból való iratai, továbbá 
a Jellačié-féle 1848—49-es iratok. A  zágrábi egyetemi könyv
tárban pedig báró Neustädter „Le Ban Jellačié“ című francia
nyelvű kézirata.

Az újvidéki „Szerb Matica“ kultúrintézetben aránylag kevés, 
az 1848—49-iki szerb fölkelésre vonatkozó irat találtatik, mivel 
az idők folyamán sok elkallódott. A kultúregylet vezetői még 
1867 és 1871-ben, a „Letopisz Matice“ című Évkönyv 111. és 
112-iki köteteiben számos, az 1848-iki évre szóló iratot tettek 
közzé, melyek valószínűleg a szerb mozgalom levéltárából szár
mazhattak. Megemlítendő itt még egy kéziratgyüjtemény (Rukopiszi), 
továbbá Sztefánovits János, az 1848—49-iki szerb fölkelés egyik 
főszereplőjének kézirati hagyatéka, u. m .: 1. Naplója 1848—49-ből 
{a szenttamási harctól a fölkelés végéig); 2. Emlékiratai.

Néhai fia, Vilovszki Sztefánovits Tivadar szerint fennmaradt 
Sztefánovits Jánosnak Knityánin Petrovits Istvánnal, a szerb 
segélycsapatok főparancsnokával folytatott levelezése is másolatban.1 
Ezen iratok hollétét nem sikerült felkutatnom. I tt  említem meg 
még kéziratban levő életrajzát, melynek címe „Életrajzom“. Sztefá
novits János ezt 1883—1886-ig írta meg 366 lapon. Továbbá 
Gyukits Avram hagyatékát. Nikolits Pál karlócai esperes, az 
1848—49-es események szemtanújának följegyzései, űgylátszik 
elkallódtak.

Karlócán a patriarchal levéltárban őrzik az 1848—49-iki 
szerb fölkelés levéltárát. A magyar függetlenségi harc leveretése 
után Mayerhofer kormányzó a bécsi belügyminisztérium 1849 
■december 14-én 8634. számú rendeletére az egész levéltárt, Rajacsits 
partiarcha erélyes tiltakozása ellenére, a karlócai patriarchal levél
tárból karhatalommal Temesvárra vitette.2 A bécsi hadügyminisz
térium 1892-iki február 16-án 559. szám alatt kelt általános ren
deleté értelmében a vidéki, történeti értékkel bíró iratok, a vidéki 
katonai levéltárakból Bécsbe küldetni rendeltettek.

1 T. 0re<j»aJHOBHh, y cnoMen Tpníeceroro,i;mnn.era Kii,nmeBiior h nyßjmuHc- 
THSKora paja H>eroBa. Különlenyomat a Brankovo Kolo 1906. évfolyamának 
49. számából.

2 Kajaesits átirata az osztrák belügyminisztériumhoz 1850. február 
19-éről. K. P. L.; „IIo3opHHK“ 1849. január 5. száma; Berzeviczy A. Az ab
szolutizmus kora Magyarországon I. k. 146—147. 1.
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Brankovits György szerb patriarcha, valószínűleg Gyukits 
Avram katonai főintendáns közbenjárására, 1905 február 9-én 
a bécsi hadügyminisztériumtól a karlócai patriarchai levéltár részére 
visszakérte a fenti levéltári anyagot, s kérelmét a közös hadügy
miniszter 1905 május 24-én teljesítette is.1

Ezen anyag 15 fascikulusból állott: a) az 1849-iki szerb 
nemzeti közigazgatás iratai = 9 fasc.; b) a szerb főodbor iratai -  
2 fasc.; c) Bajacsits patriarcha iratai = 2 fasc.; d) a legfelső1 szerb 
bíróság iratai = 1 fasc.; e) Különfélék - 1 fasc.

A bécsi hadügyminisztériumban is megállapíttatott, hogy ezen 
levéltári anyagból a fontosabb iratok hiányzanak. Ma már nehezen 
állapítható meg, hol és mikor tűntek el.

A bécsi hadi levéltárban ez alkalommal talált Szurducsky-fele 
irátcsomag (97 drb) is Karlócára küldetett.2

Ugyancsak Karlócán, báró Bajacsits József úr birtokában van 
az 1848—49-iki szerb mozgalom fontosabb iratainak egy gyűjteménye. 
Címe: Ľ jejanija Naroda Szerbszkago i Patriarcha 1848—1849. 
Mottója: „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.“ Az iratokat 
Bajacsits patriarcha másoltatta le három példányban. Egy példányt 
a moszkvai császári levéltárnak (jelenleg állítólag Szentpéterváron 
Volna), egyet Karagyorgyevits Sándor Szerbia fejedelmének (ezen 
példány állítólag Skutariban volna) küldött, míg a harmadik példányt 
a báró Bajacsits családnak szánta.

A másolatokat Angelits Germán (a későbbi karlócai patriarcha), 
Zsifkovits Teofán (később károlyvárosi püspök), Grujits Nikanor 
(később pakráci püspök) és Manojlovits Badoszláv (később Újvidék 
főkapitánya) készítették. A lemásolt iratok három kötetben foglal
tatnak: I. k. 1—417., II. k. 428—763. és III. k. 764—867. 
számig, három függelékkel: I. k. 1—144.; II. k. 1—24.; III. k.
1—6. sz.

Vájjon az Újvidéki Szerb Matica 111. és 112-ik évkönyvében 
közzétett 1848-as iratok ezen másolatok vagy a visszatartott eredeti 
iratok alapján tétettek-e közzé, még megoldásra váró kérdés.
. Belgrádban a Národná Bibliotéka -  Nemzeti Könyvtárban akad a 
legtöbb egykorú irat. Igen értékes anyag van a Kéziratok című 1848— 
49-es gyűjteményben. A többi közt fölemlítendő Níkolits Izidornak,

1 Wien. Kriegs-Archiv. 1905. Präs. Nr. 33,344; Kr. Min. 1905. Präs- 
Nr. 1181.

2 Wien. Kr. A. Zuwachsprotokoll 5. Juni 1905. S. 547.
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a volt magyar kancellária titkárának Pesten, 1849 február 12-én 
keltezett emlékirata: „Ansichten über die neu zu errichtende 
Serbische Wojwodschaft“ ; tovább Hadsits Antal volt újvidéki kép
viselő 1848-ből való emlékirata (Mhcah o napoly cpőcEOM y 
AycTpnjH 3a BpeMe Mapapcice óyne = PyKOiracii 1848. 6p. 641. 
Gondolatok az ausztriai szerbekről a magyar forradalom idejében. 
1848 május 30.). Hadsits ebben a magyarországi szerbek jogainak 
törvényes utón való érvényesítéséért szállt síkra.

A belgrádi szerb tudományos akadémiában őriztetnek: Kni- 
tyánin Petrovits István, a délmagyarországi szerb segélycsapatok 
1848—49-iki irattára, Nikolits Athanász, Garasanin Ilyés belügyi 
főnök bizalmasának életrajza, stb.

A belgrádi szerb állami levéltárban az 1848—49-iki szerb 
fölkelésre nézve alig találni adatot.

Igen értékes 1848—49-es iratokat tartalmaz Garasanin Ilyés, 
ez időben Szerbia volt belügyi főnökének hagyatéka, melyet 1893 
május havában fia, Garasanin Milutin jővoltáből nagyjában áttekint
hettem. Személyi körülmények miatt nem maradhattam ekkor 
Belgrádban és az iratokat nem másolhattam le. Garasanin Milutin 
emlékül néhány eredeti Kossuth és egyéb levelet adott nékem, 
melyeket a Budapesti Hírlap 1893. évi 154-ik számában közzé is 
tettem. Sajnálatos, hogy az eredeti leveleket nem tudtam többé 
visszakapni, melyek visszatartattak azon címen, hogy a sorok kö
zötti érzékeny tintával írott titkos sorok chemiai utón való elő
hívása megkíséreltetik.

Ezen iratok felhasználásáról le kellett mondanom, miután 
az örökösöknél az engedélyt erre nézve, nagy kárára a történelmi 
kutatásnak, nem tudtam elnyerni.

Bán Mátyásnak, a szerbiai kormány bizalmas emisszáriusának 
levéltári hagyatéka a világháború alatt elpusztult, alig néhány irat 
maradt meg belőle. Alighanem JSTenádovits Máté esperes emlékiratai 
iš (1861-ben írta le az 1848—49-es eseményeket) elkallódtak, mind
össze négy lapot találtam rokonainál.

Milityevits M. Gy. említi „Pomenik“ c. biografikus művében, hogy 
dr. Pejcsits Konstantin orvos, a szerb főodbor tagja is gyűjtött a szerb 
forradalomra vonatkozó iratokat, de ezeket nem tudtam föllelni. Meg
említendő még néhai Ognyánovits Ilyés (Újvidék) és Yujits János 
(Zenta) magángyűjteménye; utóbbit nem volt alkalmam megtekinteni.
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Belgrádban a Nemzeti Könyvtárban, az 1848—49-iki szerb 
fölkelésre vonatkozó összes nyomtatott proklamációk gyűjteménye 
is megvolt, mely, úgylátszik, a világháború alatt elveszett.

Megjegyzem, hogy a közlött iratok bár csekélyebb de fonto
sabb részét képezik gyűjteményemnek. Az 1848—49-iki magyar- 
országi szerb fölkelésre vonatkozó bibliográfiát szintén összeállítot
tam és az újvidéki szerb történelmi társulat hivatalos közlönyében, 
a „Glasznik“-ban közzétettem; hogy ezen bibliográfia némi kiegé
szítésre szorul, valamint a szerb és magyar levéltári anyag is, 
az természetes, hiszen az iratok annyira szétszóródtak — egyrészük 
meg is semmisült —, hogy évek hosszú sora kellett a gyűjtéshez.

Nem mulaszthatom el a Magyar Történelmi Társulatnak 
legnagyobb hálámat kifejezni, mely módot nyújtott munkám kiadá
sára. Elsősorban dr. Klebelsberg Kunó gróf őexcellenciájának, a 
Társulat elnökének és dr. Károlyi Árpád államtitkár úrnak, aki 
művem megírásánál, illetve szerkesztésénél tettel és tanácscsal a 
legnagyobb jóindulattal mindvégig támogatott, továbbá dr. Doma- 
novszky Sándor alelnök, Lukinich Imre főtitkár és Kossányi Béla 
titkár uraknak.

A budapesti Országos Levéltárban önzetlen támogatásban része
sültem: dr. Csánki Dezső államtitkár, orsz. levéltári főigazgató, Dőry 
Ferenc orsz. levéltári igazgató, Ányos Pál főlevéltárnok, dr. Paulinyi 
Oszkár és Varga Endre allevéltárnok, továbbá dr. Baranyai Béla, 
dr. Mályusz Elemér és dr. Miskolczy Gyula egyetemi tanár urak részéről.

A Magyar Nemzeti Múzeumban köszönettel tartozom Melich 
János és Lukinich Imre egyet, tanároknak, a Széchenyi Könyvtár 
volt igazgatóinak és néhai Zsinka Ferenc helyettes igazgatónak.

A bécsi hadi levéltárban: dr. Glaise-Hortenau Ede főigazgató, 
Hödl Rudolf udv. tanácsos, aligazgató, Mündl József és Medina- 
Riedburg V. osztályvezető, Schnagl Lajos titkár, Kowaŕ J., Weigner J., 
Gossler G. Gerlich J. levéltári tisztviselő uraknak, Haider Antal 
nyug. segédhivatali főnök úrnak, valamint a budapesti hadi levél
tárban Svadlon Cyrill úrnak.

A bécsi állami levéltárban: báró Mitis Oszkár és Bittner 
Lajos levéltári főigazgató uraknak és különösen dr. Grosz Lothár 
osztálytanácsos, aligazgató úrnak, aki a legnagyobb megértéssel 
segítette elő kutatásaimat; nemkülönben dr. Reinöhl Frigyes és 
dr. Schmidt Oszkár levéltámok uraknak.
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• Az osztrák belügyminisztérium levéltárában: Kretschmayer 
Henrik miniszteri tanácsos és Stritzko Rudolf volt levéltári főigazgató 
uraknak.

A karlócai patriarchai levéltárban nagy hálával tartozom 
Haydin Miksa püspök őeminenciájának és Ruvarac Demeter esperes 
úrnak, a szerb történetírók nesztorának, néhai Ruvarac Ilarijon 
archimandrita testvérének. Ruvarac Ilarijon volt a szerb kritikai 
történetírás megalapítója. Különösen báró Rajacsits József úrnak, 
aki a szerb mozgalomra vonatkozó iratgyüjteményét készséggel 
rendelkezésemre bocsátotta.

Üjvidéken a Szerb Matica könyvtárnokainak: Szubotits Kamenkó 
úrnak és nejének, Sztájits Vasza szabadkai gimnáziumi igazgató, 
dr. Kityovits Miras újvidéki gimnáziumi tanár uraknak.

Belgrádban: Tomits N. János, a szerb nemzeti könyvtár volt 
igazgatójának és érdemdús reorganizátorjának, Jaksits Gergely egye
temi tanár úrnak, aki a belgrádi francia konzul 1848—49-iki 
jelentéseit másolta le Párizsban, és néhai Bán Mátyás leányának, 
Todorovits Polekszijának.

Zágrábban néhai Bojniéié Iván és Laszowski Emil levéltári 
igazgató és Deželió Yelimir levéltámok uraknak. Végül. dr. Mayer* 
hofer Henrik, a stájerországi kormány alelnökének, családi adatok 
átengedéséért.

Bécs, 1930 május havában.
Dr. Thvm József.



RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE.

Bécsi hadi levéltár.
Kr. A. =  Kriegs-Archiv
H. Kr. A. — Hof-Kriegsrath (C. K.)
Kr. M. =  Kriegs-Ministerium (M. K.)
SI. S. G. K. = Slavonisch-Syrmisches General-Kommando
S. B. G. K. =  Serbisch-Banater General-Kommando
K. SI. A. J. =  Kroatisch-Slavonische Armee unter Jellaöic
U. I. A. =  Ungarische Insurgenten-Armee 
H. A. Wind. — Haupt-Armee Windischgrätz 
H. A. Weld. =  Haupt-Armee Weiden
H. A. H. =  Haupt-Armee Haynau
11. A. D. =  Haupt-Armee Detailakten
V. K. N. =  Vertrauliche Korrespondenz des FML Nugent
K. SI. A. D. =  Kroatisch-Slavonisches Armee-Corps Dahlen 
B. J. ' =  Brigade unter Jellačié
Ö. S. A. — Österreich-Serbisches Armee-Corps unter Theodorovieh
T. D. T. =  Truppen an der Drau unter Trebersburg
M. Abt. — Memoiren-Abteilung
S. A. J. =  Südarmee unter Jellačié
A. K. M. =  Armee-Korps unter Mayerhofer
I. K. J. — Erstes Korps unter Jellaöic
B. K. Ar. =  Reserve-Korps unter Nugent
F. T. — Testung Temesvár

Bécsi állami levéltár.
St. A. =  Staats-Archiv
C. A. =  Conferenz-Akten
K. A. =  Kabinet-Akten
K. Z. =  Kabinet-Zahl
M. B. =  Minister-Rath
M. B. P. =  Ministerrath-Protokolle
K. A. S. =  Kabinet-Archiv, Secreta
K. Schtv. =  Nachlass Schwarzenbergs
M. d. Ä. =  Ministerium des Äusseren
A. H. P. =  Actes de Haute Police
1. B. =  Informations-Burau
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M. d. I. 
M. d. I. 3. 
P. A.

M. E. 
K. I. 
B. M.
r. m .
H. M. 
K. M.

V. Oy. 
F. S.

H. L.

K. P. L. 
F. O. 1.

Sz. M. L.

N. B.
Sz. T. A.

Ľ. A. Z,

Bécsi belügyminiszteri levéltár.
Ministerium des Innern
Croatien, Slavonien und Serbien (1849)

=  t'ol izei-Akten

Budapesti országos levéltár.
=  Miniszterelnöki iratok 
=  Kossuth-iratok 
=  Belügyminiszteri iratok 
=  Vallásügyi miniszteri iratok 
=  Hadügyminiszteri iratok 
=  Külügyminiszteri iratok

Budapesti Nemzeti Múzeum.
= Vörös-féle gyűjtemény
= Folia Serbien. (Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok)

Budapesti hadi levéltár.
= Hadi levéltár.

Karlócai patriarchal levéltár.
= Karlócai patriarchal levéltár 
= Főodbori iratok

Újvidéki Szerb Matica
= Szerb Matica levéltára

Bélgrád.
= Národná bibliotéka — Nemzeti Könyvtár 
= Szrpszka Naucsna Akademija =  Szerb Tudományos Akadémia.

Zágráb.
= Državni Arhiv Zagreb - zágrábi állami levéltár.
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Belgrád, 1844.
Garasanin Ilyés szerb belügyi főnök emlékirata, melyben Nagy-Szerbia, 

illetve Jugoszlávia megteremtésének programmját megrajzolja.
Megjelent szerb nyelven a „Delo11 című belgrádi szerb folyóirat 

1906. évfolyamának 321—336-ik lapjain. Másolata megvolt 1886-ban az 
Országos Levéltárban Budapesten.

1.

Начертаније.
Србпја се мора н у том смотренпју у ред осталпх епро- 

пејских држава ноставптн, створившп један план  за сво ј у  
•будућност,  или тако рећи да састави себн једну домаћу 
политику по којим тлавппм начелпма треба Србпја кроз више 
времена стално да се влада и све своје послове. по н.има 
постојано да упранлл.

Двпжеппје и таласање међу Славеннма почело је већ н 
запета никад нрестатп пеће. Србпја мора ово двпженије а п 
ролу плп задатак, којп ће она у том двпженију за пзвршење 
имати, врло добро упознати.

Ако Србпја добро пројесапи шта је она сад? у каквом се 
положају налази? и каквп њу народн окружавају? то се она 
мора уверити о томе, да је она још мала, да у овом стању 
остатп не сме, п да она само у сојузу са осталим окружавајућпм 
]е народпма за постпћи своју будућност свој задатак имати мора.

Из овога познања пропстпче черта и темељ српске поли- 
тпке, да се она не ограничава на садашње њене границе, но 
да тежи себи приљубити све народе српске који ју окружавају.

Ако Србија ову политику крјепко не буде следовала, п 
што је горе, ако је одбаци те не сачини овом задатку добро 
разчишлен пдан, то ће она од пностраних бура као мала лађа 
овамо и онамо бацана бити, док најпосле на какав голем камен 
не намери, на коме ће се сва раздробити.

За овај пдан природи сходне српске полптике нешто прп- 
нети и при уготовнти јест што мп овде желимо п кушамо.

, Политика Србије.
Турско царство мора се распасти, п то распадање може 

се само на два начина догодити:
1. Иди ће царство то битп раздељено; илп
2. Биће оно на ново сазидано од својих христпјанских 

житеља.
D r. T bim  J . : Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . II . 1
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Примечанија о раздељену царства.

У случају овом нећемо опширно говорити, но само то 
приметити морамо да би при бвом догађају Русија и Аустрија 
главне роле играти морале, јер су оне суседне и гранпчеће силе.

Ове две силе лако би се могле погодити и сдожпти, које 
ће земље и предјеле којој припасти. Аустрија само за притја- 
жававањем западних, а Русија са освојевем источних земаља 
тежитп може. И по томе може бпти да би права линија од. 
Видина до Солуна повучена, могла ово питање на задовољ- 
ство обадвеју страна рјешити.

Тако дакле у случају раздељења, свп Срби само Аустријв 
пали би у део.

Аустрија и Русија знаду то одвећ добро да турско дар- 
ство као таково, дугу будућност неће имати. Обе државе ову 
прилику упбтребљују да учнне своје границе гато скоријо 
раширити. Обадве оне на томе раде свакојако, да предупреде 
и препрече дп се на место турског друго христијанско царство 
изроди; јер би онда за Русију ншчезла лепа надежда и пријатан 
изглед, да ће Царвград узети н држати, које је њен најмилији 
план од Петра Великога; а за Аустрију породила би се отуд 
грозећа опасност да ће јужпе словене своје нзгубити.

. Аустрија дакле мора под свима опстојатељствима бити 
непрестано непријатељ српске државе: споразумјећије дакле и 
слога са Аустријом јест за Србе политичка немогућност, јер 
би она себи с тим сама уже на врат бацила.

Само Аустрија и Руспја могу радиуи о пропасти и раз- 
дељењу турског царства. Оне се о томе брпну. Руспја ово стање 
већ од много година преправља и приуготовљава. Сад већ и 
Аустрија не може иначе, него мора и она помагати и за себе 
гледати као што је н при раздељелу Пољске чинила. Прпродно 
је да се све осталз силе под предводптељством Француске н 
Енглеске овбм раширавању п повећању Русије и Аустрије про- 
тиве. Оне ће може бити сматрати за најбоље средство, којим би 
се раздељење ово предупредити могло да се турско царство у 
једну нову независну хриетијанску државу промени, јер овако 
би се празно место после процасти Турске испунило и тако би 
се само могло: равновјесије: европејско у целости задржати. 
Осим овога друге помоћн нема.

Српска држава, која је већ срећно почела, но која се 
распрострзнити п ојачати мора има свој основ и темељ тврди 
у царству ерпском 13-ога п 14-ог стољетија и у богатој и слаг- 
ној српској историји. По псторији овој зна се да су српскн 
цареви почели, били грчкоме царству мах отиматп и скоро бп 
му конац учинили, те би тако на место пропадшег источно- 
римржог царства српско-словенско царство поставнли и ово
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накнадпди. Цар Душан Сидни примно је већ грб царства грч- 
ког. Долазак Турака прекинуо је ову промену и препречио је 
овај посао за дуго време, но сад, пошто је снда турска сдом- 
љена и уништена тако рећп, треба да почне исти онај дух 
дјејстовати, права своја наново тражити, и прекинути посао на. 
ново наставити.

Овај темељ и ове основе зидања царства српског ваља 
дакле сад од развадина и насутима све већма чистити и сдо- 
бодити, на видик изнети н тако па овако тврдом и сталном 
историческом Фундаменту ново зпдање опет предузети н наста- 
внти. Чрез то ће ово преднријатије у очима свију народа, 
а и самих кабинета, неискану важност и високу предност за- 
добити; јер ћемо онда ми Срби пред свет изићи као прави 
наследницн великих наших отаца, који ништа ново не чине но 
своју дедовину понављају. Наша дакле садашњост неће бнти 
без сајуза са прогалошћу, него ће ова сачињавати једно зави- 
сеће, саставно н устројено пело, и за то Српство. његови 
народност и његов државни живот стоји под заштитом светог 
права историческог. Нашем тежењу не може се пребацптп, да 
је оно нешто ново, неосновано. да је оно реполуција и преврат,, 
него сваки мора признати, да је оно политпчки нотребно, да 
је у прастаром времену основано и да корен свој у пређашњем! 
државном и народном животу СрСа пма, који корен само нове 
гране тера и на ново процветавати почпње

Ако се ново препорођење српског царства с ове тачке; 
.ематра, онда ће и остали Јужни Славенн идеју ову врле 
лако разумети а и с радостију иримнти, јер ваљда ни о једно.ј; 
европејској земљи не живи тако спомен историческе прошлостк 
код народа, као код Славена турских, код којих је живо и 
вјерно опомињање свију скоро славних мужева у догађају нсто- 
рије њихове још и даиас. А за то се може сигурно рачунатн 
да ће посао овај у народу драговољно прпмљен бити и нису 
потребна десетољетна дјејствовања у народу да би он само 
корист и ползу овог самосталног владања разуметп мого.

Србљи су се међу свима Славеннма у Турској први соб- 
ственим средствнма и снагом за своју слободу борили; следова- 
телно онп имају први право к томе да овај посао и даље 
управљају. Већ сад на многим местама а и у неким кабинетима 
предвнде и слуте то: да Србима велика будућност предстојн 
и то је оно што и позорност целе Европе на Србију навукло. 
Кад ми неби даље мислили него само на књажевство као што 
је сад и кад неби у овом књажеству клица будућег царства 
српског лежала, онда не би се свет више и дуже са Србијом 
занимао, него што је са Молдавском и Влашким књажевстима 
чпнио, у којима нема самостално начело живота и које се 
дакле само привјесци Русије сматрају.

1*
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Нова српска држава на Југу подавала би Европи све 
гаранције да ће она бити врсна и крјепка држава и која ће 
се моћи међу Аустријом и Русијом одржати. ГеограФическоје 
положеније земље, површина земаљска, богатство и природне 
производе и војени дух житеља, даље узвишено и ватрено 
чувство народности, једнако порекло, један језик, — све то 
показује, на њену сталпост и велику будућност.

0  Средствима, којима би се ијел српска постиИи могла.
Кад се са опредјеленошћу зна шта се хоће и кад се 

стално и крепко оће, онда ће се средства за постижење наз- 
начене цјели потребна код једног способног правитељства и 
лако и скоро наћи, јер народ је српски тако добар да се 
с њим све, но само разумно постићи може.

1. Уводна средства.
Да бп се опредјелитп могло шта се учинити може и како 

се у послу поступати има, мора прдаштељство знати у каквом 
се положају свагдар налазе народи разних провинција Србију 
окружавајућих. Ово је главно условије тачног определенија 
средства. За ову цел треба пре свега оштроумне, од пред- 
поаатија не заузете у правитељству вјерне људе као испита- 
теље стааа ових народа п земаља послати и ови би морали 
после свог повратка тачно писмено пзвјестије о ствари датн. 
Нарочито треба се известитп о Босни, Хевцеговини, Црној Гори 
и Сјеверној Албанији. У исто време нужно је да се тачно по- 
знаје и стање Славоније, Хрватске и Далмације а разуме се да 
у ово спадају и народ Срема, Баната и Бачке.

Овпм агептима нужно је зато настављенија којпм ће начп- 
ном ове земље обићи и пропутовати. Између прочег треба им 
назначити, која места и која лица треба нарочито да упознаду 
и да извиде. Поред материјалних инштрукција треба им дати 
једну обшту, главну инштрукцију, у којој ћеду бити сљедујуће 
тачке опредјељене које ће ти испитатељи изпунити морати.

1- во. Расуждаваћеду политическо стање земље, особито 
партије у њој налазеће се; купиће белешке по којима би ее 
народ боље упознати п чувства срца његовог, дакле тајне желе 
његове сазнатп могле; но пре свега назначиће оно што се као 
припозната и већ јавно изречена народна потреба сматрати мора.

2- го. Нарочито треба пазити на војено стање народа и 
земље: као на ратни дух, наоружаиост народа: после число и 
расположење правилне војске; гди се налази ратни магазини 
и арсенадп; гди се у земљи производе ратне потребе као 
џебана и оружје, пли одкуд се добивају и у земљу уносе, и. т. д.
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3- fie. Commute omicaimje hah napanTepHCTHny h cmicaK 
04 HajBaatHHjHX h Haj Bet h jiumb iiMajytnx uyaceisa, He H3y3HMajytn 
H3 TOl’a HH OHe KOjH 6h lip̂ THBHHIUI CpŐllj6 ÓHAH.

4- t o . HTra ce y KOjoj npoBHHUHjn o Cpőnjn mhcah, uiTa 
nap 04 04 Cpónje onenyje, h nrra ah a>v4h 04 H>e ateAe a  aera 
ce 04 H.e 6oje.

HapaBHO ce joni obom HaCTapmeHiijy h to 404aTH Mopa, niTa 
CBBKH H3aCAaHHK 0 CpnCKOj nOAHTHKH 3a ca4 KR3BTH H CaOÓlHTHTII 
CMe h Moace; nője h KaKBe Ha4e»t4e npoóy4HTii CMe h HamTO 
H030pH0CT h BHHMaHiije ocoóhto 0H4aHiH>Hx npiijaTema Cpónje 
oöpaTiiTH My BaA>a.

Најпре да означимо наша отношенија спрама Бугарске.
Бугарска је између свију славенских земаља најближа 

славноме граду царства турског; највећа част ове земље лако 
је приступна; овде се налазе најважнпје војене позиције Турака 
и већа половина њихове војске. Ни у којој другој европској 
земљи не држи се Тучин да је тако сигуран и још и сад господар 
као у овој; осим тога су Бугари скоро сви оружја лишени, и 
научили су већ слушати п радити, покорност и посао ушли су 
код њих у обичај. Но ова примјечанија не треба да нас по- 
мете да праву вредност Бугара не припознамо, штојејошгоре 
да их презремо. Истина је то по несрећи, да Бугари премда 
су највећа грана славенског народа у Турској, скоро никакво 
поверење немају у своју собствену снагу п само на спољашња 
из страних земаља (Русије) долазећа потстреканија усуђу.ју се 
они упуштати се у покушенија ослободити се. Русију сматрају 
они свагда као силу која највише за њиово избављење и осло- 
бођење учинити може и оће. Осим што би Русија само за себе 
радила и Бугарима у место турског свој јарам много рапавпји 
набацила, но она се ни иначе, као што се је показало, не сме 
усудити непосредсвено са својом војском Бугарима у помоћ 
притећи. јер је Европа већ упознала праву нарав оних тобож 
благородних намјера руских у смотренију Турске, и заиста би 
се особити европејски рат изродио како би Русија још један 
пут преко Дунава прећи хтела. Из тог узрока Русија се стара 
да посредством других дјејствује и то произведе што сама 
непосредствено не може. Тако је био књаз Михаило у овом 
послу њихово безвољно орудије, и она ће заиста желити да се 
поврати оном нлану, који је средством књаза Михаида у дјело 
приводити почела била.

Но будући да правитељство књаза Александра не притјажава 
повјерење Русије, јер се оно не да као слепо орудије њено 
употребити, то се дакле Русија види приморана да о преврату
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садањег правитељства ради, како би после његовог паданија 
једно правитељство за своје пданове установити могла.

Сва покушенија за преварити Русију и њу о томе уверити 
да ће садање правитељство сдедовати њеним пдановима, бида 
би посве безузпјешна. Кад само Русија примети да се Србији 
самостални народни дух иробуђује, онда она неће веровати 
никаквим преддоженијама која би јој се чинила; јер Русија је 
много лукавија него да би се дада у једну замку упдести, која 
је противна њеним намјеренијама. Шта више н то се још даје 
мисдити да би Русија сво тежење Србије застуиити у тешњи 
сојуз и споразумлење са остадим турским Сдавенима, ако би 
их само сазнала, само на то употребида, да оне људе, који би 
овај посао управљали у Турској, Аустрији, и остадим вдадјенијама 
изда како би чрез то Европу уверида, да то није Русија него 
бунтовна и њој противећа се Србија која оваква превратпа 
тежења подпомаже. Но поред свега тога Русија ће се радо о 
овим споразумјенијама известити дати, да би тако траг и течај 
њихов познати и ове мадо по мало за себе узети и употре- 
бити могла.

И кодико год се Србија самосталнија управљала буде, 
то ће све мање повјерење код Русије имати, и ако Русији 
никако за руком не испадне да то стање у Србији промени 
и такову самосталну подитику Србије уничтожи, она ће се тада 
јамачно трудити да све турске Сдавене од Србије одврати, 
да њих све измеђ себе раздвоји и у неслоги задржи, а сама 
ће са сваком поједином граном по особ у отношење и спора- 
зумљење ступити. Ако се дакде Србија при овом утнцању не 
покаже дјејатеднија и ревностнија него Руспја, то ће њу она 
побједити и претећи.

При овом деду треба се обмана чувати: Руспја се никад 
пред Србијом понизити неће и ако она видп да Србија неће 
њој сасвим одано п без условија сдужитп, то ће она сва усдо- 
внја гордо и са презирањем одбацитп. Та она је запста п 
мудре совјете собствених својих дппдомата као једног Пивена, 
жестоко одбацида, управо за то што су ови само прпвремено 
попуштање преддагадп; може дп се дакле мпслити да ће се 
она према странпм поводдивија показатп него према својим 
собственим п вјерним служитељем ? Но најпосде кад се у 
Србијп не би нико надазио, који бп се Руспји безусдовно пре- 
дати хтео, и кад би Русија приморапа била са онина радити, 
који јој само под усдовијама служити жеде, ондај се она неби 
затезала и са овим сојузити се и радити, јер она најпосле 
неби могда никад Србију са свим оставити, по докде год надази 
она људе у Србији који се њој безусловно повињују и њу сду- 
шају, то ће она свагдар такове Србе претпостављати оним првим 
и правим патриотама.
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, Русија неда себи од тако мале државе, као што је Србија 
условија приписивати; она захтева да се њени совјети као 
заповјести безусловно слушају, и они који н.ој служити жеље 
морају се њој сасвим и предати. Истина она се по декада чини 
да прими све да јој служе, аЛи она нх ни у што не употребљава, 
јер једнини притежавају њено повјерење, и тако, чрез оваков 
њен начин поступања, свака прилика пзчезава за моћн ву 
нреварити.

Ако Србија жели из садањег потчињеног стања извући 
се и цела мораће се трудити да мало по мало иолитическу моћ 
Турске уничтожавајући, себи је присвоји; јер управо ово је она 
тачка, у којој се срнска и руска политика сукобљавају, пошто и 
Русија на ослабљење политическе силе царства турског ради. Но 
из овог сагласпја ипак никако не сљедује, да су цјел и намера 
•обадвеју она иста, и да по томе њихова политика у хармб- 
нпји и согласију бити мора.

У кратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од 
зданија Турске државе само камен по камен оцепљује и прима 
како би од овог доброг материјала на старом и добром темељу 
старог царства србског опет велику нову српску државу сагра- 
дпти и подигнути могла. Још сад док је Србија под турском 
владом, даје се ово сазидање приуготовити и преправити, 
јер се овакви послови не могу у последњем магновенију пре- 
дузимати и свршити.

Говорено је овде о нарави руске и србске политике 
опширније, а то управо за то што је Бугарска она земља у 
којој се руски и српски уплив иајвише и најпре сусретати мора.

Ми смо овде много о том говорили и доказивали из ког 
узрока српска политика не може се согласити са оном руском; 
но ми у исто време и то кажемо, да Србија ни с ким лакше 
не би могла своју цјел постићи но у согласијом с Русијом, 
-али то Само онда, кад би Русија савршено и потпуно примила 
и условија Србије, која би преднаведену намеру т. ј. будућност 
њену у пространом смислу осигуравала. Један сојуз узмећу 
Србије у Русије био би заиста најприроднији, но да. ее тај 
учини, од саме Русије зависи, и Србија треба да га прими 
са раширеним рукама, али свагда пошто се увјери да Русија 
свесрдно и искрено предлаже, које ће само онда моћи бити, 
ако она од досадање своје системе одступи т. ј. ако издржи 
да је за природнији сојуз са Србијом макар и малом, него са 
Аустријом, за коју она западне Славена и чува. Премда се ја 
не надам да ће се Русија икада хтети Србији искрено 
ириклонити, ипак нужно је то овде споменути од какве 6И 
то ползе за Србију било, и да таково појавленије требало ,би 
•одма употребити, јјер и ако је тако много говорено против
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Русије није то из мрзости чињено колико из нужде, на коју 
нас је само Русија толиким својим поступцима наглала.

Још неколико речи о Вугарској па ћемо даље прећи. 
Ако смо ми расположење духа народног у Бугарској добро 
познали, и ако нисмо она родољубива средства која он притја- 
жава одвећ мало уважавали, онда морамо казати да овде већа 
усиљавања за ослобођење отечества од турског јарма још 
су далеко. И опет Русија главно своје тежење бвамо управља, 
јербо је ова земља управо пред вратима Цариграда и на 
њеном путу к овоме положења; но и отношенију к Србији, 
Бугарска исто то положеније и значење има које и за Русију. 
Ако Русија само још неколико година овако у Бугарској 
дјествује, као што је досад радила и ако за ово време Србија 
остави да Русија тамо ради без да и Србија што чини, заиста 
ће међутим Русија толико успјети да неће ни мало више тре- 
бати српског уплива у Бугарској. Нека ово за Србију буде 
знак и опомена и нека она не заборави никад да само онда 
политическо пријатељство очекивати може, ако смо љубав 
нашу према пријатељу већ од пре посведочили и доказали, 
Србија мора за Бугарску нешто учунитн. пошто љубав и помоћ 
мора бити взајмна.

Пошто смо дакле положење за данашњу Бугарску и 
њену велику знаменитост за Србију укратко означили и пошто 
смо руски уплив који тамо влада нешто споменули, прелазимо 
к томе да начертамо неколико уводних средетава за то како 
ваља српскн уплив у Бугарској утемељити.

1. Бугари немају васпитајућа и учевна заведенија; за 
то би требало да Србија своје школе Бугарима отвори, и особито 
да неколико благодјејанија за Бугаре имаде у Србији учеће 
се нареди.

2. Бугарско свештенство је понајвише грчко, а не на- 
родно бугарско; за то би врло пожелателно и полезно било 
да би неко число младих Бугара богословију у Србији свршило, 
па као свештеници у њихово отечество међу свој род се вратило.

3. Ваљало би штампати бугарске молитвене и друге 
црквене књиге и бугарска дјела у Србији; ово важно средство 
Русија већ одавно употребљава, и Србија мора гледати да 
Русију у томе претече.

4. Потребно је да поуздани и способни људи путују по 
Бугарској, који би позорност бугарског народа на Србију обра- 
тили и у њему пријатељска чувства према Србији и српском 
правитељству пробудили, а заједно и надежду оживљавали да 
ће Србија заиста Бугарима за њихово избављење у помоћ при- 
тећи и за њихову срећу старати се.
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0 политики Србије у смотренију Босне, Ерцеговине, Црне Горе 

и Сјеверне Албаније.
Кад ми површину и географско положење ових земаљаг 

ратни дух њиховп житеља, и оно мњеније и начин мишљења 
њихов у бдиже расмотреније узмемо, ми }>емо лако на ту 
мисао доћи да је ово она част дарства турског, на коју Србија 
наЈЕећи упдив имати може. Стадно опредјељење и уређење 
овога уплива чини нам се да је за сад (1844) гдавни задатак 
српске подитике у Турској:

1. Кад два суседна народа међу собом ужи и тешњи 
сојуз закључитп жеде, то се пре свега граница кодико је боље 
отворити мора, да би се непрестано саобраћање што је више 
можно олакшало и живим учинидо. Но Србија се од овпх 
својих сонародника у Турској као неким хинеским зидом оде- 
лида и саобраштеније је на тодико само мадо места дозволила,. 
да има кућа у већпм варошима, које више врата имају за уда- 
зак и издазак нежели књажевство српско. За то нека страже 
на гранидама пстина не умале, но да се места састанка,. 
издаска и уласиа на српској граници умноже спрама Восне. 
А зашто не и Бугарске?

Уведени састав одјељена могао је у своје време подезан 
бити; но ту систему и сад још задржати значидо би тодико 
колико Србију усамљивати и затварити, а то је њеној бу- 
дућности и њеном напретку са овим противно.

2. Треба на то ићи да се два народа источно пра- 
восдавни и римокатодически међу собом у својој народној полп- 
тпки разумеду и сдоже, јер само тако може са добрим успјехом 
ова политика сдедовати.

Србије је дужност да гдавне основе ове политике обадвема 
частима народа ондашних предложи, јер она у овом дјелу може 
са, важношћу поступати које она по праву дипломатически 
признати и по мдогодишњем искуству чинити је дужна. Један 
од гдавних основа назначава се: начедо пуне вјерозаконске 
сдободе. Ово начедо мораће свима христијанима а ко зна да 
по времену и неким мухамеданцима ? допасти се мора и задо- 
волиће их. Но као најглавнији и основни закон државни мора 
се представити и утврдити у томе: да књажевско достоинство 
мора бити наследствено. Без овога начела, које сачињава 
јединство у највишем државном достојанству, не може се 
стадан и постојани државни сојуз међу Србијом и остадим 
сусједним Србима ни помислити.

Ако Бошњаци не би ово примили, то би отуда као 
сигурно сљедовадо раскомадање Србаља на провицијална мада 
књажевства под особитим вдадајућим Фамилијама које би 
непремјено туђем и страном уцљиву (биде) предаде; јер би



1 0 1844. GARASAIÉIN SZERB BELÜGYI FŐNÖK

оне међу собом саревноваде и једна другој завидиле. Ове 
Фамидије нпкад се не би даде више до тога довести да интерес 
своје користи каквој другој Фамидији на жртву принесу, па 
баш ни онда кад би од таквог пожртвовања напредак своју 
ових народа зависио.

Из ових основоподоженија следује, да, ако би се пре 
овог општег соједшвења Српства што особито у Босни преобра- 
жавати почедо, да се то преобажење тако чини како би оно 
само сдужидо као приуготовденије за оно опште соједињење 
свију Србаља и провинција у једно, којим јединим начином 
може се рачунати на постижење оне ведике цједи п оног 
интереса који је свима овим Србима једнак. Ја овде Србију 
само за то напред стављам, што она једина може ту свар 
приуготовљавати и дужна је непрестано неговати до времена 
које ће донети извршеније овог пдана, и које време да би 
сазредо Србија ће на томе радИти. Ко код дакде овом народу 
добра жедп, он не сме Бошњацима наследствено књажевско 
достоинство препоручивати. У таком случају нека би се међу 
тим избиради најважнији људи нз цедог народа и то не за 
цеди живот, но на извјестно време који би као неки совјет 
образовади. Са оваквом макар провинцијадном и одељеном 
вдастију, остао би отворен пут за напредак; дако би се онда 
Србија у своје време са Босном тешње сојузити и скончати 
могда. јер онда остаће овај сојуз могућан и вјеројатан.

Треће основно начедо ове подитике јест: народно јединство, 
које днпдоматическп има да представља вдада књажевство Србије. 
К овоме треба дакде учинити да се Бошњаци и остади Сдавенп 
н код овог треба заштиту и сваку помоћ да нађу кад год се 
отом радидо буде овог начеда вредност показати. Србија у 
овом смотренију мора се отом увјерити, да је она природна 
покровитељица свију турских сдавена и да ће ду само онда 
кад она дужност ову на себе узме, остади Сдавени њој право 
то уступити да она у имену њиховом нешто каже и чини. Ако 
би Србија својнм сусједима тој несрећнн и зди примјер давада 
да она само на себе мисди, а за невољу и напредак остадих 
не би марпда, него би то равнодушно сматрада, то би овај 
јамачно н ови само њеном примјеру сљедовади, пе би је сдушади, 
и тако би у место сдоге и јединства наступидо неповјереније, 
завист и несрећа

3. Уједно нужно је и то, да се не само сви основи за- 
кона Устава и сва устројенија гдавна књажевства Србије у 
Босни и Херцеговини међу народом распрострањавају, него 
још и то да се за времена некодико мдадих Бошњака у српску 
сдужбу државну прими, да би се ови практичНо у подитическој 
и Финанциадној струци правденија, у правосудију и јавном 
наставденију обучајаву и за такове чиновнике преправљају,
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ко.ји бн оно што су Србији научили после у своме отечеству 
у дјело привести моглп. Овде је нарочито нужно то примјетити: 
да ове младе  л>уде поред  о с т а л и х  т р е б а  осо- 
бито н а д з и р а в а т и  п в а с п и т а в а т и  тако  д а њ н -  
ховом радом с асвим о б в л а д а  она с п а с и т е л н а  
идеа  општег  с ј е д и ње ња  и в е ли к о г  н а п р е т к а .  
Ова д ужност  не Може се дов ољно  препоручит и .

4. Да би се народи католических вероисповеданија Од 
Аустрије и њеног уплива одвраћали и Србпји већма приљу- 
били, нужно је на то особито вниманије обраћати. Ово би се 
најбоље ностићи могло посредством Фратера ондашњих, између 
којих најглавније требало би за идеу соједињења Босне са 
Србијом задобити. У овој цели нужно би било наредити да се 
по гди која књига молитвена и песме духовне у београдској 
типограФији штампају; носле тога и молитвене књиге за пра- 
вославне Христијане, збирку народних песама, која би на 
једној страни са латинским а на другој са кирилским писме- 
нима штампана била; осим тога могла би се као трећи степен 
штампати кратка и општа народна историја Босне, у којој не 
би се смела изоставнти слава и имена неких у мухамеданекој 
вери прешавши Бошњака. По себи се претпоставља да би 
ова историја морала битп списана у духу славенске народности 
и са свим у духу народњег јединства Срба и Бошњака. Чрез 
штампање ових и овим подобних натриотических дјела, као 
и чрез остала нужна дјејствија, која би требало разумно опре- 
дјелити и набљудавати, ослободила би се Босно од уплива 
аустријског и ббратила би се ова земља више к Србији. На овај 
начпн би уједно Далмација и Хрватска добили у руке дјела, 
којих штампање је у Аустрији немогуће, и тим би сљедовало 
тешње скопчање обих земаља са Србијом и Босном. На ово 
дјело треба особито вниманије обратити и историју о којој 
је горе реч дати написатн чрез човека врло способног и дубоко 
проницавајућег.

5. Цјела трговина Србије спољашња налази се у рукама 
Аустрије. Ово је једно зло противу ког тачнија определенија 
остављам људима од Финансије да разчлене, а ја ћу само 
нешто у том навести колико то мора у овој план ући те да 
његову важност допуни. Преко Земуна са страним државама 
у непосредствени трговачки сојуз ступити, остаће свагдар 
ствар врло мучна. Због тога се Србија побринути мора за нов 
трговачки нут, који би Србију на море довео и за њу тамо 
пристаниште створио. Оваки пут само је онај за сад могући 
који преко Скадра у Улцин води. Овде би нашао српски 
трговац са својом природним ироизвбдима у далматинскпм при- 
родним бродарима и трговцима своје једноплеменике, а ири 
том врло веште и Способне људе који би их при куповању
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страних еспапа добро и поштено послужили и на руци бпли. 
Онде би дакле нужно било српску трговачку агенцију подићи 
и под одбрану и заштиту ове иродају српских производа и 
купњу Француских и енглеских еспапа ставитп.

При овом послу правителство би морало први корак у 
томе учинити с тим, да изради и наименује једног трговачког 
агента у Улцину, који ће оданде српском трговцу као прстом 
показати куд треба да иде. Овај агент ступивши у саопштенија 
с нашим земаљским трговцима, имао би здраво проштудирати 
начин како би се онамо с ползом наша трговина обратити имала 
и кад се правителство осигура о ползама овим, онда може чрез 
новине датн објављивање ползе, које би с те стране долазиле 
нашој трговини, а то би значило упућивати наше трговце овом 
пробитачном месту. Ако би само неким трговцима за руком 
испало те би тамо добро и пробитачно послове извршили, то 
би други брзо њиховом примјерју следовао и мало по мало 
отворио би се тај пут трговине без да би правнтелство не- 
престано о том бринуло; јер трговци би сами себи после пут 
отварали, а правитељст:ени агент пазио би само да наши 
трговци не трпе тамо никаква угњетенија. Из овог наређења 
би следовало да би цјена производа српскпх на Југу изношених 
подизала се на Северу, а цјена есиапа доносећих се у Србију 
са севјера падала би конкуренцијом уносећих се еспапа са Југа. 
Једним словом укратко речено Србин би овим начином скупље 
нродавао и јевтиније куповао.

У политическом обзиру имало би ово средство не мању 
важност, јербо ће се нов агент српски налазити међу житељ- 
ством српским и ова прилика пренела би јачи уплив Србије на 
сјеверне Арбанасе и на Црну Гору, а ово су управо они народи 
који имаду кључеве од врата Босне и Херцедовине и од самог 
мора Адријатическог. Постављаме ове агенције српске и утемељење 
њено онамо, ми смо увјерени као политически поступак Србије 
сматран би био од необичне важности међу оним народима и 
тешњи сојуз ових житеља са Србијом постигао би се врдо. лако.

Француска и Енглеска не само што се не би томе противиле, 
него би то још потиомагале, а Порта такођер не би противна 
била, јер с тим би њено једно пристаниште на ново процветало.

6. На источног вјероисповједанија Бошњаке већи уплив 
имати, неће бити за Србију тежак задатак. Више предосторож- 
ности и вниманија на против тога изискује то, да се католички 
Бошњаци задобиједу. На челу ових стоје Фрањевачки Фратери. 
Поред гора споменутог штампања књига, не би ли добро и 
совјестно била да се један од ових Фратера при београдском 
лицеуму као проФесор латинског језика и још какве науке 
постави. Овај проФесор могао би служити као посредственик 
између Србије и католика у Босни, јер с тим би ми први
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понјерптедан корак учинпди и с тим дади би на доказатедство 
тодеранције. Зар не би могао овај исти Фратер установити 
овде једну катодическу капеду за овде живеће катодике, с чим 
би'се избегдо подизање једне капеде под упдивом аустријским, 
које ће раније иди доцније сдедовати морати. Ову капеду 
могли би ставити под покровитедство станујућег конзудата 
француског.

Ово би дало повода п придику Француском правитедству 
да се у тој ствари живо заузме и с тим бп се Србија осдобо- 
дида опасностн од једне католическе цркве, која би под упди- 
вом Аустрије у Веограду бида.

7. Карађорђе је био војски предводитељ од природе богато 
обдарен и врло искусан; он није могао предвидети ону пре- 
ведику војну важност, коју Црна Гора за Србију има и коју ће 
свагда имати кад год се о том стане радити да се Босна п 
Херцеговина од Турске одједе и Србнјм прпсаједине. Поход 
овог војводе на Сеницу п Новп Пазар јож сви Срби добро 
памте и није потребно да ми сдедујући преддог новпм доводима 
поткренљујемо. Нека Србија и у Црној Гори примјер Русије 
сљедује и нека даде Вдадики правплну свакогодишњу-иотпору у 
новпу. Србија ће на овај начин за маду цјену имати прпјатељство 
земље која најмање 10.000 брдних војника поставити може.

Овде морамо још то примјетити, да оддагање ове подпоре 
на иоследње магновење неће иматп пожедани успјех и следство; 
будућп да ће Гусија праведно моћи на своју мдогодишњу и 
сталну потпору позивати се, а српски нови преддог моћи ће 
као само из нужде учињени оцрнити и у подозреније довести; 
и Црногорци би ондај рекди: Срби нису нами помагали кад 
смо у нужди билп, што је доказатељство да нам нису пријатељи, 
него нас само за сад употребити жеље.

Срем, Бачка, и Банат.
На први погдед морадо би се мисдити да Србија са овим 

предједпма у најпријатељскијем сојузу стоји; будући да су њена 
порекдо, језик, вјера и обичаји једни и исти са српскима у 
Србији. Ако то није тако, онда причина тога бар од части на 
саму Србију спада; јер се ова није довољно трудида о том да 
пријагељство ових Срба задобије. Но надати се треба да ће 
покрај свег непријатељског уплива Аустрије овои огрешно 
оношење с временом предстати н поправљено бити, и то у 
оној мерп у којој књажевство Србије све више и више као 
добро уређена, праведна, крјепка и изображена држава покаже 
се. За сада ако ништа више требало би бар упознавати 
се с важнијим људима ових провинција, и једне српске важње 
новине онамо установити, које бп под конштитуцијом мађарске 
могле подезно дјејствовати у пнтересу српском и које имале



бити уређиване чрез врло искреног човека као на нримјер 
Г. Хађића или њему подобног.

0  сојузу са ческим Славјамима.
0  овим Славенима не ћемо овом приликом много говорити, 

не само пхто они неби спадали у овај план, него зато што бп 
се по многима у почетку као једна непрактнчносг учинила. За 
то ми прелазећи то у кратко, и остављајуђи да се интереси 
који би се од овог сојуза имали, упознаду у извршенију самог 
овог плана, ми за сада само толико препоручујемо, да је нужно 
почети унознавати Србију са Славенима Ческе, Моравије п 
Словачке и то по један врло предострожан и одвећ мудар начин 
како то неби могло Аустријп у очи пасти.
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Fordítása: Tervezet.

Szerbiának ezen [külügyi] tekintetben is a többi európai államok 
sorába kell illeszkednie, saját jövője érdekében egy tervezetet létesítvén, 
vagy úgy szólva, olyan hazai politikát kell teremtenie, melynek fő
elveihez állandóan hosszabb időn át kell ragaszkodnia, és összes 
ügyeit ezek szerint következetesen irányítania.

A hullámszerű mozgalom a szlávok, közt már megindult, s való
ban sohasem fog megszűnni. Szerbiának ezen mozgalmat, de szerepét, 
illetve feladatát is igen jól kell ismernie, mely ezen mozgalomban reá 
mint végrehajtóra vár.

Ha Szerbia számot vet önmagával, hogy micsoda jelenleg s 
milyen helyzetben van és milyen nemzetek veszik körül, akkor meg 
kell győződnie kicsinységéről és hogy ezen állapotban meg nem 
maradhat; Szerbia tehát csakis a szomszédos népekkel szövetkezve 
érheti el jövőjét és föladatat.

Ennek ismeretéből fakad a szerb politika alaptervrajza, mely 
szerint ez nem szorítkozhatik jelenlegi határaira, hanem arra kell 
törekednie, hogy a szomszédos szerb népek szeretetót megnyerje.

Ha Szerbia ezen politikát erélyesen nem követendi, vagy ha, 
ami még rosszabb volna, elvetné, és nem hajtaná végre ezen jól ki
gondolt tervezet alapján feladatát, akkor Szerbiát a külföldi zivatarok, 
mint a kis hajót ide-oda fogják vetni, amíg végül valamely sívár 
sziklához nem sodortatik, amelyen szétroncsolódnék.

Ezen tervezettel, egy alkalmas szerb politikához óhajtunk vala
mivel hozzájárulni és azt előkészíteni megkísérelendjük.

Szerbia politikája,
A török császárságnak fel kell bomlania, és ez csak két módon 

történhetik m eg:
1. vagy felfogják a császárságot oszlatni, ,■
2. vagy újra felépül saját keresztényhitü népei által.
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Megjegyzések a török császárság felosztásáról.

Az esetleges felosztásról nem fogunk sokat beszélni, de annyit 
meg kell jegyeznünk, hogy ez esetben Oroszország és Ausztria fogják 
a főszerepet játszani, mint hogy szomszédos és határos hatalmak.

Ezen két hatalom könnyen megegyezhetne és szövetkezhetne az- 
iránt, hogy mely országok és területek, melyik hatalom birtokába 
jussanak. Ausztria csakis a nyugati, Oroszország pedig csak a keleti 
országok elfoglalására törekedhetik. E szerint lehetséges, hogy egy 
Viddintől Szalonikiig húzódó vonal oldhatná meg mindkettő kölcsönös 
megelégedésére ezen kérdést.

A felosztás esetére tehát az összes szerbek Ausztria fennhatósága 
alá kerülnének.

Jól tudják Ausztria és Oroszország, hogy a török császárság 
mint ilyen, hosszú életű nem lesz. Mindkét hatalom ezen alkalmat 
arra használná fel, hogy határait minnél előbb kiterjessze. Mindkettő 
mindenképen igyekeznék megakadályozni, hogy a török császárság helyén 
egy másik keresztény császárság létesüljön, mert ezáltal elszalaszthat- 
nók Oroszország részéről azon szép remény és kedvező kilátás, hogy 
Konstantinápolyi elfoglalhatná és megtarthatná, ami Nagy Péter után 
öröklött legkedvesebb tervei közé tartozik; Ausztria számára pedig 
ebből azon visszariasztó veszély származnék, hogy saját birodalmának 
délszlávjait elvesztené.

Ausztria tehát kénytelen minden körülmények között állandó 
ellenségévé válni a szerb államnak: ennélfogva Szerbia részére 
politikai lehetetlenség az Ausztriával való megegyezés és egyetértés; 
mert ezáltal önmagának a nyakára dobná a hurkot.

Csakis Ausztria és Oroszország működhetnek közre a török 
császárság tönkretevése és felosztása tekintetében; erre is törekszenek. 
Oroszország ezt már hosszú évek során. előkészíteni és megvalósítani 
igyekszik, most már Ausztria sem cselekedhetik másként, kénytelen 
ezt maga is elősegíteni és önmagára gondolni, amint ezt tette Lengyel- 
ország felosztásakor is. Nagyon természetes, hogy a többi hatalmak 
Franciaország és Anglia vezetése alatt Oroszország és Ausztria ezen 
terjeszkedését és megnagyobbodását ellenzik. Ezen felosztás meg
akadályozására legjobb eszköznek vélhetik, ha a török császárság egy 
független keresztény birodalommá átalakul, mert ilymódan a török 
császárság bukása után keletkező üres hely kitöltetnék és az európai 
egyensúly csorbítatlanul fentartható volna. Ezenkívül más segít
ség nincsen.

A szerb államnak, mely szerencsésen már ki kezd alakulni, de 
még ki kell terjeszkednie és megerősödnie, — kell, hogy erős ala
pot találjon a 13. és 14. század szerb császárságban és a gazdag és 
dicső szerb történetben. A történelemből tudjuk, hogy a szerb császárok 
a görög császárság hatalmát megtörni megkezdték és majdnem véget 
vetettek volna néki, úgy, hogy a pusztuló kelet-római császárság helyébe
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a szerb-szláv császárságot állították volna fel. A hatalmas Dusán cár, 
már fel is vette a görög császárság címerét. A törökök betörése 
hiúsította meg ezen átalakulást és akadályozta meg ezt a folyamatot 
hosszú időre, de most, mikor a török hatalom megtört és úgyszólván 
megsemmisült, kell hogy ugyanazon szellem feléledve, jogait újra 
keresse és a félbeszakadt munkát folytassa.

A szerb császárság felépítésénél ezen alapok a roncsoktól meg- 
tisztítandók; napvilágra feltárandók, és az ilyen sziíárd és állandó 
történeti alapon az új építkezés ismét felveendő és folytatandó. Ezen 
vállalkozás az összes nemzetek és kormányaik szemében kimondhatlan 
fontossággal bír és magas értéket fog képviselni; mert akkor mi 
szerbek a világ előtt nagy elődeinknek igazi jogutódaiként fogunk 
feltűnni, akik semmi újat sem cselekedve, csakis dédapjuk birtokát 
újítják fel. Jelenlegi állapotunk tehát múltúnkkal fog összefüggni és 
egy összefüggő, egész, szerves egészet fog képezni; ezért a szerbség, 
nemzetisége és államélete a szent történeti jog védelme alatt álland. 
Nem vethetik alaptörekvéseinket szemünkre, hogy ezek újak, alap
talanok, hogy forradalmiak és felforgatok, hanem mindenkinek el kell 
ismernie, hogy ezek politikailag szükségesek, régmúlt időkön alapulnak, 
ás a szérbek régebbi állami és nemzeti életében gyökeredznek, mely 
gyökerek csak újra kihajtottak és virágozni kezdenek.

Ha a szerb császárság újjászületését ezen szempontból tekintjük, 
akkor a többi délszláv népek is ezen eszmét igen könnyen fogják 
felfogni és örömmel magukévá tenni, mert talán egy európai ország
ban sem él annyira, a történelmi múlt emléke, mint a törökországi 
szlávoknál, akiknél még ma is emlékezetben vannak majdnem az 
Összes hős férfiak tettei és a történeti eseményeik. Ezért biztosan 
számíthatunk arra, hogy a nemzet ezen ügyet szívesen fogja fogadni 
és egy évtizedre sem lesz szükség arra, hogy az önálló kormányzás 
szükségét és hasznát felfogja.

A szerbek voltak a törökországi szlávok közül az elsők, akik 
saját eszközeikkel és önerejükkel szabadságukért küzdöttek; ennél
fogva őket illeti az elsőségi jog, hogy ezt az ügyet tovább is 
kezeljék. Már most is sok helyt és némely udvarokban sejtik, hogy 
a szerbekre nagy jövő vár s ez az, ami egész Európa figyelmét 
Szerbiára irányította. Ha gondolataink csakis a szerb fejedelemségre 
szorítkoznának, és ha ezen fejedelemségben nem fekszene a jövő 
szerb császárság csírája, akkor a világ nem törődne többé Szerbiával, 
épúgy mint a moldvai és oláh fejedelemségekkel sem, melyekben 
nincsen önálló életelv és melyek csakis Oroszország függelékeinek 
tekintetnek.

Az új szerb állam délen Európának teljes kezességet nyújtana 
arra nézve, hogy erős és szilárd állam lenne, mely Ausztria és Orosz
ország közt fenn tudná magát tartani. Az ország geográfiai helyzete, 
földrajzi területe, gazdagsága, természetbeli termékei, lakosainak har
cias szelleme, továbbá nemzetiségének tüzes és magasztos meg-
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őrzése, egységes származása, közös nyelve, — mindez Szerbia állandó
ságára és nagy jövőjére mutat.

Azon eszközökről, melyekkel a szerb célok elérhetők volnának.

Ha megállapított terv szerint tudatik, hogy mi történjék és ha 
állandóan eréllyel akartatik, akkor egy alkalmas kormány által az 
említett cél elérésére az eszközök idejében és könnyen megtaláltatnak, 
mert a szerb nép oly józan, hogy véle minden, de csak értelmesen 
elérhető.

1. Bevezető eszközök. A kormánynak tudnia ke ll: milyen helyzet
ben vannak a Szerbiát körülvevő különféle provinciákban élő nemzeti
ségek, hogy ilymódon meghatározhassa, mit lehet tenni, s miként 
eljárni a kérdésben. Az eszközök pontos meghatározásában ez a leg
főbb feltétel. Ezen célból mindenekelőtt éleseszű, el nem fogúit és 
kormányhű egyéneket kell kiküldeni ezen népek és tartományok 
állapotának kipuhatolására, kik visszatérésük után pontos írásbeli 
leírást adnának a dolgokról. Különösen Bosznia, Hercegovina, Crnagora 
(Montenegro) és Észak-Albániáról kell értesüléseket beszerezni.
Ugyanekkor szükséges pontosan megismerni Szlavónia, Horvátország 
és Dalmácia állapotát, — valamint Szerómség, Bánság és Bácska 
népeinek viszonyait is.

Szükséges ezen ágenseknek utasításokat adni, hogy mily módon 
utazzák be ezen tartományokat. Egyebek közt meg kell jelölni nekik 
íizon helyeket és személyeket akikkel meg kell ismerkedniök és 
kiket ki kell kémlelniük. Az anyagi utasításon kívül egy általános 
főinstrukcióval is kell őket ellátni, melyekben a következő pontok 
foglaltatnak és melyek rovatait a kikérdők kitölteni tartoznak.

1- ször. Az ország és különösen pártjainak politikai állapotát kell 
megítélniök; összegyűjtik azon feljegyzéseiket, melyek szerint a nép 
jobban megismerhető lesz, szívének érzelmei, titkos óhajai megtud
hatók volnának; s mindenekelőtt mindazt kitudják, ami már nyilvá
nosan kimondott és elismert nemzeti közszükségletnek tartatik.

2- szor. Különös figyelem fordítandó a nép és ország katonai 
állapotára ú. m .: a háborús szellemre, a nép hadi fölszerelésére; 
aztán a rendes hadsereg számára és diszpozíciójára; hol vannak a 
katonai raktárak és arzenálok elhelyezve; hol szállíttatnak ki az 
országban a hadiszerek, úgymint lőszerek és fegyverek, azaz honnét 
származik az országba a bevitel stb.

3- szor. Összeállítják jegyzékben a legtekintélyesebb és leg
befolyásosabb férfiak leírását és jellemzését, nem véve ki azokat sem 
akik a szerbek ellenségei volnának.

4- szer. Hogy az egyes tartományokban hogy vélekednek Szerbiáról, 
mit vár, mit óhajt a nép Szerbiától, s mitől tart.

Ezen utasításhoz még hozzáfűzendő, hogy a kiküldött ágensek 
mennyiben nyilatkozhatnak jelenleg a szerb politikáról, hogy milyen
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reményekkel szabad felkölteniök és különösen a szerb fejedelemség 
határain túl élő barátjainak figyelmét mire kell fordítaniok.

Előbb Bolgárországhoz való viszonyunkat kell megjelölnünk.
Bolgárország az összes szláv országok közül legközelebben 

fekszik a török császárság fővárosához; ezen országnak legnagyobb 
része könnyen hozzáférhető ; itt vannak a törökök legfontosabb katonai 
pozíciói és hadseregük nagyobbik része. Semmiféle más európai földön 
nem érzi magát a török olyan biztosnak és most is úrnak, mint ebben; 
azonkívül a bolgárok majdnem mind lefegyvereztettek, hozzászoktak 
a munkához és szolgasághoz, az alázatossághoz. Ezen megjegyzésünk 
azonban nem tarthat minket vissza attól, hogy a bolgárok valódi 
értékét el ne ismerjük, vagy ami még rosszabb volna, őket ezért 
megvessük. Szerencsétlenségre igaz, hogy a bolgárok, bár a török- 
országi szláv népek legnagyobb ágát képezik, úgyszólván semmi bizalmuk 
sincsen saját erejűkben, és csakis külállamokból jövő (Oroszországból) 
támadások alkalmából merészelnék megkísérelni felszabadításukat. 
Oroszországban látják mindenkor azt a hatalmat, mely akarva leg
többet tehet felszabadításuk érdekében. Oroszország azonban csakis 
saját érdekében cselekedve, a bolgárokra a török iga helyett a maguk 
durvább igájukat vetnék; azonban, amint bebizonyult, nem mer saját 
hadseregével közvetlenül a bolgárok segítségére sietni, mert Európa 
már felismerte igaz természetét az n állítólagos nemes orosz célok
nak, Törökországot illetőleg és tényleg európai háborúra vezetne, ha 
Oroszország még egyszer át akarna a Dunán kelni. Ez okból Orosz
ország mások felhasználásával igyekszik cselekedni és keresztülvinni 
azt, amit önmaga közvetlenül nem képes. így Mihály fejedelem 
ügyeikben akaratnélküli eszközük volt az oroszoknak és régi tervük
höz visszatérni igyekeznek, melyet Mihály fejedelem segítségével 
megvalósítani megkezdettek volt.

Minthogy azonban Sándor fejedelem kormánya Oroszország bizal- • 
mát nem bírja, mert nem engedi magát általa vak eszközként fel
használtatni, — Oroszország kényszerítve látja magát a jelenlegi szerb 
kormány bukását megkísérlem, hogy ennek bukása után egy saját 
céljait szolgáló kormányt felállíthasson.

Minden kísérlet Oroszország kijátszására, és őt arról meg
győzni, hogy a jelenlegi kormány követni fogja terveit, teljesen 
sikertelen volna. Mert amint Oroszország észreveszi, hogy Szerbiában 
az önálló nemzeti szellem fölébred, bármilyen előterjesztés tétetnék 
is, nem adna neki hitelt. Oroszország sokkal ravaszabb, semhogy 
félre lehetne vezetni oly célok tekintetében, melyek ellentétesek 
érdekeivel. S mi több, még arra is lehetne gondolni, hogy Orosz
ország, ha ez tudomására ju tn a : hogy Szerbia egész igyekezete: 
a többi törökországi szlávokkal szoros szövetségbe és egyetértésbe 
jutni, ezt csakis arra használná fel, hogy azon egyéneket, akik Szerbia
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ezen dolgait Törökországban képviselik, Ausztriának és a többi kor
mányoknak kiszolgáltatná, és Európát meggyőzné arról, hogy ez nem 
Oroszország ügye, hanem forradalmi, és Szerbia vele ellentétben ilyen 
felforgató törekvéseket támogat. Mindamellett Oroszország örömmel 
fogja magát ezen egyetértő összeköttetésektől informáltatni, hogy ily- 
módon azok nyomait és fejlődését megismerje és lassan-lassan a maga 
céljaira felhasználhassa.

Minél inkább fogja Szerbia ügyeit önállóan igazgatni, annál 
kevesebb hitele lesz Oroszország előtt, és ha Oroszországnak semmi
képen sem fog sikerülni ezen állásponton változtatni, és Szerbia ilyen 
önálló politikáját megsemmisíteni, bizonyosan azon igyekszik majd, 
hogy a törökországi szlávokat Szerbiától elidegenítse, őket egymás
tól elválassza és egyenetlenségben tartsa, — önmaga azonban min
den egyes szláv néppel egyenként összeköttetésbe és megállapodásra 
fog lépni. Ha tehát Szerbia ezen befolyásnál nem mutatkozik Orosz
országnál tevékenyebbnek és buzgóbbnak, akkor utóbbi Szerbiát el 
fogja nyomni és megelőzni.

Őrizkedni kell ezen ügyben illúzióktól. Oroszország sohasem 
fog Szerbia előtt megalázkodni, s ha látja, hogy Szerbia nem akarja őt 
odaadóan és feltétlenül szolgálni, akkor minden előterjesztéséit büsz
kén és megvetően vissza fogja utasítani. Hiszen saját diplomatáinak 
határozott és okos tanácsait is, például egy Lievenét, hevesen vissza
utasította csak azért, mert ezek ideiglenesen engedékenységet aján
lottak ; hihető-e tehát, hogy Oroszország idegenek tanácsára inkább 
fog hajlani, mint saját hű szolgáira? Végre, ha Szerbiában senki 
sem akadna, aki Oroszországot feltétlenül kész volna szolgálni és ha 
az kénytelen volna azokkal együttműködni, akik csak bizonyos fel
tételek mellett szolgálatára állanának, — akkor Oroszország nem vona
kodna ezekkel is szövetkezni és együttműködni, mert utóvégre soha
sem hagyhatná el egészen Szerbiát; de amíg i-'zerbiában talál embe
reket, akik készek őt feltétel nélkül szolgálni és előtte meghajolni, — 
az ilyen szerbeket mindig elébe fogja helyezni a legelső igaz hazafiaknak.

Oroszország nem engedi meg, hogy egy olyan kis ország, mint 
Szerbia, neki feltételeket szabjon ; elvárja, hogy tanácsai parancsként 
elfogadtassanak, s azok, akik szolgálni óhajtják, kénytelenek neki 
teljesen behódolni. Igaz, hogy évtizedek óta elfogadja szolgálataikat, 
de mire sem használja fel őket, mert nem bírják bizalmát, s ily- 
módon való eljárása folytán nem akad alkalom Oroszországot kijátszani.

Ha Szerbia a mai alárendelt helyzetéből ki akarja magát vonni, 
teljesen azon kell fáradoznia, hogy Törökország politikai hatalmát 
lépésről-lépésre csorbítva, azt magának vindikálja; tulajdonképen ez 
a pont, amelyen az orosz és szerb politika összeütköznek, mivel 
Oroszország is a török császárság politikai hatalmának csorbításán 
dolgozik. De ezen egyetértő működésből nem következik, hogy a 
szerbek és oroszok céljai és szándékai azonosak, és hogy politikájuk
nak harmóniában kell lennie.

2*
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Röviden szólva: Szerbiának arra kell törekednie, hogy a török 
államépület köveit egyenként letördelje, és ezen jó anyagból a régi 
szerb császárság jó, ősi alapjain ismét az új szerb birodalmat fel
építse és tető alá hozza. Most, hogy Szerbia még török uralom alatt 
áll, ezen építőmunka előkészítendő, mert ilyen dolgokhoz nem lehet 
az utolsó pillanatban hozzáfogni és azokat megvalósítani.

Tulajdonképen azért szólunk részletesebben az orosz és szerb 
politika jellegéről, mert Bolgárország azon terület, melyen az orosz 
és szerb érdekeknek leginkább és legelőször összeütközniük kell.

Sokat szóltunk arról, hogy milyen okok folytán, a szerb 
politika miért nem lehet összhangban az orosszal; de ugyanekkor 
azt is mondjuk, hogy Szerbia célját legkönnyebben mégis csak Orosz
országgal egyetértve érhetné el, de csak akkor, ha az végleg teljes
ségben Szerbia feltételeit is elfogadná, azaz jövőjét tág értelemben 
véve biztosítaná. Egy szerb-orosz szövetség tényleg a legtermésze
tesebb volna, de ennek lótesülése tisztán Oroszországtól függ és 
ezt Szerbiának tárt karokkal kellene elfogadnia, ha meggyőződne 
róla, hogy ezt Oroszország őszintén és szívesen felajánlja s ami csak 
akkor történhetik meg, ha eddigi rendszerétől eltér, azaz ha inkább 
a kis Szerbiával való természetesebb szövetséghez húzódik, mint 
Ausztriához, melynek érdekében ő a nyugati szlávokat védi. Noha 
nem remélem, hogy Oroszország valaha is őszintén fog Szerbiához 
szítani, mégis szükséges felemlíteni, hogy milyen haszonnal járna ez 
Szerbiára nézve; s hogy az ilyen jelenséget azonnal kellene felhasz
nálni ; bár sokat szóltunk Oroszország ellen, nem tettük ezt ellen
szenvből, hanem kénytelenségből, .amire minket maga Oroszország 
annyiszor cselekedeteivel rászorított.

Csak még néhány szót mondunk Bolgárországról s aztán a 
továbbiakra áttérünk. Ha mi Bolgárországban a nemzeti szellem han
gulatát jól megismertük és a hazafias törekvéseket mérlegeltük, 
akkor' azt kell mondanunk, hogy távol állanak minden erőfeszítéstől, 
amely hazájuknak a török járomtól való felszabadítását célozza. S mégis 
Oroszország főtörekvéseit ide irányítja, mert Bolgárország Konstanti
nápoly kapui előtt terül el és utai rajta át vezetnek oda; de Bolgár
országnak Szerbiához való viszonya is szakasztott ilyen, úgy hely
zete, mint jelentősége tekintetében. Ha Oroszország csak még néhány 
évig így dolgozik Bolgárországban, amint eddig tette, s ha ezalatt 
Szerbia tétlenül nézi Oroszország működését, Oroszország Szerbiának 
bolgárországi befolyását egészen nélkülözhetővé fogja tenni. Ez szol
gáljon Szerbia számára intőjelül, és nem szabad elfelejtenie, hogy csak 
akkor várhatunk politikai barátságot, ha barátunk iránt előbb is már 
szeretetet tanúsítottunk; Szerbiának kötelessége tehát valamit Bolgár
országért tenni, mert a barátságnak és segítségnek kölcsönösnek 
kell lennie.

Miután tehát a mai Bolgárország helyzetét és nagy fontos
ságát Szerbiára nézve röviden ismertettük, és az ottani orosz befolyásra
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némileg rámutattunk, áttérünk néhány bevezető módnak leírására,, 
hogyan lehetne Bolgárországban a szerb befolyást megalapozni.

1. A bolgároknak nincsenek nevelő- és oktató-intézeteik; ezért 
Szerbiának saját iskoláit a bolgárok részére meg kell nyitnia és 
néhány ösztöndíjat a Szerbiában tanuló bolgárok részére létesítenie.

2. A bolgár papság legnagyobbrészt görög nemzetiségű és nem 
bolgár; ezen okból igen hasznos volna, ha bizonyos számú bolgár 
ifjú Szerbiában végezné a theologiát, s mint papok honfitársaikhoz 
visszatérnének.

3. Helyes volna Szerbiában bolgár imakönyveket és egyéb egy
házi és bolgárnyelvű könyveket nyomatni; Oroszország már régen 
cselekszik így, és Szerbiának arra kell törekednie, hogy Oroszországot 
ebben túlszárnyalja.

4. Szükséges, hogy megbízható, alkalmas egyének beutazzák 
Bolgárországot, akik a bolgárok figyelmét Szerbiára fordítanák és 
bennük Szerbia iránt baráti érzületet, reményt keltenének, hogy 
Szerbia felszabadításuk érdekében a bolgárok segítségére fog sietni 
és boldogulásukról gondoskodni.

Szerbiának Boszniát, Hercegovinát, Crnagorát és Észak-Albániát 
illető politikájáról.

Ha közelebbi tekintetbe vesszük ezen országok területét és 
geográfiai helyzetét, lakosainak harci szellemét és gondolkodásuk 
módját, könnyen jutunk arra a gondolatra, hogy ez a török császár
ság azon része, melyben Szerbia a legnagyobb befolyásra szert tehet. 
Ezen befolyás állandósítása és szervezése nézetünk szerint most (1844) 
legfőbb feladata Szerbia politikájának Törökországban.

1. Ha két szomszédos nemzet szorosabb szövetségbe óhajt lépni, 
mindenekelőtt határaikat kell jobban megnyitniok, hogy a folytonos 
forgalom minél inkább könnyebbé és élénkebbé tétessék. Szerbia azonban 
törökországi rokon nemzeteitől kínai fallal zárkózott el, és a közlekedés 
olyan kevés helyre szorítkozik, hogy a nagyobb városokban akad 
olyan ház, melynek több belépő és kijáró ajtaja van mint a szerb 
fejedelemségnek. Ezért a boszniai határon az őrség kevesbítóse 
nélkül a be- és kilépő állomások száma szaporítandó, s miért nem 
a bolgár határon is ?

Az annak idején történt intézkedések helyesek lehettek de 
ezen rendszert még ma is fenntartani^ annyit jelentene, mint Szerbiát 
izolálni, ami jövőjével és haladásával teljesen ellentétes volna.

2. A rraJ kell törekedni, hogy a görög keleti és katholikus 
szerb-horvát népek nemzeti politikájuk tekintetében megértsék egy
mást és szövetkezzenek, mert csakis így lehet jó sikerrel ezen politi
kát követni.

Szerbia kötelessége ezen politikának főelveit mind a két nép 
részére megfektetni, mert e tekintetben nyomatékkal is léphet fel, s
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melyeket diplomáciai jogon és sokévi tapasztalat folytán megvalósítani 
tartozik. Ezen főelvek egyike: a vallásfelekezetek teljes szabadsága. 
Ezen elv az összes keresztényekre terjesztendő ki, talán idők múltán 
a mohamedánokra is, — s bizonyosan ki fogja őket elégíteni. Leg
főbb állami alapelvül azonban kimondandó: a fejedelmi méltóság 
örökölhetősége. Ezen elv nélkül, mely a legfőbb állami méltóságban 
az egységet jelenti, el sem képzelhető egy állandó államszövetség 
Szerbia és a vele szomszédos szerb népek közt.

Ha a bosnyákok ezt el nem fogadnák, akkor bizonyosan 
bekövetkeznék a szerb területeknek kis fejedelmi tartományokra való 
feldarabolása külön uralkodó családok alatt, akik folyton idegen 
befolyásoknak volnának kiszolgáltatva, mert egymásra féltékenyek és 
irigyek volnának. Ezen családok közül egyetlen egy sem volna arra meg
nyerhető, hogy saját érdekeit egy másiknak áldozatul hozza, még akkor 
sem, ha ezen áldozat valamennyi szerb népek haladása érdekében állana.

Ezen alaphelyzetből következik, hogy még a szerbek általános 
egyesülése előtt, — ezen átalakulás, mely Boszniában már meg
kezdődött, olyképen történjék, hogy előkészítője legyen az összes 
szerbek és szerb tartományok egy egésszé való egyesülésének, mert 
csak ezen egyetlen úton számíthatunk ezen nagy cél és érdek meg
valósítására, mely ezen szerbek mindegyike szeme előtt egyenlően 
lebeg. Én Szerbiát itt csak azért helyezem első sorba, mert csak ő 
egyedül képes ezen tervet megvalósítani és köteles azt állandóan 
ápolni, mindaddig, amíg ezen terv megvalósítása meg nem történhetik, 
s hogy ennek ideje megérjék, arról Szerbiának kell gondoskodnia. 
Aki tehát a bosnyák népnek jót akar, annak nem szabad neki az 
örökölhető fejedelmi méltóságot ajánlani; ezen esetben inkább válasz
tassanak meg körükből a legbefolyásosabb férfiak bizonyos korlátolt 
időre képviselőkké, akik valami tanácsfélót alkotnának. Az ilyen 
tartománybeli kormánnyal nyitva volna az út a további haladáshoz; 
aztán könnyen, szorosabban fűződhetnék össze Szerbia Boszniával annak 
idején, mert akkor ezen egyesülés lehetséges és valószínűvé válik.

Ezen politika, harmadik alapelve: a nemzeti egység, melynek 
diplomáciai képviselője kell, hogy a szerb fejedelemség kormánya 
legyen. Nála kell tehát a bosnyákok és egyéb szlávoknak védelmet 
és minden segedelmet találniok, bármikor eszerint járatik el, annak 
értékét kell nekik megmutatni. E tekintetben Szerbiának azon meg
győződésben kell élnie, hogy ő az összes törökországi szláv népek 
természetes védelmezője, s ha ezen kötelességet magára veszi, 
akkor a többi szlávok fel fogják Szerbiát jogosítani, hogy azok 
nevében szót emeljen és cselekedjék. De ha Szerbia szomszédjai
nak, aziránt, hogy csak önmagára gondol, szerencsétlen rossz 
példát adna, és a többiek szorultságára és előmenetelére nem 
gondolna, hanem részvétlenül tekintene rájuk, — akkor azok is 
követnék példáját, nem hallgatnának reá, s így az egyetértés és 
egység helyébe bizalmatlanság, irigység és balsors lépne.
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, 3. Szükséges még az is, hogy necsak a szerbországi alkotmány 
alaptörvényei és a fejedelemség főbb közigazgatási berendezése 
Boszniában és Hercegovinában bevezettessenek, hanem időnként 
néhány bosnyák ifjú szerb állam szolgálatba fogadtassák, hogy ilymódon 
gyakorlatilag a politikai, a pénzügyi közigazgatás ágában, a jog
szolgáltatásban kiképezzék magukat, és olyan tisztviselők válnának 
belőlük, akik azt, amit Szerbiában eltanultak, hazájukban alkalmaznák. 
Ehelyt természetesen meg kell említenem: hogy ezen ifjú egyénekre 
gondosan kell vigyázni és őket felnevelni, úgyhogy működésükben 
az összes szerbek egyesülésének és nagy fejlődésének ideája szemük 
előtt lebegjen. Ezt a kötelességet nem lehet eléggé hangoztatni;

4. Arra, hogy a katholikus szláv népek Ausztriától és befolyá
sától elforduljanak és Szerbiát jobban megszeressék, különösen szük
séges a figyelmet terelni. Ezt legjobban lehetne a boszniai barátok 
útján elérni, kiknek legfőbbjeit meg kellene nyerni a Boszniának 
Szerbiával való egyesítési eszmének. Ezen célból szükséges volna 
a katholikus ima- és egyházi énekeskönyveket a belgrádi könyv
nyomdában nyomatni; aztán a görög keletiek részére is, valamint a 
nemzeti költemények gyűjteményét, — s melyek egyik lapon latin, 
a másikon szerb betűkkel nyomatnának. Azonkívül harmadsorban 
Bosznia rövid nemzeti történetét lehetne kinyomatni, melyből nem 
szabadna kihagyni némely mohamedán bosnyák hős nevét sem. Ön
magától értetődik, hogy ezen történet szláv nemzeti szellemben Íród
nék egészen a bosnyákok és szerbiaiak nemzeti egysége szellemé
ben. Ezen és hasonló hazafias művek és más szükséges akciók követ
keztében, melyeket okosan kellene megválasztani, Bosznia felszabadul
hatna Ausztria befolyása alól és inkább Szerbia felé fordulna. Ily úton 
egyúttal Dalmácia és Horvátország is olyan munkákhoz jutna, 
melyeknek kinyomatása Ausztriában lehetetlen, s ezáltal ezen orszá
gok is szorosabb összeköttetésbe lépnének Boszniával és Szerbiával. 
Erre különösen kellene figyelmet fordítani és a fentemlítött történetet 
megiratni egy igen alkalmas és jóeszű egyén által.

5. Szerbia egész külkereskedelme Ausztria kezében van. Ennek 
a bajnak orvoslását a pénzüggyel foglalkozó egyénekre bízom, és ón 
csak egyet-mást hozok fel, amennyi szükséges ezen tervezet értékének 
teljessége okából. Zimonyon át a külföldi államokkal kereskedelmi 
szerződésre lépni, mindig bajos dolog lesz. Ezért Szerbiának új keres
kedelmi útról kell gondoskodnia, mely a tengerhez vezetne, és kikötő
höz juttatná. Jelenleg csak az egyetlen ú t jön számba, me’y Skutarin 
át Dulcignóba vezet. Itt a szerb kereskedő kiviteli cikkei számára a 
dalmát hajósokban és kereskedőkben fajtársaira találna, igen ügyes és 
alkalmas emberekre, akik külföldi áruk vételénél jól és becsületesen 
kiszolgálnák és kezére járnának. Szükséges volna tehát itt egy szerb 
kereskedelmi ügynökséget felállítani éš ennek felügyelete alá helyezni 
a szerb kiviteli cikkek árusítását, valamint a francia és angol áruk 
vételét.
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Ezen ügyben a [szerb] kormánynak kellene az első lépést 
megtennie azáltal, hogy egy kereskedelmi ügyvivőt nevezne ki 
Dulcignóba, aki innét útmutatással szolgálna a szerb kereskedőnek, 
merre induljon. Ezen ügyvivő, a mi belföldi kereskedőinkkel össze
köttetésbe lépve, feladatává tétetnék jól kitanulmányozni azon utat- 
módot, mely szerint kereskedelmünk haszonnal exportálhatna és ha a 
kormány ennek hasznos voltáról meggyőződne, ezt a sajtó útján köz
hírré tétetné, azaz kereskedőink figyelmét ezen előnyös helyre fel
hívná. Hacsak néhány kereskedőnek sikerülne ott jó és előnyös üzletet 
lebonyolítania, mások hamar követnék példájukat és lassanként ezen 
kereskedelmi ú t megnyílna a kormány állandó közreműködése nélkül 
is, mert a kereskedők maguk keresnék fel utaikat és az ügyvivő 
csakis arra figyelne, hogy kereskedőinket ott semmiféle jogtalanság 
ne érje. Ezek felsorolásából következnék, hogy a délről kiszállított 
szerb cikkek ára északon emelkednék, és a Szerbiába északról behozott 
áruk ára csökkenne a délről jövő áruk konkurrenciája által. Szóval: 
a szerbek ilymódon drágábban adnának el és olcsóbban vennének.

Politikai szempontból is nem kevésbbé fontos volna ezen mód, 
mert az új ügyvivő szerb lakosok közt tartózkodnak és alkalmilag 
Szerbia befolyása Észak-Albániára és Crnagorára is kiterjedne; és 
épen ezek azon népek, akiknek kezében vannak Bosznia és Hercegovina, 
illetve az Adriai-tenger kulcsai. A szerb ügyvivősógek felállítása és 
megalapítása, — meg vagyunk róla győződve, — Szerbia politikai 
sikerének is vétetnék, és rendkívül fontossággal bírna az ottani 
népek előtt, úgyhogy Szerbia könnyen léphetne ezen lakosokkal szoro
sabb összeköttetésbe.

Francia- és Angolország nemcsak hogy nem elleneznék ezt, 
hanem még elő is segítenék, és a porta sem volna ellene, mert ez
által egyik kikötője újra fellendülne.

6. Szerbiának nem lesz nehéz a görög keleti bosnyákokra 
nagyobb befolyást gyakorolni. Sokkal nagyobb vigyázatot és figyel
met igényel a katholikus bosnyókok megnyerése, kiknek ólén a fran- 
ciskánus barátok állanak. A felemlített nyomtatott könyveken kívül, 
tanácsos volna egy bosnyákbarátot a belgrádi líceum latin vagy más 
tanszékére kinevezni. Ezen tanár közvetítő szerepet játszhatna Szerbia 
és a bosnyák katholikusok közt; ezzel mi az első bizalmi lépést meg
tennénk és vallási türelmességünknek bizonyítékát adnánk. Vájjon 
nem állíthatna-e fel ezen ferencrendi barát Belgrádban egy katho
likus kápolnát is az itt élő katholikusok részére, miáltal elkerül
hetnek, hogy egy ilyen kápolna Ausztria befolyása alatt felépülne, 
ami előbb vagy utóbb úgyis bekövetkezhetik. Ezt a kápolnát az 
itteni francia konzul védelme aló lehetne helyezni.

Ez alkalmat szolgáltatna a francia kormánynak, hogy ezen 
üggyel élénken foglalkoznék, s ezáltal Szerbia megszabadulna egy olyan 
katholikus egyháztól, mely Belgrádban Ausztria befolyása alatt állana.

7. Karagyorgyevits vezére volt a seregnek, természetes, gaz
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dag tehetséggel és tapasztalattal megáldva ; de nem tudta felismerni 
Crnagora (Montenegró) katonai fontosságát, mellyel Szerbiát illetőleg1 
bírt és mindig fog bírni, amikor arról lesz szó, hogy Bosznia és 
Hercegovina a török uralom alól felszabadíttassék és Szerbiával egye- 
síttessék. Elénk emlékezetében van még minden szerbnek vajdájának 
megjelenése Szenicánál és Novibazárnál és nem szükséges, hogy mi 
a következő javaslatot új érvekkel támogassuk: Szerbia is kövesse 
Crnagorában Oroszország példáját és adjon a Vladikának rendes 
óvdíjat pénzben. Szerbia ilyformán kevés pénzzel barátságos országra 
tesz szert, mely legkevesebb tízezer hegységbeli harcost kiállítani képes.

Itt még meg kell jegyeznünk, hogy ezen segítségnek az utolsó 
pillanatra való elodázása nem fogja meghozni a kívánt sikert és 
eredményt, minthogy Oroszország majd jogosan fog hivatkozhatni sok 
évi és állandó segélynyújtására és egy új szerb ajánlat csak kény
szerből fakadtnak fog látszani és kétséget kelteni. A crnagoraiak 
akkor azt mondanák: a szerbországiak nem segítettek meg minket, 
mikor szűkölködtünk, amivel megmutatták, hogy nem voltak bará
taink, és most csakis kihasználni óhajtanak minket.

Szerémség, Bácska és Bánság.
Első pillanatra azt hinné az ember, hogy Szerbia ezen orszá

gokkal a legbarátságosabb viszonyban van; minthogy származás,, 
nyelv, vallás, jog és szokás tekintetében Szerbia lakosaival azonos 
eredetűek. Ha ez nincsen így, akkor ennek oka részben Szerbiában 
rejlik, mert ez nem igyekezett a magyarországi szerbek rokonszenvét 
megnyerni. Kemóljük azonban, hogy végre, Ausztria ellenséges befo
lyása következtében ezen hibás magatartás idővel elmúlik és meg
javul; és pedig olyan mérvben, amilyenben Szerbia mindinkább ren
dezett, igazságos, erős és művelt államnak mutatkozik. Most azon
ban legalább is meg kellene ismerkedni azon tartományok legtekin
télyesebb egyéneivel és ott egy fontos lapot alapítani, mely a magyar 
alkotmány alatt hasznosan tudná a szerb érdeket képviselni s melyet 
egy ilyen kiváló embernek kellene szerkesztenie, pl. Hadsits János
nak vagy hozzá hasonló másnak.

A  csehekkel való szövetségről.
Ezen szlávokról ezen alkalommal nem sokat szólunk,, nem 

mintha nem sorolhatnánk be őket ezen tervezetbe, hanem mert kez
detben ez sokaknak inpraktikusnak tűnne fel. Ezért mi röviden 
átsiklunk ezen kérdésen és ezen tervezet végrehajtására hagyjuk az 
érdekek felismerését, melyek ezen szövetségből keletkeznének; jelen
leg csak annyit ajánlunk, hogy szükséges Szerbiát Csehországgal, 
Morvaországgal és a tótokkal megismertetni egy óvatos és okos módon, 
mely nem tűnnék fel Ausztriának.

Jegyzet. Garasanin Ilyés 1844-ben foglalta írásba mindazon alap- 
elveket, melyek az összes szerbek, illetve délszlávok egyesítését
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Szerbia hegemóniája alatt célozták. Pánszerb politikai érdekből szí
totta a belgrádi szerb kormány 1848-ban a délmagyarországi szerb 
fölkelést is.

Garasanin politikai programmját 1886-ban a budapesti orszá
gos levéltárban másolatban találtam m eg; újabban nem tudtam föllelni.

2 .

Belgrad, 1848 március 15.

Mayerhofer belgrádi osztrák konzulnak, Metternich herceg osztrák 
kancellárhoz intézett jelentéséből a boszniai’helyzetről.

Wien, St. A. Serbien F. 10. Varia 1848—1850. Nr. 71. — Belgrad den
15. März 1848.

. . . Aus Bosnien bin ich noch weniger im Stande Günstiges 
über die Verwaltung zu melden. Tabir Pascha hat nach kurzer 
Zeit der Festigkeit, die frühere Wildheit seines Wesens besonders 

gegen die christlichen Bewohner der Provinz wieder angenommen, 
welche jetzt durch Frohnen für ihre Grundherren, dem Pascha 
und die Gemeinde und durch Geldleistungen, deren Erpressung 
der Gouverneur sich nun auch im eigenen Interesse erlaubt, zur 
Verzweiflung gebracht werden. Täglich kommen bedrängte mit 
Klagen und Beschwerden, welche hier keine Lösung finden können, 
in Serbien an, und es ist bei den mir bekannten Einflüssen von 
Aufwieglern aus Italien und Albanien und bei dem lockenden 
Beispiele der limitrophen serbischen Verwaltung eine Beunruhi
gung jener Provinz, welche in dieser aufgeregten Zeit sehr un
angenehm werden könnte, gar leicht zu besorgen.

Az európai forradalmak kitörésekor a belgrádi szerb kormány Bosz
niát is forradalmosítani megkísérlette, de a kitörést a porta erős csapatok 
összevonásával meghiúsította.

3.

Pest, 1848 március 17—19.

A  márciusi pesti szerb gyűlés jegyzőkönyvi határozatai. 
Egykorú nyomtatvány. /Vlifliiifl, **. III. 1848. Anhang 3. 6p. 1.

IIpOTOKOAJiu sacibflfl.HÍn cKynjifbHbi y HexuTu Cpúa.in o#b 5., 6.,
7. Mapra 1848.

I.
1848. MapTa 5-ort.
Cpö̂ iBH, üeniTaHUbi h Iívahmiíbí, h npoún h3b cbíbo KpaeBa 

KpaAiBime YHrapcKe obomt. npMUKOJľb OB̂ e y üeniTH Ha.m- 
:3ehH ce, y3HMarohH y npiispfiHie HafiBaacHia ca öypHOMt chaomV



A PESTI SZERB GYŰLÉS HATÁROZATAI 27

и незадржазмомЂ брзиномЂ по цедоа Европи показ1вагоћа се 
пол1!ден1л, наИсветЈго свого народну дужностЂ сотимђ изпунн- 
вагоћи, данасЂ Марта 5-тогђ по стар. 1848. године у едно саста- 
више и са крепкимЂ, у Парско-Крадћвску милостђ, кон е желћ 
и потребе народне познати и изнунити свагда готова бмла, 
поузданћмЂ, и топлимђ спрама прочи жителн, Унгарске Кралћ- 
вине, ков су се навчовеколгобив1н основоположешн бранити 
готовима бнти показали, позћрен1емЂ, о важности садашнви 
обстолтелства уобште, и о желнма н потребама народа СрбскогЂ 
поособЂ иосовћтовавши се заклгочили с у :

Прво: Узимагоћи у призрћше важностЂ предузетн вопроса, 
о коћма се само после зрелогв разсуждешл заклгочеше донети 
може, еданЂ одворЂ између себе испослати, ков ће се о горе 
наведеномЂ посонћтоипти, и успћхЂ овога совћтован1н писменно 
сочинити. За нредсћдателн одбора изабранЂ е единодушно и 
едног.1асно:

БлагородннД Господннђ Исидорв НиколићЂ, секретарЂ 
прн кр. мћстозаст. Унг. Совћту, 

за подпредсћдателн:
ВнсокоученБ10 Госп. ДрЂ. 1опннђ СубботићЂ; за Бе- 

лежника Внсокоучен. Госп. ТеодорЂ ПавловићЂ; за членове:
Господа: Господа:

ГеоргШ СтолковићЂ Мих. КрестићЂ
ОеодорЂ МандићЂ Теод. Радос. ТомићЂ
Нковђ ИгњатовићЂ СимеонЂ ФилинповићЂ
МаксимЂ ИудаићЂ 1оаннЂ ЂорђевићЂ
Васил1в ЛонгиновићЂ КузманЂ ПеаковићЂ
АлександерЂ ПоповићЂ ДимитрјД СавићЂ
Гавр. ОбрадовићЂ , 1оаннЂ ВитковићЂ .
Мих. ШевићЂ Георпв Марго
бфремЂ Барвћт. ГеоргЈИ Кода
1оаннт. ТриФОновићЂ ГеоргЈб РуссЂ
НаумЂ Бозда Павле РадовановићЂ
ЈоаННЂ ПОЛИТЂ ИЛ1Н ВубћЂ
ЛазарЂ МарковићЂ К)лЈћ РадишићЂ
СветозарЂ НеделковићЂ ПавелЂ ПутнпкЂ
Аркадји ПебћЂ Георпб КрестићЂ
В торо: ИзабраномЂ овомђ одбору по потреби и више 

членова придодати самЂ одборЂ може.
Треће: ОдборЂ има одма слћдугоћегЂ дана после полдне 

и то при отвореномЂ вратма засћдашв држати, и проче све 
у овомђ обстолтелствама нуждне кораке чинити, на кое му се 
совимђ од свш присуствугоћи пуномоМе дае.

Пероводптелв: СимеонЂ ФилипповићЂ, Др. 1ованЂ Суб- 
ботпћЂ втори предсћдатлБ. (Следују 128 подписи.)
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II.
1848. год. Марта б-тогв.
Подт> предс4дателством'Б благородногЂ Господина Секре- 

тара нрал&в. унг. м±стозаст. Совћта Исидора Николића, у при- 
суствјвз подпредс&дателл Дра 1оанна Субботића Бележшика 
Теодора Павловића, изабрпнн членова одбора и прочи изт. 
Пеште и Будима и прочи Кравва Кралћвине Унгарске многс- 
численно скуплћнвјв Србалл: Предсћдателв в словомђ Соборт, 
поздравт: после тога:

1. На учинћно предложешв одт> стране едногЂ члена 
одбора, да се на ову скупштину и одт. стране овдашнћ Влашке 
и Грчке општине неколико членова позову, — како сви членови 
одбора, тако и прочи присуствугоћи следуићи основоподоже- 
шима взаимне свагда између св1К) приврженика несоединћногЂ 
гр. православногЂ вћроизповћданјл постовће лгобови, цредло- 
женјв су примвлв и одма су између себе одбор изпослали, 
ков ће горепоменутимЂ обштествама готовостђ скупштине нки 
у своб кругЂ прјимити, сообштити.

2. ПриликомЂ поведеногЂ говора о здомђ станго нашви 
народнн школа, и изнснившемЂ се у овомђ смотренш одђ 
присуствугоћи негодованјго — заклучено в протоколларно пепо- 
вћрешв спрама садашнћгЂ врховногЂ надзвјрателл наши школа. 
Г. Евг. Ђурковића изрећи, и своимђ путемЂ искати, да се онћ 
одма са овога звашн уклони.

3. Читане су од члена одбора госп. Георпи Столковића 
ноднешене точке, у коЗма се желћ и потребе народа СрбскогЂ 
подржавав, ков су како членови одбора, тако и сви присуству- 
гоћи у зрело разсуа:ден1в узели, и у истомђ на предложешв у 
совћтованго ревностно участвугоћи многочисленно скуплћнкг 
Србалл неке промене учинивши, —  како одборЂ, тако и прочи 
присуствугоћи у главномЂ су се согласили, и заклгочено е исте 
точке, содржавагоће у себи желћ и потребе народа, како нћго- 
вомђ Величеству Кралго, тако и државномЂ земалвскомЂ Собору 
оправити. СлћдствомЂ овога наложено в Бележнику, да за 
сутранћ засћдан1в наведене точке у овомђ редЂ доведени, на 
чисто преписане донесе, а осимђ тога и прошешл, сђ коима 
ће се ове на свое место оправити, сочини и готово донесе, да 
бн се одма подписати и оправити могла. Точке горенаведене 
овако гласе;

1. Срблви признаго мађарску народностЂ и дипломатичко 
досто0нство мађарскогЂ езнка у УнгарШ: али захтћваго, да 
се и шнова народностЂ призна, и слободно употребллван^ 
взнка нбиногђ у свимђ нбинимђ дћлима и савћтованвма зако- 
НОМЂ уТВрДИ.
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2. НезависаостБ, слободу, п узаИмну еднакоств вћроиспо- 
в'ћданЈн са друсимг хрпсНннскимт. вћроисповћдатнма отечества; 
слободно устровнћ, и управллн'!; церкве; и обезб4ђен4 црков- 
ногђ взнка.

3. Да се Бачка Впарх1а таки и пре нашегт. Народногт. 
Собора подпуни, а у будуће ни една бпархјн преко Канони- 
ческогЂ времена упраздн4на оставити не сме.

4. Да се нашп Манастнри са своимт. притнжатнма у 
ззконђ уведу, а одузета нритижанји да имт. се врате.

5. Да се при нашимт. Консисторјнма, и Апеллаторјгому 
прнстави соразм4рно число лица мирскогт. стани са правомт. 
гласа у свима д&лима.

0. Да се восточно вћроисновћдате протпвж свакогт. 
испов,ћдателно1'Б нападани, а навпаче протпвт. Ун1е обезбеди, 
а Цркве, кое садв у вопросу стое, такн Народу восточногт, 
нес. вћроисновћдати поврате.

7. Слободно и независно у стровван^ и упрагллн4 школа 
наши и восиитати народногт.

8 . Право НароднБЈД наш-Б Соборт. сваке године пер10ди- 
чески држати.

9. Да се нашт. НароднкШ Собор-в, ков е већт. рћшенБ. 
незакосно сазове, и да се на овав одт. стране мирске сто, одт. 
стране клира двадесетв и петт., а одђ стране Граничара 50 лица 
саберу, и то одђ овихђ последнвихЂ двадесетЂ воиничкои., 
а тридесетЂ грађанскогЂ реда да буду.

10. Да засћдати у нашемЂ НародномЂ Собору нвна буду.
11. Право изђ нашегЂ НародногЂ Собора свако захтеванћ 

Народа Нновомђ Величеству поднети.
12. Право у Собору нашемЂ НародномЂ ВерховногЂ надзн- 

рателн школа нашихЂ, п Ассистенте као тако названогЂ народногЂ, 
тако п школски Фондова избирати, и слободно устроен1е, упра- 
влнпћ и разполтганћ народпогЂ Фонда, и С1нк) свов Фундац1и у 
Монархт АустрШсков.

13. Да се нашемЂ Архи-Епископу и Епископима на држав- 
номђ Унг. Собору мћсто и глас достоинству сходно по реду 
старегаинства чииа међу Р имскимђ Архи- и Епископима даде.

14. Да се членЂ закона 10. 1792 обпстини, и Срблви како 
нри наДвншимЂ и вншпмђ управлнктимЂ Надлежателствама 
тако н при суднлиштама приставе.

15. Да се Кикиндскомђ, и Потискомђ Диштрикту право 
даде Иоеланике у Таблу Станова и Чинова са правомЂ гласа 
шилити.

16. Уређенћ границе воАне у смотретго црквеномЂ, шкод- 
скомђ, вовпичкомЂ и политичкомђ на основу слободе и свое 
народности.
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17. Да се СрблБи восточногб вћроисповћдашл у смисду 
закона државннхт> и свовхЂ привидегЈн ослободе одђ давани 
десетка Римскомђ свештенству.

Крадго вРрностт,! Отечеству сваку жертву! Мађарима 
братску дибовт.!

Пероводитедв
СимеонЂ ФидипповиКђ (Сдедујуг 100 подниси).

III.
1848. год. марта 7-могб.
Подђ предс4датедствомЂ Бдагородног Господина Секре- 

тара ири Кр. Унг. мћетозастуиномЂ Савгћту Исидора Никодића, 
у присуствш изабранн чдевова одбора и прочи изђ Иеште и 
Будима и други Краева КрадГчнне Унгарске многочисленно 
скупдГнБи Србадл.

4. ПодпредсТдатедБ Г. ДрЂ. 1оаннЂ Субботићт, прочитао 
е одђ нГга но смнсду у предидућемв засћдашго донешеногЂ 
закдгочеши у редЂ доведене точке захтћвани Народа СрбскогЂ 
у себи содржавагоће; — кое е одма печатати дати закдгочено, 
и што пре свима обштинама СрбскимЂ рпзасдати. Осимђ тога 
е поводомђ овб1мђ закдгочено ове печатаие точке посрествомЂ 
особенне на оваи конпцђ изпослаие деиутацје не само Њ ћг. 
Ведичеству Мндостивомђ пашемЂ Крпдго. не1'о и Нћг. Царско- 
КрадћвскомЂ Внсочеству СтеФану Палатпну, новоиаименнованомЂ 
ВАце-Крадго, и Иредсћдателго новонаимениованогЂ пододговор- 
ногђ УнгарскогЂ Министершма грофу Лудвику Баћани оправити.

5. Прћдсћдатедв скупштине за чденове ове деиуташе 
преддож1о е сдћдугоће, ков су одђ скупштине нримћни.

За предсћдателн Деиутацје Крадћв. Совћтника Госп. Павда 
ТриФунца одђ БартФе. Уа чденове:

33 особе. (м. њ. 1оаинЂ  СубботићЂ, Њковђ ИгнлтовпћЂ, 
ГБ. СтолковићЂ. 0 . МандићЂ, 1опннђ НикодићЂ, Барон Геории 
Сина, ПетарЂ ЧарноевићЂ, отђ Маче.)

Овомђ нрндикомЂ умодћнЂ е садашнБЈћ цредсћдатедв 
скупштине, кои е како досадЂ свагда повћреше Народа СрбскогЂ 
притнжавао, тако и овомђ особито придикомЂ засведочго, да му 
у нћговимЂ рододгобивимЂ прсима право србско срце куца, да  
6 б1 усерд1в изабрану депуташго предводити имао, но Госп. пред- 
сћдатедв готовимђ бнти извснгогоћи се свуда и свагда за 
ползу народа СрбскогЂ дћлати, мол!0  е, да бн га родолгобивб 
присуствугоћи Србдви одђ тога рћшиди, будући е у садашнћ 
време кодђ кралћв. мћстозаст. Совћта и србске подзе ради 
гЛгово присуствованћ нуждио, но на повторитедну модбу свш  
нрисуствугоћи нримјо се изпосдану депутацш нредводити.
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6. Одостов4ренЂ и подписант, е нротоколт нредидућа два 
засћдашн.

Нероводителв (Следују 48 подписи).
СииеоиЂ ФилипповићЂ тт ттИсидорЂ Николипђ

предсћдатедв.
Др. 1оаннЂ СубботићЂ 

нодпредсћдателБ.
И кадЂ се тако ово на ползу Народа СрбскогЂ нреду- 

зето и држано совћтованћ сђ номоћу Божшмђ са пожеланимЂ 
успћхомЂ на задоволвство свио присуствугоћи окончало, пред- 
лож т е Г. предсћдателв, да бн се ови орпгиналнн протоколи 
вћчногЂ спомена ради у архиву Матице Србске положили, кое 
едногласно одђ свјго одобрено буде и Г. предсћдателв е у 
овом смислу и на присуствугоћегЂ нодпредсћдателл Матице 
Србске молбу свого управјо. На ово е Г. предсћдателв благо- 
даривши свима присуствугоћимЂ на нбшвом нћму указаномЂ 
повћренјго и на ревности, сђ којомђ су у свему участвовалн, 
засћдаше разпустјо.

ИероводителБ Исидор НиколићЂ
СимеонЂ ф или пп овићЂ  п р ед сћ д а т ел Б .

Теодор ПавловићЂ.
ГогЦћаза:

А Рез1;еп 1848 шагсјиз 17., 18. ез 19-еп еоуће§уи11 зхегћек 
дуи1е81 је^угбкбиууе.

I.

1 8 4 8  ш 4гсш8 17-еп .
А резИ, ћи4а1 ез а тадуаг к1га1узад т т 4 е и  ујс!екегб1 је1еп 

а!ка1отта1 Рез1еп 1аг1о2ко(36 8 е"уећ згегћек, 1ек1п1е1ће уеуе а 
уГћагегбуе1 еа (е11аг1б21а1ћа11ап §уогза8а§да1 е§е82 Еигораћап пуН- 
уапи1о Гоп1оз је1епзе^екв1, 1ед8геп1;ећћ кб1е1езве§ике1; 1е1јез1(;уеп, т а  
1848 тагсш з 17-еп [д. к. паркаг зхепп! тагсЈиз 5-еп] е§уће§уи11ек, 
ез егозеп Мгуап а сзазг. к т . кедућеп, те1у а петгеБ  оћајока! ез 
82икзе§1е(;еке(; 1еИзтегп1 6з 1е1јез1(;еш ттб е п к о г  кезг уоН, гетеппуе1 
ез ћ1га1отта1 а та^уаг к1га1уза« 16ћћ1 1акоза1 1гап(;, ак1к а 1е»етће)'- 
8геге(;6ћћ а1аре1уеке(; те»уес!еп1 кезгекпек ћ120пуиИ;ак; те^у о гб б у е  
<Ш,а1аћап а та1 кбги1тепуек, 8 ки1бпбзеп а згегћ петге!; оћаја!пак 
ез 82икзе§1е1е т е к  1оп1о88а»аг61, —  ћапасзкогуап, а кбуе1кег6 ћа!а- 
гога(;ока1 ћог!ак:
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a fentiekről tanácskozva, ezen tanácskozás eredményét írásbelileg 
leszögezi.

A bizottság elnökéül közlelkesedóssel és egyhangúlag megválasz
tatott : nagyságos Nikolits Izidor úr, a magyar királyi helytartóság 
titkára. Alelnökül: tekintetes dr. Szubotits János; jegyzőül tekintetes 
Pávlovits Tivadar; tagokul: Sztojákovits György, Mándits Tivadar, 
Ignyátovits Jakab, Ludajits Makszim, Longinovits Bazil, Popovits Sándor, 
Obradovits Gábor, Sóvits Mihály, Barits Jefrem, Trifonovits János, 
Bozda Naum, Polit János, Markovits Lázár, Nedelkovits Szvetozár, 
Pejits Árkád, Kresztits Mihály, Tomits Radoszláv Tivadar, Filippovits 
Simon, Gyorgyevits János, Pejákovits Kuzmán, Szávits Demeter, 
Vitkovits János, Margo György, Koda György, Rúsz György, Rado- 
vánovits Pál, Vujits Ilyés, Radisits Julius, Pútnik Pál, Kresztits György.

Másodszor: feljogosíttatik ezen megválasztott bizottság, hogy 
szükséghez képest egyéb tagokkal is kiegészítheti magát.

Harmadszor: a bizottság a következő napon délután azonnal, 
nyilt ülésen tartozik ülésezni és aztán ezen körülményekhez képest 
a szükséges* lépésekét'megtenni, amire az összes jelenlevők által fel- 
hatalmaztatik.

Szubbotits János Jegyzőkönyvvezető
másodelnök. Filippovits Simon.

(128 aláírás.) II.

II.

1848 március 18-án. Nikolits Izidor, a magyar királyi hely- 
tartóság titkárának elnöklete alatt, és dr. Szubotits János alelnök, 
Pávlovits Tivadar jegyző, a megválasztott bizottság tagjai, valamint 
a pesti, budai és a magyar királyság egyéb végeiről számos össze
gyűlt szerbek jelenlétében, — az elnök a gyűlést üdvözölte; ezután:

1. A bizottság egyik tagjának indítványára, mely szerint ezen 
gyűlésre a helybeli oláh és görög hitközségek néhány tagja is meg- 
hivassék, — úgy az összes bizottsági tagok, valamint a többi jelen
levők, a görög nem egyesült hitfelekezet hívei közt mindenkor fenn
állott kölcsönös szeretet elvét követvén, — az indítványt elfogadták és 
a maguk köréből azonnal egy küldöttséget választottak, mely közölni 
fogja a fentemlített hitközségekkel a gyűlés készségét, őket körébe 
fogadni.

2. A nemzeti iskoláink rossz állapotáról elhangzott felszólalás, 
és az ezt követő felháborodás kijelentése kapcsolatában, — elhatároz
tatott, hogy iskoláink jelenlegi főfelügyelőjének Gyurkovits Jenő úrnak 
jegyzőkönyvileg bizalmatlanság fejeztessék ki, és a maga útján kéressék 
ezen hivataltól való azonnali eltávolítása.

8. Sztojákovits György úr, a bizottság tagja, felolvasván az általa 
előterjesztett pontokat, melyekben a szerb nemzet óhajai és szükség
letei foglaltatnak, s melyeket úgy a bizottság tagjai, mint a jelenlevők
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józan megfontolás alá vettek, és melyeken a tanácskozáson résztvett 
többi egybegyűlt szerbek indítványára némely változások tétettek, 
— úgy a bizottság, mint a többi jelenlevő a főbb dolgokban egyetértvón 
ezen pontokat, melyek a nemzet óbajait és szükségleteit tartalmazván, 
a király Őfelségének mint az országgyűlésnek felterjeszteni, elhatároz
tatott. Ennek következtében a jegyző utasíttatik, hogy a felemlített 
pontokat szövegezve, tisztázatban leírva a holnapi gyűlésre hozza el, 
és ezenkívül a kérvényeket is, melyekkel azok illetékes helyeikre 
felterjesztendők, megszerkesztve, úgy hogy azonnal elkészítve alá- 
írattassanak. A felemlített pontok következően hangzanak:

1. a szerbek elismerik a magyar nemzetiséget és a magyar 
nyelv diplomáciai méltóságát Magyarországon: de óhajtják, hogy az 
ő nemzetiségük is elismertessék, valamint nyelvük szabad használata 
összes ügyeikben és tanácskozásaikban, törvényileg biztosíttassák;

2. továbbá vallásuk függetlenségét, szabadságát és kölcsönös 
egyenlőségét a haza többi keresztény felekezeteivel szemben; az 
egyház szabad szervezését és igazgatását; az egyházi nyelv biztosítását;

3. hogy a bácsi püspökség azonnal, nemzeti kongresszusunk 
előtt már betöltessék; és a jövőben egy egyházmegye sem maradjon 
a kánoni időn túl betöltetlenül;

4. hogy kolostoraink szerzeményeikkel törvénybe iktassanak és 
elkobzott javaik nekik visszaadassanak [kezelésük a nemzeti kongresz- 
szustól tétessék függővé];

5. hogy konzisztóriumjainkban és a fellebbviteli tanácsban ará
nyosan a világi rendek is, az összes ügyekben szavazati joggal, 
alkalmaztassanak;

6. hogy a görög keleti vallásfelekezet minden vallásfelekezeti 
üldözéssel szemben, különösen az unió ellen megvédessék és a 
templomok, melyek most pör tárgyát képezik, a görög keleti vallás 
felekezetű nemzetnek azonnal visszaadassanak; ■

7. nemzeti iskoláink és nemzeti közművelődésünk szabad és
független szervezését és igazgatását; 1 j

8. jogunk legyen nemzetgyűlésünket (kongresszus) évenként
periodice megtartani; -■ t  ,

9. hogy a már elhatározott nemzeti kongresszusunk, haladék
talanul egybehívassék, és erre a világiak részéről 100, az egyháziak 
részéről 25, a határőrök részéről 50 egyén választassák, s az utóbbiak 
közül húsz a katonai, harminc a polgári rendből vétessenek;

10. nemzeti kongresszusaink ülései nyilvánosak legyenek;
11. jogunk legyen nemzetgyűlésünkből a nemzet minden

kérelmét egyenesen Őfelsége elé terjeszteni; eh ■
12. joga legyen a kongresszusnak iskoláink főfelügyelőjét és 

úgynevezett nemzeti valamint iskolai alapjaink kezelőit megválasztani; 
a nemzeti alapokat szabadon szervezni, igazgatni és felhasználni, 
valamint azon összes alapokat is, melyek az osztrák monarchiában 
tulajdonunkat képezik;

D r. T h im  J .  : Az 1848— 49-iki szerb  ío lk e lé s  tö r té n e te . I I . 3
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13. hogy érsekünknek és püspökeinknek a magyar ország
gyűlésen, korszerinti sorrendben a római érsekek és püspökök között 
méltóságuknak megfelelően szavazati joggal hely adassék;

14. hogy az 179‘2-ik évi X. t.-c. azon szakasza vógrehajtassék, 
mely szerint úgy a legfelsőbb és felsőbb közigazgatási hatóságoknál, 
valamint a bíróságoknál szerbek is alkalmazandók ;

15. hogy a kikindai és tiszamenti kerü le tek^ karok és ren
dekhez szavazati joggal bíró követeket küldhessenek;

16. a határőrvidék rendezését egyházi, iskolai, katonai és poli
tikai tekintetben a szabadság és nemzetiség alapján;

17. hogy a görög keleti vallású szerbek az állami törvények 
értelmében és kiváltságaik alapján a római papságnak fizetendő tized
től felmentessenek.

Hűség a királynak! A hazáért minden áldozat! A magyarok
nak testvéri szeretet!

Jegyzőkönyvvezető:
Filippovits Simon. (100 aláírás.)

III.

1848 március 19-én. Nikolits Izidor, a magyar királyi hely
tartótanács titkárának elnöksége alatt, a megválasztott bizottsági 
tagok és a pesti, budai, valamint a magyar királyságból számosán egybe
gyűlt szerbek jelenlétében.

4. Dr. Szubotits János, alelnök úr az előző ülésben hozott és 
megszövegezett határozatok értelmében az általa szerkesztett pon
tokat, melyek a szerb nemzet óhajait tartalmazzák, felolvasta; — elhatá
roztatott ezeknek azonnali kinyomatása és az összes szerb községek
nek való megküldése; ezen alkalomból elhatároztatott a kinyomatott 
pontokat evégből külön megválasztott küldöttségek útján, nemcsak 
a mi királyunk Őfelségének, hanem a cs. kir. Ofenségnek, István 
nádornak, az újonnan kinevezett királyi helytartónak, az imént kineve
zett magyar királyi felelős minisztérium elnökének, gróf Batthyány 
Lajosnak is felterjeszteni.

5. Ezen deputációk tagjaiul a gyűlés elnöke a következőket 
ajánlotta, akiket a gyűlés megválasztott.

A küldöttség elnökéül bártfai Trifunác Pál királyi tanácsos; 
tagokul: pedig harminchárom egyént (köztük Szubotits János, Ignyátovits 
Jakab, Sztojákovits György, Mándits Tivadar, rudnai Nikolits János, 
Szina György br., mácsai Csernovits Péter stb.).

Ezen alkalommal a gyűlés jelenlegi elnöke felkéretett, aki 
eddig és mindenkor a szerb nemzet bizalmát bírta, és ezen kiváló 
alkalommal is bebizonyította, hogy hazafias keblében igazi szerb szív 
dobog, hogy a megválasztott küldöttséget vezesse, de az elnök, bár kész 
lévén a szerb nemzet érdekében mindenhol és mindenkor eljárni, —
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megférte a jelenlevő hazafias szerbeket ettől őt felmenteni, mert a jelen 
időben a magyar királyi helytartótanácsnál a szerb érdekek miatt szük
séges a jelenléte, — azonban valamennyi résztvevő ismételt kérelmére 
mégis elfogadta a kiküldött deputáció vezetését.

6. Hitelesíttetett és aláíratott az előző két ülés jegyzőkönyve.

Filippovits Simon Mkolits Izidor
jegyző. elnök.

Dr. Szubbotits János
(48 aláírás.) alelnök.

S mikor így a szerb nemzet javára tervezett és megtartott 
tanácskozás Isten segedelmével az összes résztvevők megelégedésére 
az óhajtott sikerrel befejeztetett, az elnök úr azt indítványozta, 
hogy az eredeti jegyzőkönyvek örök emlékül a „Szerb Matica“ levél
tárába letétbe helyezendők, ami egyhangúlag az összes jelenlevők által 
elfogadtatott; az elnök ilyen értelemben megkérte a Szerb Matica 
jelenlevő elnökét. Mintán az elnök az összes jelenlevőknek meg
köszönte az iránta tanúsított bizalmat és azon igyekezetüket, mellyel 
mindenben résztvettek; — az ülést feloszlatta.

Jegyzőkönyvvezető: Nikolits Izidor
Filippovits Simon. elnök.

Pávlovits Tivadar.

A magyar közvélemény a pesti szerb pontokban, melyek a bécsi és 
pesti márciusi események hatása folytán hozattak, nemzetiségi szepa
ratizmust látott, mert a szerbek az egyházi kongresszusból világi nemzet- 
gyűlést akartak alakítani, mely a magyar kormány mellőzésével, a királlyal 
egyenesen érintkezett volna. A pesti és budai szerbek a közvélemény meg
nyugtatására a „Pesti Hírlap“ 1848. 91. számában kijelentették, hogy távol 
állanak az elszakadási szándéktól és nemzetgyűlésük alatt az egyházi kon
gresszust értik; március 81-én újból kijelentik a hazához való hív voltukat 
és a szerb nyelv használatát csak belügyeikben óhajtják biztosítani.

A pesti 1848. március 17—19-én tartott szerb gyűlés nyomtatott 
jegyzőkönyve, a Rajacsits patriarcha-féle „Jiania ban, Anhang. 8. 6p. 1. 
1848. Ka. III. találtatik. — A pesti határozatok 17 pontja a Jeioime. 
M. C. 1851. Ka. I, 88. cíp. I l l —113. alatt; valamint a CpíicKO HoBiine 
(Beorpax) 1848. 6p. 21. alatt is közöltetett.

4 .
Pozsony, 1848 március 19.

Zsivkovits Pantálejmon temesvári görög keleti szeri püspök körlevele, 
mélyben megyéjének híveit arról értesíti, hogy a jobbágyság megszűnt.

A körlevelet nem szerezhettem meg a volt temesvári püspökség levél
tárából. Zsivkovits püspök az 1848 április 26-án Temesvárt kibocsátott kör
levelében hivatkozik reá. — A hasonló tartalmú felhívást lásd a 22. számú 
iratnál.

3
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5.

Újvidék, 1848 március 21.

Sztratimirovits György és társainak az újvidéki nemzetőrség meg
alakítása iránti felhívása.

Egykorú nyomtatvány birtokomban. ,

Patrioten!

Die Freiheit macht ihre Runde durch die Welt, sie hat 
auch in unserem Lande ihre Altäre aufgeriehtet. Alle Hindernisse 
der Freiheiten sind beseitigt, wir können ungehindert nach den 
höchsten Gütern des Menschen und Bürgers ringen. Allein ausser 
dieser herrlichen Wirkung äusserst sie bei uns Unschätzbare da
durch, dass sie mit gleichen Interesse — die innige Vereinigung 
der verschiedenen Völker bezwecket. Denn da die Freiheit nur mit 
vollkommener Achtung aller angebornen Rechte bestehen kann, 
so ist jede Nationalität und Kirche des Landes garantirt, es kann 
also Ungar, Serbe und Deutsche sich brüderlich die Hand zum 
unvergleichlichen Bunde reichen. Allein Patrioten die wahre Frei
heit ist mit Gesetzlichkeit unzertrennlich, sie kann nur dann segens
reiche Früchte bringen, wenn die Bestrebungen durch Ordnung 
geregelt werden. Also vor aller Achtung jedes bestehenden Rechtes 
und Gesetzes in so lange sie nicht durch Bessere ersetzt werden; 
dann wird eine glorreiche Reform erfolgen, die uns die Achtung 
aller wahrhaft liberalen Völker sichern wird. Der riesenschnelle 
Gang der Ereignisse, macht es jedoch der vollziehenden Gewalt 
unmöglich, überall und Jedes zu überwachen, es wird demnach 
unsere Pflicht sein, selbst für Ordnung zu sorgen, — uns dahin zu 
vereinigen, dass jeder Unfug, jede Gewaltthätigkeit verhindert und 
strengstens bestraft werde. Dieses wird am zweckmässigsten erlangt, 
wenn wir dem Beispiele unserer Hauptstädte folgend, in aller Eile 
und auf dieselbe Weise die Organisierung einer Bürgergarde be
treiben. Zu diesem Zwecke werden also alle wahren Patrioten 
eingeladen, heute Vormittags 11 Uhr mit aller Ruhe mit voll
kommener Vermeidung aller Ärgerniss gebenden Auftritte vor dem 
Stadthause sich einzufinden, und durch eine selbstgewählte Depu
tation den Magistrat aufzufordern, damit er sich der Bestrebung 
der Bürgerschaft anschliesse und die nöthige Anstalt zu Bildung 
der National Garde betreiben wolle. Jeder Ehrenmann, jeder Patriot 
wird ohne Zweifel dieser wichtigen und nöthigen Proklamation 
bestimmen.

Neusatz, am 21. März 1848.

Georg Stratimirovics, Georg Servitzky, Radivoj Stratimirovics, 
Damian Kaulitzy, Dienesch Dedinský, Andreas Petrovics, Stephan



A NEMZETŐRSÉG MEGALAKÍTÁSA IRÁNT 37

Vladisavljevics, Johann Bugarski, Johann Grujics, Basil Nikolics, 
Georg Dada, Kornhofer Ludwig, Karl Harsch, Peter Stojanovics, 
Mihailovics Demeter.

Sztratimirovits György a kivívott szabadság által minden nemzetiség 
és vallásfelekezet biztosítását látta, és a nemzetőrség felállításával a közrend 
fenntartását célozta. Feltűnő azonban, hogy az újvidéki magyarok a fel
hívást nem írták alá, csak néhány német és tót.

6.

Becs, 1848 március 21.
A  bécsi szláv egyetemi hallgatók üdvözlete honát, szlavón és dalmát

testvéreikhez.
Megjelent: Zora Dalmatinska 1848. 14. sz.; Novine, dalmat. horv. slav.

1848. III. 25. 27, c. egykorú lapokban.
Pozdrav slavjanskih djakah universiteta bečkog bratji po 

Hervatskoj, Slavoniji i Dalmaciji.
Sloboda štampe, národná straža, konštitueija blago su vec 

sviuh narodah austrijske cesarevine. Mi ovdašnji slavianski djaci 
nismo bili zadnji u tom boju za svetinje ove: u nas ima naj vi š e 
žertvah. čujte dakle bratjo, našu rič.

Nas slavjana ima polovina u cesarevini, pa opet nas je gnjelo, 
mučilo tudjinstvo, kako ni jedan drugi národ, mučilo i gnjelo sladké 
riči mira i Ijubavi govoreči. Sta je to nesreči uzrok? Naš národ 
nije ustao i kazao svoju volju národnú. Kod kuée su ga ljudi samo
živi obsenjivali, varali i vratjali od istine, kóju je bog stvorio za 
svaku dušu.

Znáte, što su ljudi samoživi? oni kóji bi pustili propasti 
milióne naroda od zla i nevolje samo da im je brada masna, terbuh 
pun, pak još tomu naslov ili titul gospodski da se razpoznat mogu 
od sirote tegleče národne. Yrime je dosto, da to nehristjansko 
stanje prestane za sve národe svitá, te im grane sunce slobode.

Ali nevirujte, da ée vam sloboda samo doči, ili dače vam ju 
kóji tudjin doneti. Nu šta velimo? Ne, čítava naša propastnost 
vikat če vam iz tugujuče duše: Sada ili bog zna kada. Zato 
ustaní bidni národe i kaži tvoju volju veličanstvenu. Učinite to, i 
viste národ Slobodan. I  mi smo djaci ustali 3.000 nas samo, 
ustali slobodní u duši i sercu, pa glejte šta smo dobili. Mi smo 
bili za sirotu národ, i snami se je odmah združio národ; i vi éete 
biti za národ; i švami ée se združit národ. S národom se združio 
i naš spasitelj Isus.

Ljudi samoživi kazat ée vam da veé imate i vi slobodu štampe 
i národnú stražu, pa da nez bijete komedie. Znáte šta je sloboda 
bez národnosti? Tilo bez duše. Mertva stvar. Mi hoéemo živú slo
bodu. A zar neznáte, da su nam htili utamaniti u Požunu u ime 
one mertve slobode i imena našega naroda, i národne boje, i narodni
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pečat i jezik, govor naš narodni itd? Sloboda i narodnost za sav 
su svit nerazlučive stvari. Nevirujmo sladkoj i lukavoj riči onih, 
koji nam rade več pol vika neumorno i postojano o glavi. Očitujte 
samo svoju narodnu želju i dušmane ove naše i ljudstva stiči će 
božja pravica.

Ljudi samoživi reći će vam, da se ukanite, da niste na putu 
zakonitom. I nam su tako govorili niki professori i druga niki 
gospoda. Znate o kakvom zakonitom putu oni govore ? 0 onom 
što su ga oni napisali na papir. Po tom njihovom putu prošao bi 
prie svit, nego što bi se oslobodio. Nas slavjanah je serce čisto, 
duša čista: mi ćemo narodnost u slobodi iliti slobodu u narodnosti. 
Mi smo sigurno posvidoćili svoju virnost kralju i cesaru svome i 
ako ustreba pripavni smo ju još pokazati.

Ljudi samoživi primetit će dalje, da vam želje neće uslušati 
i ispuniti kralj naš. Nevirujte njihovim ričima. Mi vam kažemo, da 
hoće, samo dodjite narodom voljom. Vi možete deržati narodnu 
skupštinu, u njojzi izabrati bana, vašu samostalnost i slobodu narodnu 
saželiti, vi se možete s našom granicom junačkom sjediniti, pak 
poslati vaše poslanike ovamo, i naš dobar kralj potverdit će vaše želje.

Ljudi samoživi tražit će vas vojnicima. Ne virujte im. Kad 
uzvide vojnici da je to narod koji rodi, pristat će uzanj, jer i oni 
su od naroda i znaju da smo svi zav našeg kralja i cesara 
Ferdinanda, a proti svakom koji nije zanj. čujte što reče 13. ožujka 
u vrimenu našeg bečkog prevrata ili revolucije, Bolet glavni topžija, 
rodom čech, kad mu onaj nečovik . . . zapovidi, da iz svoje baterije 
sa kartećama na narod upali: „Nikako reče, ta dobra duša, to ne 
želi moj Cesar i gospodar". Zato nosi tada Bolet na persima zlatnu 
kolajnu, a sve ga ljudstvo obožava. Naši grenadiri hervatski tako 
učiniše. Za njima ostali. A štabi nas ko strašio vojnicima, mi 
hoćemo samo da imamo narodnu želju iz narodne skupštine, pak 
da ju možemo doneti prid pristol kralju svome.

Ljudi samoživi će vam davati kojekakve savjete, i uz to vas 
celivati. Nevirujte njihovom savitovanju i celivanju. čuvajte se ih. 
I Juda je Isusu celivao.

Mi sveršujemo ovaj pozdrav moleći vas da budete složni. 
Sloga, sloga da je svakom u sercu. Bratjo, okanite se svake 
mjeržne i svadje nekadašnje i nove. Medju nama bio je ovdje 
Ambros Vranican i Ljudevit Gaj. Mi smo se x-azgovarali s njima 
potanko o našoj stvari. Pridajte ovima slavnima rodoljubima verlog 
našeg Ivana Kukuljevića, i priznajte u ime Božje ovu trojicu za 
svoj ravnajući izbor dok se želje vaše predaju kralju, odgovor 
dobije i tako sloboda i narodnost u vas posve učverste.

Pozdrav našoj dragoj bratji djacima po svim mistima. Neka 
se i ona uredi u narodnu stražu. Pišite nam i porazumite se s 
nama kako vam drago.

U Beču, 21. ožujka 1848.
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Fordítása:
A bécsi egyetem szláv hallgatóinak üdvözlete horvátországi, 

szlavóniai és dalmáciai testvéreikhez.
A szabad sajtó, a nemzetőrség, az alkotmány már az osztrák 

császárság valamennyi népeinek közkincsévé vált. Mi itteni szláv főiskolai 
hallgatók nem voltunk az utolsók ezen szentségek kiküzdésóben: 
köztünk akadt a legtöbb áldozat. Halljátok tehát testvérek szavunkat.

Noha mi szlávok a császárság lakosainak felét képezzük, mégis 
minket nyomtak el és üldöztek az idegenek, mint egyetlen nemzetet 
sem; üldöztek és elnyomtak minket a béke és szeretet édes szavaival 
áltatva. Mi ennek a szerencsétlenségnek az oka ? az, hogy nemzetünk 
nem kelt föl és nem nyilvánította nemzeti akaratát. Otthonában az 
önző emberek elvakították, megtévesztették, megigézték az igazság 
elől, melyet az Isten minden ember részére teremtett.

Tudjátok-e hogy micsodák az önző emberek ? olyanok akik 
millió népet bajban és szükségben elveszni hagynának, csakhogy bajszuk 
mázos, hasuk tele legyen s tetejébe címeket vesznek fel, hogy meg
különböztessék magukat a szegény igavonó néptől. Megjött az ideje 
annak, hogy ezen kereszténytelen állapot a világ összes népeinél 
megszűnjék és részükre a szabadság napja fakadjon.

De ne higgyétek, hogy a szabadság önmagától jön, vagy vala
melyik idegen fogja azt nektek meghozni. Mit gondolunk? — azt, hogy 
egész múltúnk panaszos lelkeitekből fel fog hangzani: most, vagy 
Isten tudja mikor. Ezért kelj fel szegény nemzet és nyilvánítsd 
óhajodat az uralkodó előtt. Tegyétek ezt és szabad nemzet lesztek. 
Mi is tanulók, vagy háromezren, felkeltünk, lélekben és szívben 
szabadon, és látjátok, hogy mit kaptunk. A szegény nép érdekében 
keltünk fel, és a nép azonnal velünk tarto tt; ti is a nép érdekében 
lépjetek fel és az hozzátok fog csatlakozni. A néppel szövetkezett a 
mi üdvözítőnk, Jézus, is.

Az önző emberek azt fogják nektek mondani, hogy már meg
van a szabad sajtótok és nemzetőrségtek és ne bolondozzatok. Tudjátok-e 
hogy mi a szabadság nemzetiség nélkül ? Test lélek nélkül; halvaszületett 
dolog. Mi azonban az élő szabadságot akarjuk. Hát nem tudjátok 
hogy Pozsonyban a halott szabadság nevében, nemzeti nevünket, 
nemzeti színeinket és nyelvünket stb. meg akarták semmisíteni ? 
A szabadság és nemzetiség az egész világon elválaszthatlan fogalmak. 
He higyjünk azok éde3 és ravasz szavainak, akik már félszázad óta 
ernyedetlenül és állandóan életünkre törnek. Nyilvánítsátok ki nemzeti

U ime djakah slavenskih universiteta bečkog:
Josef Solezanik pharmaceut, Dzinbinski technik, Gustav 

Zehenter medik, Vojtech Fingerhut pravnik, Božidar Rogulić jurista, 
Svetozar Miletič jurista, Gj. Daničić jurista, M. Stoklaska, Raszynski 
medik, Wladislaw Wojchikowski technik, Stepan Pejakovič pravnik, 
Bogdan Kuretič doctor med.
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akaratotokat és a mi, valamint a világ ellenségeit Isten igaza el 
fogja érni.

Az Önző emberek azt fogják nektek mondani, hogy nem vagytok 
a törvényes úton. Hozzánk is így szólt néhány tanár és némely 
más urak. Tudjátok-e hogy milyen törvényes útról beszélnek ők? 
arról, melyet ők írtak fel papirosra. Ezen úton előbb szűnne meg a 
világ, semhogy felszabadulna. Nekünk szlávoknak tiszta a szívünk, 
tiszta a lelkünk: mi akarjuk a nemzetiséget a szabadságban vagy a 
szabadságot a nemzetiségben. Mi bebizonyítottuk császárunk és királyunk 
iránti hűségünket s ha kell a jövőben is meg fogjuk mutatni.

Az Önző emberek azt is fogják mondani, hogy királyunk óhajai
tokat nem fogja meghallgatni és teljesíteni. Ne higgyetek szavaiknak. 
Mi pedig azt mondjuk, hogy igen is teljesíteni fogja, csak jöjjetek 
ide a nemzet akaratából. Megtarthatjátok a nemzetgyűlést és azon 
megválaszthatjátok a bánt, önállóságtokat és a nemzeti szabadságot 
óhajthatjátok, a vitéz határőrséggel egyesülhettek és képviselőiteket 
ide felküldhetitek, mert a mi királyunk óhajaitokat teljesíteni fogja.

Az önző emberek katonasággal fognak titeket megfenyíteni; de 
ne higgyetek nekik, mert ha a katonaság látja hogy ez a nemzet 
megújhodik, — melléje fog állani, mert ők is a nemzetből valók 
s tudják, hogy valamennyien Ferdinánd császár és király hívei vagyunk 
és ellenfeleinek ellenségei. Halljátok, hogy mit mondott március 13-án 
a bécsi forradalom alkalmával, a cseh születésű Bólét főtüzér, 
amikor az embertelen . . . megparancsolta, hogy ütegéből kartáccsal 
lőjjön a népsokaságba: „Semmi esetre, mondá ez a jó lélek, ezt nem 
óhajtja az én császárom és királyom.“1 Ezért hordja most mellén 
Bólét az aranyérmet és az emberiség isteníti. A mi horvát gránátosaink 
hasonlóképen cselekedtek s utánok a többiek. S miért is ijesztenének 
minket a katonasággal, mikor mi csak a nemzetgyűlésen hozott óhajokat 
kívánjuk s hogy azokat a királyi trón elé terjeszthessük.

Az önző emberek holmi tanácsokkal fognak nektek szolgálni és 
hízelegni. Óvakodjatok tőlük, hiszen Judás is megcsókolta Krisztust* 
Azzal fejezzük be üdvözletünket, hogy tartsatok össze, s mindenkinek 
a szívében az egyetértés honoljon. Testvérek, tartózkodjatok minden 
gyűlölködéstől és veszekedéstől, akár régente, akár újabban fordultak 
elő. Köztünk voltak Vranican Ambrus és Gaj Lajos, akikkel behatóan 
foglalkoztunk ügyeinkkel. Vegyétek hozzájuk, ez dicső hazafiakhoz 
kiváló Kukuljevié Ivánunkat és Isten nevében ismerjétek el ezt a 
hármat végrehajtó bizottságtoknak amíg óhajaitok a királynak átadat
nak, válasz adatik és ily módon a szabadság és nemzetiség bennetek 
megerősödnek.

Üdvözlet drága, bárhol is tartózkodó egyetemi hallgató test
véreinknek ; hadd vétessék fel magukat ők is a nemzetőrségbe* 
írjatok nekünk és értsük meg egymást tetszéstek szerint.

Bécsben 1848 március 21-én.
1 Ezen epizód valótlan. Reichspost 1928. — Bólét császárhű volt.
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A bécsi egyetemi szláv főiskolai hallgatók nevében: (Aláírások, 
mint fent.)

Jegyzet. A bécsi szláv egyetemi hallgatók egy nappal előbb 
(március 20-án) a horvát nemzethez is hasonló kiáltványt intéztek 
mindkét kiáltványt a bécsi szerb nemzetiségű főiskolai hallgatók is 
aláírták; ami érthető is, mivel Horvátországban és különösen Szlavó
niában szerbek is laktak.

Ezen felhívások előhírnökei voltak az 1848-ik évi március 
25-iki zágrábi gyűlésnek, melyen a horvát, szlavón és dalmát orszá
goknak a magyar szent korona kötelékében való egy királysággá 
való egyesítését kimondották, s mihez a szerbek is hozzájárultak.

7.
Pancsova, 1848 március 22.

Pancsova határőrvidéki szabad város Magyarországhoz csatlakozik 
és alkotmányát elismeri.

Eredeti felirat. Wien, HKrR. 1848. Praesidialakten. CK. Nr. 895/b. und 996. 
Nr. 708. Pancsovaer Communitäts-Magistrat.
An Einen hochlöblichen Kaiser. König. Hofkriegsrath!
Durch den, in der hiesigen Stadt heute stattgefundenen Volks

aufstand in Masse, wurde die Einverleibung Pancsovas mit dem 
Königreiche Ungarn und die Annahme seiner Constitution procla- 
mirt, sämmtliche Beamte der politischen und Polizeiverwaltung 
des Magistrats vom Amte entfernt, die Wahl neuer Beamten an 
deren Stelle vorgenommen jeder weitere Einfluss der Militärbehörden 
in die städtische Administration weggewiesen, und die Absendung 
einer Deputation an S. Majestät den König beschlossen . . . 

Pancsova, am 22-ten März 1848.
Winzenz Kostich, Reichl
prov. Bürgermeister. prov. Stadtschreiber.

Bauer.
8.

Pancsova, 1848 március 22.
A  pancsovai népgyűlés határozatai.

Másolat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. 3/b.
Pancsova, am 22-ten März 1848.

Erklärung.
Über die bei der heutigen Versammlung der sämmtlichen 

Gemeinde-Glieder Pancsova’s geforderten und festgesetzten Be
stimmungen.

1 Baca Órájuk, Cuexomi MHieTHHeBHX notura, .leroiiHC M. C. Cnone- 
HHu,a CBemapa Mii-ieraka. 1926. cíp. 185.
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1. Die Gemeinde ernennt durch freie Wahl alle ihre Beamten.
2. Über sämmtliche Einnahmen und Ausgaben der städ

tischen Kassen muss der Gemeinde die Rechnung gelegt und mit- 
getheilt werden.

8. Pancsova enthebet sich der Militärverwaltung, erklärt sich 
mit dem Königreich Ungarn einverleht und nimmt die Konstitution 
Ungarns an.

4. Alle gegenwärtigen Administrationsbeamten werden ihres 
Amtes enthoben erklärt.

5. Die bestehende Gemeinde-Arbeit und Arbeits-Relution ist 
aufgehoben.

6. Eine neue Regulierung sämmtlicher Steuern soll vor
genommen werden und von den öffentlichen Lasten ist Niemand frei.

7. Die auf den Temes-Durchstich eingezahlten Gelder sollen 
den Perzipienten zurückerfolgt werden.

8. Der verhasste 8%  ungerecht gegenwärtig bestehende Bau
fondsbeitrag ist aufgehoben.

9. Der Feldkriegskommissär Langthaler und Generalmajor 
Roth bleiben von jeder Einmischung auf die Verwaltung der 
Coaimunität entfernt.

10. Von der Hutweide soll kein Theil mehr verpachtet 
werden, alles, was von der Hutweide zu Charge-Gärten und durch 
Verpachtung getrennt wurde, ist wieder der Hutweide einzu
verleiben.

11. Die hiesige Grundstücke dürfen nur von hiesigen Bürgern 
und Kontribuenten erworben werden. Alle Grundstücke die von 
wem immer nicht zu dieser Einwohnerklasse Gehörigen erworben 
wurden, müssen an hiesige verkauft werden.

12. Der gegenwärtige äussere Rath ist seines Amtes zu .. 
entheben und soll eine neue Wahl desselben stattfinden.

13. Die Gemeinde ist befreit von jeder Militäreinquartierung 
und von Leistung eines jeden Quatiergeldés.

14. Freiheit der Presse und Reden.
15. Die versammelte Gemeinde wünscht das Gerichtsver

fahren öffentlich und mündlich durch geschworene Gerichte und 
nicht mehr einzeln zwischen vier Mauern.

IG. Nachdem der Kriegskommissär Langthaler und Stadt
schreiber Grebner durch willkürliche Auflagen die Gemeinde Pan- 
csovas geschunden haben, so soll ihr Vermögen von dieser Stunde 
an, zu Gunsten der Armen verfallen.

17. Die Gemeinde und alle Landwehrmänner wünschen den 
gegenwärtigen Landwehr-Bättaillonskommandanten zu entheben und 
es übernimmt der älteste Hauptmann der Landwehr dessen Kom
mando, welche unsere Landwehr auch unsere Nationalgarde ist.

18. Durch Öffentliche Wahl werden ernannt Herr Vinzenz
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Kostic zum Bürgermeister, Hermann Graf zum Polizeikommissär, 
Franz Reischl zum Stadtschreiber etc . . .

19. Der neu zu wählende äussere Rath soll vier Bürger 
wählen, die von der Gemeinde als Deputierte an Seine Majestät 
abgeordnet werden um allerhöchst demselben die Ergebenheit und 
die Wünsche der Gemeinde Pancsova’s ehrfurchtsvoll vorzutragen. 
Die zu dieser Deputation gewählten Individuen sind verpflichtet 
sich dieser Sendung zu unterziehen, welche alsogleich zu gesche
hen hat.

Es lebe unser constitutionneller König, es herrsche Ord
nung, Ruhe, Friede und Einigkeit.

(520 aláírás.)
Pancsova város lakosai a fenti határozatokban elismerték a magyar 

alkotmányt, kivonva magukat a katonai közigazgatás alól, nemzetiségi 
különbség nélkül. Határozataikat a temesvári főhadikormányzóhoz terjesz
tették fel, a magyar kormányhoz és a bécsi hadügyminiszterhez. A pan- 
csovai küldöttség Pozsonyban 1848 április 12-én tisztelgett a nádornál és 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknél s előbb Pesten az ideiglenes országos 
bizottságnál, kérelmei» et előadva.

A Piret III/29-én nyugalomra intette a pancsovai polgárságot, a király 
III/19. pátensére hivatkozva. A Hofkriegsrath-nál a mozgalom miatt Both 
tábornok elhelyezését kéri, alkalmatlannak találván őt a pancsovai parancs
nokságra. Roth jelenti Nr. 38., 40., 41. alatt, hogy : III/22-én este a város 
kivilágíttatott, a magyar himnuszt énekelték szerteszéjjel.

9.
Pancsova, 1848 március 22.

Roth tábornoknak a temesvári főhadparancsnoksághoz intézett jelenté
séből, mélyben a pancsovai forrongást leírja.

Eredeti jelentés. Kr. M. 1848. Nr. 1403 alatt. Másolat. Wien, S. B. G. K.
Fasc. 128. 1848. 3/a.

An das hohe Kais, königl. Bauater General-Commando Prä
sidium.

General-Maj. Briegadier von 
Roth. Reservat Hr. 37.

Die durch die Zeitungen allgemeine verbreitete Kunde von 
den in mehreren Theilen Europas und selbst in den Haupt
städten Wien und Budapest stattgefundenen tumultuarischen und 
revolutionairen Auftriten mit dem Streben nach einer einge
bildeten Freiheit und Gleichheit führte auch in der hiesigen 
Militär-Communität eine höchstbetrübende in der Grenze noch nie 
erhörte die Bande der Ordnung und Gehorsams auflösende Ka
tastrophe herbei. . .

Heute um 8 Uhr früh rottete sich ein Volkshaufen vor 
dem hiesigen Stadt hause zusammen, welcher theil weise aus dem
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Bürgerstande, grösstentheils aber aus dem Kontribuenten bestand 
und mehrere Hunderte zählen mochte, derselbe drang in den Ma
gistratssaal . . .

Die mir von demselben [Oberstlieutenant Poppovich] erstat
tete Meldung lautete dahin, dass die Entfernung des Bürger
meisters Major’s Lepier, des Stadtschreibers Grebner und des Polizei- 
Commissaires von Ehrenfeld allgemein verlangt werde.

Um die gestörte Ordnung wieder in ihren Gleis zu bringen, 
Hess ich der Versammlung die Zusicherung geben, dass ihrem 
Wunsche entsprochen werden solle. Allein bevor noch dieser mein 
Entschluss der Versammlung zukam, wurde der Stadtschreiber 
und der Polizeicommissair letzterer aus seiner Amtstube heraus
geschleppt, misshandelt und verwundet. . .

Der Bürgermeister wurde hingegen in das Amtslokale ver
sperrt und erst nach 12 Uhr mittags seiner Haft entlassen . . . der 
Haufen ging zur Restaurirung des ganzen Magistrates über . . . 
Ausser diesem hatte die revolutionäre Versammlung mehrere Be
schlüsse gefasst . . . und unter denen die Enthebung von der 
Militair-Verwaltung und die Einverleibung mit dem Königreiche 
Ungarn für den Augenblick der wesentlichste sein dürfte.

10.

Zimony, 1848 március 23., 24., 25.

Ungerhofer tábornoknak Hrabovszkyhoz intézett jelentéseiből, mélyek
ben a zimonyi forrongásról szól.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; 1848. Kr. M. Nr. 1403. Érk. márc. 24.

Reservat Nr. 24.
Die traurigen Vorfälle die sich in Wien und Pesth zugetragen 

haben, sind leider auch hier nicht ohne Nachahmung geblieben, 
da das Volk vom Allen, was sich dort ergeben hat, theils durch 
die Zeitungen, theils durch die vielen Reisenden unterrichtet worden 
ist, und durch einige böswilligen Menschen . . .  in die Meinung ver
setzt wurde, Sémiin sei nun Ungarn förmlich einverleibt und 
werde die nähmliche Verfassung wie selbes erhalten . . .

Diess hatte zu Folge, dass sich gestern Abends [22-ten März] 
zwischen acht und neun Uhr einige hundert Menschen aus der 
untersten Klasse . . . versammelten, unter Lärmen und Schreien die 
Gasse der Stadt durchgezogen . . .

Heute früch, um sieben Uhr, zog wieder so ein schreiender 
Haufen mit der ungarischen Fahne an der Tété durch die Stadt . . . 
übrigens haben sich, seit gestern, eine Menge der hiesigen Ein
wohner die ungarische Kokarde angeheftet. . . das Volk dringt
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darauf, dass die ganze Stadt den 25-ten dieses Monats beleuchtet 
werden soll.

Gerade am Schlüsse dieses Berichtes wird mir gemeldet, 
dass im Rathhaussaale, eine Menge ansehnlicher Bürger versammelt 
sei; welche den dort anwesenden verschiedene Forderungen vor
tragen und auf die Absetzung des ganzen Magistrates . . . dringe. 
Im Hofe des Rathhauses sind aber bei dreihundert Bauern mit der 
ungarischen Fahne aufgestellt, denen die verschiedenen Beschlüsse 
und Forderungen von den Fenstern herab mitgetheilt werden.

Reservat Nr. 27. Sémiin, 24. März, 1848.

. . .  Das Yolk wählte einen Ausschuss von dreissig der ange
sehensten Bürger und Kontribuenten, welcher sich dann unter sieh 
über verschiedene Forderungen des Volks berieth . . .

Um 12 Uhr Mittags verlief sich die Menge, allein uin 2 Uhr 
Nachmittags ging wieder der Lärm los, indem die ganze von Wein 
immer mehr erhitze Menge mit der ungarischen Fahne und türki
schen Musik an der Spitze durch die Stadt zog . . .  das Schlimmste 
bei der Sache sei, dass ein grosser Theil der tumiiltuirenden Menge 
zur Landwehr gehöre und die Gewehre in ihren Häusern habe.

. . . Abends nach acht Uhr zogen sie mit zwei Fackeln an der 
Spitze zum Dampfschiffplatz von einer Menge hiesiger Bürger und 
auch von einer Abtheilung der neuen Bürgergarde begleitet. . . 
dort zerschlugen sie die Landungsbrücke . .  .

Jeder der in bürgerlicher Kleidung nicht die ungarische Kokarde 
trägt, sich der Gefahr aussetzt, auf der Gasse insultirt zu werden.

Nr. 29. Sémiin, 25. März. 1848.

. .  . Hierbei muss ich bemerken, dass die katholische Bevöl
kerung Semlins an diesen Aufstand keinen Antheil nimmt; die 
deutschen Franzensthaler Bauern bleiben ruhig zu Hause . . .  das 
Yolk erklärte, dass wenn ein Schwabe sich ihnen widersetzen sollte, 
sie sogleich das ganze Franzensthal anzünden wollen.

. . .  Noch muss ich darauf besonders aufmerksam machen, dass 
es noch nicht ganz gewiss ist, für wenn sich die Semliner eigentlich 
erklären wollen ? — Zuerst hiess es, sie wollen eine ungarische 
Freistadt werden, — nun aber zeigt es sich, dass die meisten nicht 
ungarische, sondern die illyrische Nationalkokarde, nähmlich 
weiss, roth und hellblau tragen, und ist die ganze Gränze in der 
Gefahr aufgewiegelt zu werden . . .

In Belgrad gährt es ebenfalls sehr stark und soll Morgen 
dort eine Revolution ausbrechen.

Báró Hrabovszky a rend helyreállítására 4 század Don Miguel gyalogost, 
1 század császárhuszárt és 4 század csajkást küldött ki Kräutner ezredes 
alatt. (Hrabovszky 124. sz. jelentése, 1848 március 26.)
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11.

Belgrad, 1848 március 25.

Mayerhofer alezredes belgrádi osztrák konzul jelentéséből, melyet 
báró Kübeckhez, az udvari kamara elnökéhez intézett a szerbországi 

forrongások tárgyában.
Másolat. Kr. A. — 1848. Kr. M. Nr. 495.

Nr. 76.

Der Zustand der Militärgränze hat hier die grösste Gährung 
erzeugt und die illyrisch-panslavistische Parthei ist in Toller 
Thätigkeit die Bewegung nach den türkischen Provinzen zu ver
breiten, was zu dem furchtbarsten Verwicklungen führen müsste, 
an denen vielleicht alle Bemühungen den Frieden zu erhalten, 
scheitern würden.

Seit gestern [24. März] zirkulieren Aufrufe den Zeitpunkt zu 
benützen, da Österreich paralisirt sei und sich seine serbischen 
Unterthanen erheben, auch hier mit aller Macht aufzustehen, die 
Türken mit den Festungen zu vertreiben und so den Kern eines 
illyrisch-serbischen Reiches zu bilden, welches sie über Bosnien, 
Bulgarien, Slavonien, Croatien u. s. w. auszudehnen hoffen und 
dessen utopische Krone sie dem Fürsten Alexander als Preiss seiner 
Mitwirkung bieten. Der Erfolg eines Ausbruches würde ohne 
Zweifel die Niedermetzelung der schwachen türkischen Besatzungen 
und Bevölkerung sein und Aufstände in Bulgarien und Bosnien 
nachkommen, welches letztere, wie aus meinen jüngsten Berichten 
hervorgeht, ohnehin kaum zu halten sein wird.

Die Aufregung ist gross und die Mittel zur Beschwichtigung 
gering und zweifelhaft. Folgende habe ich im Verein mit dem 
Obristen Danilevski,1. . .  durch die Regierung in Anwendung gebracht, 
um wenigstens um einige Tage, bis endlich in Sémiin und Pancsova 
die Ruhe hergestelt wird, den Ausbruch hinzuhalten.

Der Fürst muss heute mit dem Minister des Innern und 
dem Senator Ressawatz1 2 nach Kragujevatz abreisen um sich des 
Landvolkes, welches ruhig und mit dem gegenwärtigen Zustand 
zufrieden ist, — zu versichern, und es nötigenfalls zu einem 
Gegenstosse in Bereitschaft zu halten, — der jedoch bei einer 
Bewegung gegen die Türken für ihn selbst gefährlich im Gelingen 
wäre . . .

Vucsich und Petronijevich3 bleiben hier und man wird ver
suchen aus den angesehenen Bürgern heute in aller früh eine Art

1 Danilyevszkij ezredes Oroszország belgrádi főkonzula.
* Reszavac az országtanács tagja.
3 Petronijevits Avram a szerb fejedelmi kormány elnöke és a külügyek 

vezetője.
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Nationalgarde zu bilden um aufrührerische Bewegungen zu ver
hindern.

Der Pascha ist gewarnt worden alles mögliche anzuwenden 
einen Zusammenstoss mit den Türken zu vermeiden, dessen geringster, 
selbst unabsichtlicher Anlass bei der durch Clubbes erzeugten 
Spannung offenbar zu einem Ausbruche führen müssen. W ir stehen 
auf einer vollendeten Miene, deren Entladung irgend ein auffallendes 
Ereigniss in Sémiin, ein Brand . . . kurz jede Kleinigkeit herbei
fuhren kann. In Gottes Hand steht es allein, es zu verhüten . . .

Kräftiges, beruhigendes Einschreiten in der Militär-Gränze 
ist offenbar die erste Bedingung.

12.

Szabadka, 1848 március 26.

A  szabadkai görög keleti hitközség körlevélé, melyben egy Budán 
tartandó szerb értekezlet összehívása indítványoztatik.

Eredeti egykorú nyomtatván}’. K. P. L.
A fenti körlevél eredeti nyomtatványának egy példányát a karlócai 

patriarchai levéltárban találtam meg; — utóbb nem tudtam ráakadni és 
lemásolni.

13.
Zimony, 1848 március 26.

Ungerhofer tábornok jelentése báró Hrabovszkyhoz a szerbországi
helyzetről.

Másolat. Zagreb. D. A. Z. Érk. 1848 márc. 27-én.
Reservat Nr. 30. 184?.
Verlässliche jenseitige Nachrichten melden, dass in Serbien 

die Unzufriedenheit mit der Regierungsverwaltung täglich zu
nehme mund nächstens der Ausbruch eines Volksaufstandes bevorstehe.

Über den Zweck und die Tendenz des befürchtet werdenden 
Aufstandes, lässt sich nichts sicheres vernehmen. Manche glauben, 
es sei auf die Ausweisung jener serbischen Beamten abgesehen, 
denen man, als geborenen österreichischen Unterthanen und Aus
ländern, obgleich sie serbischer Abkunft sind, abgeneigt is t ; andere 
sind der Meinung, es handle sich um die Vertreibung der Türken, 
welche zerstreit zwischen den Serbier im Lande wohnen.

Es wird gesprochen, dass der Präsident des serbischen Se
nats Stojan Simits resigniren werde, und dass er den Wojwoden 
Wutsits und den Direktor des Auswärtigen Petronijevits zu einem 

■gleichen Schritte habe bewegen wollen; dass diese beiden aber 
sich dazu nicht hätten entschliessen können.
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Der serbische Fürst, dessen Vorhaben es war, in Begleitung 
eines Kabinetsekretäres Knessevits und des Direktors in inneren 
Geschäfte Ilija Garaschanin, am 24. d. nach Kragujevatz abzu
reisen, hat seine Reise bis heute verschoben. Die Entfernung des 
Fürsten von Belgrad, hat bei der gegenwärtigen Lage der Dinge, 
die eine Volksbewegung voraussehen lässt, eine unangenehme Sen
sation und Besorgniss daselbst rege gemacht.

Der Direktor der Justitz und der Kultus Äleksander Jan- 
kovits, hat sich seiner Stelle begeben und ist durch den Senator 
Stephan Stephanovics (gewöhnlich Tenka genannt) einen Mann, 
ausser einiger Kenntniss des Lesens und Schreibens, durchaus keine 
Eigenschaft, die zu einer Staatsbedienstung geeignet macht, er
setzt worden.

. . . Nach anderen Belgrader Mittheilungen hat der daselbst 
bestehende Leseverein beschlossen dem Fürsten eine Petition um 
Verleihung der Pressfreiheit und Aufhebung der Zenzur su über
reichen und eine dem Fürsten vorzüglich ergebene Parthei im 
Volke, soll den abentheuerlichen Gedanken im Sinne haben, den
selben zum König von Serbien ausrufen.

Der Belgrader Festungsgouverneur ist in einer ernsten Beun
ruhigung über die serbische, einen Ausbruch drohende Gährung 
und setzt Vertheidigungsanstalten in Bereitschaft.

14.
Belgrad, 1848 március 26.

Mayerhofer belgrádi osztrák konzul jelentése gróf Fiquélmont bécsi 
külügyminiszterhez a délvidéki viszonyokról.

Másolat Kr. A. 1848. — Kr. M. Nr. 495. Érk. ápr. 6.

Nr. 80.

. . .  In Pancsova und Sémiin scheinen keine weiteren Gewalt- 
thaten vorgekommen zu sein, doch werden beide Communitäten 
von provisorischen Magistraten aus Handelsleuten und Bürgern 
vergaltet. Die Gränztruppen sind von der Bewegung noch nicht 
ergriffen, was aber die baldige Beruhigung der Handelsplätze, 
welche ein Herd der Unbothmässigkeit werden können, umso wün
schenswerter macht.

Fürst Alexander ist gestern um 11 Uhr vormittags abge
reist, worauf ich sogleich durch einen Besuch der Fürstin geehrt 
wurde, und heute durch den aus der fürstlichen Begleitung zurück
gekehrten Stadtpräfekten im Namen der Regierung das Anerbieten 
jedes Beistandes wider allfällige Demonstrationen gegen das Con
sulat, wozu man von Sémiin aus aufgefordert hatte, erhielt.
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Wuchich hat gestern die zusammengerufenen angesehenen 
Kaufleute und Bürger durch eine ihm von Obristen Danilevski 
beigebrachte Anrede zu der entschiedensten Versicherung bewogen, 
ihm, und der Regierung bei Erhaltung der Ordnung und ver
fassungsmässigen Gesetzlichkeit thätigst und nöthigenfalls bewaffnet 
zn unterstützen, so dass ich nun bei den Vertrauen der Volks
masse und der Truppen auf den Woywoden gute Hoffnung für 
die Erhaltung der Ruhe in Serbien habe.

15.
Újvidék, 1848 március 27.

A z újvidéki szerb hitközség előterjesztései.
Eredeti nyomtatvány. D. A. Z. Jellačič-féle 1848—49-es iratok. — 43, A, 
8A'203. alatt. Lenyomatott a „Szerb Matica“ 1851. évkönyvének 113—120. 
lapjain és a „Yjesztnik“ hírlap 1848. évi 3-ik számában. Egykorú magyar 

fordítása: Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. III. 8’/2 alatt.

Представлњте Србскогг-Новосадскогг Обшчества.

У овимђ светчаншге, одђ века незапамћеннмЂ и до века 
незаборавимннмЂ данима, кадт. се народима права, кол В огђ 
заповеда, здравнв разумЂ надаже, достоинство човечества, сдо- 
бода и собратска еднакоств, изнскув, у досадЂ нечувенноЗ 
мери деде, нека буде дозвод4 но и еднов, по брого мдого- 
чисденнов, по храбрости чувеннов, по в4 рности и патрштизму 
непревосходноб части житедн и грађана Мађарске, нека буде 
србскимЂ и прочимЂ возточногђ испов4 даши отечества снно- 
вима дозвод4 но, жел4  и модбе свое онимђ просто- и бдаго- 
душ^емЂ, кое е Србину свагда своЗственно, преддожити.

Познато е свету: да су се Срблћи, позвани одђ браће 
Мађара и нновн законн крадћва, почевши шштђ одђ времена 
Беде IV. и опустошешн ТатарскогЂ, подђ СнчсмундомЂ, Ад- 
бертомЂ, Мате1омЂ и ВдадисдавомЂ, а наимено ЛеоподдомЂ I. 
у ово, одђ внћшнви и внутренБи непрјлтедн грозно опусто- 
шено, обезнарођено и до краЗности доведено отечество досе- 
диди. Усдовш овогђ преседешн бнда су та : да СрбдвинЂ 
крепкомЂ мишидомђ својомђ ово оточество одђ обпрг непр!- 
лтеда брани. Нћму е пакЂ у реченнмЂ нознвима, доцншмђ 
привиеиама, наименно пакЂ одђ бдажене памнти 1мператора 
и Крадћва Мађарске, Леоподда I. године 1690, 1691 и 1695, 
одђ 1осиФа I. године 1706, одђ Карда 1мператара VI. и Крадн 
Ш. године 1713, 1715 и одђ Мар1е верезје године 1743 
милостивМше дарованнма, и дГеталннМЂ чденомЂ 2 7 -имђ го- 
дине 1790/91 потврђеннма, као и прочимЂ законима државннма,

Dr. T him  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . II .
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нарочито пакг Адберта одг године 1439 членомт. 2 5 -имђ, МаеЈе 
Декрета 5-огг членомт. 3-имт, Владисдава П. Декрета 2-01-г чле- 
номђ 4 5 -имђ и Аеополда II. одђ године 1790/91 членомт. 27-имт. 
свето, дарско и земалвско обећан^ дато: да ће у смотренпо геро- 
закона и езнка свога независимт. и совћршено обезбћђенЂ бнти: 
да ће имагоћи свогт. Деспота, као главу народа, пзт, средине свое 
себи не само вождове, в!цевождове, не само МитрополИа, као главу 
цркве, Ешскоце и свештенстио, него и Мапстрате свое бирати; 
да ће одт. црквенногт. десетка сасвим ослобођент. бнти; да ће 
се дћла народна вообште, а наименно дћла цркве, школа, 
монастира, народногг, неприкосновеногЂ Фонда и проч. сред- 
ствомђ собственногЂ, народногЂ Собора и собственне придворпе 
Канцелларје отнравлнти.

Да су Срблви одђ свое стране условјн погодбе верно 
испунили, да су се свагда досадЂ у храбрости и в&рности 
сирама цара и отечества милогђ отликовали, да су сорасмћрно 
више у теретима и жертвама него у правама и благодћшнма 
овогђ оточевства участвовали, сведбчи новћстбица, сведочи про- 
шлоств и садашнБОств, сведоче за прошлостБ разастрте по 
бовннмЂ поллма одђ Парјза до Москве, одђ Балкана до Берлпна, 
гоначке кости Србске, — сведочи за садашнвостБ и емствуе 
за будушцоСтЂ између прочега: и онаб знатћва, крћМв зидђ 
бааонета, кои отечество наше одђ АдрЈадскогЂ мора до Влашке 
и Русте бранећи опасава, и кодђ наввнше витезовн овогђ 
ензка и вћроисповћдашл сачинлваго.

На противЂ тога су одђ лвнн и светн обећанл, овомђ 
народу данн, мдога сасвнмЂ неиспунћена остала, млога пак 
ово нвно, ово ћутагоћи поречена и натрагЂ узета, и одђ свда 
Т10 остала е јоштђ едина сенка тако назоги Собора народногЂ, 
кои се врло редко, неизвћстно, често у полакЂ столћтјн едва 
едаредЂ сазнва, пакЂ и онда на велику штету народа овогђ, 
са изклгочешемЂ свда, тако преважнн дћла цркве и свештенства, 
школа и учители, народногЂ Фонда и езвша, на скмбШ  не- 
знатннв изборЂ Митрополјта ограничава.

Премда садЂ остали народи одђ правителтсва својц и она- 
кова права ишту и довнваго, каква нигда досадЂ имали нису; 
ништа манћ нарбдЂ С р б б Ш  и остали востбчногт. исповћданЈл 
државограђани, као првБЈЗ и навглавнш основђ теженн свога,. 
ерећу и напредакЂ отечества, ко8 се само обштомЂ слогомђ 
и еднодушннмЂ спремлћнћмЂ кђ едноЗ цћли постићи може, 
свагда предЂ очима имагоћи, и у таковомЂ одушевленјго своме 
на0усрдн1го привржностб прама отечества, братску слогу и 
наЗтешннв согоз са милнмђ соотечственницнма, драгомЂ бра- 
ћомЂ Мађарима, не само показати желећи, но и за лгобовЂ 
еднообразЈи државногЂ драговолвно признавагоћи првенство и 
владу МађарскогЂ езнка и наролности у сг.има, обштедржав-
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неигб и обштеотечественннмЂ отношешлма — не само да нова, 
особенна, но и онн неки права и преимућства строго изпуненћ 
не захтеваго, кол су имђ негда обећана и дана, и кол су не 
само свагда заслуживали, но и еадт. по звакоћ правди засдужуго.

ЈКелћ дакле и молбе ннове есу елћдугоће:
1. Као што драговолвно признаго првенство и владу Ма- 

ђарскогг езнка и народности у свима обштедржавннмт. и 
обштеотечественннмЂ отношен1Лма у Унгарји, тако исто желе 
и захтеваго: да се и ннова народноств припозна, и слободно 
употребдиванћ езнка нновогђ у свнмђ нннимђ дћлима и савето- 
ванБма, као и црквеногЂ у богослужешго, закономЂ утврди.

2. НезависимостЂ, слободу и узаимну еднакоств вћпо- 
исповћдашл са другимЂ хр1СТ1анскимЂ исповћданЈлма отечестга, 
слободно и независимо устроенћ и управдлнћ цркве, школе, 
изобразителнн забедешл, неприкосновенногЂ Фонда и нрочЈД 
Фундац1и народнн средствомЂ Собора народногЂ.

3. Да се у вудуш,е ни една епархјц преко канонически 
прописаногЂ времена едне године упразднћна не остави, п да 
се у смнслу тога и Бачка епарх1а таки и пре нашегЂ народногЂ 
Собора подпуни.

4. Да се наши монастири у своДмђ притажашлма закономЂ 
обезбћде, а одузета притажанји да имђ се врате, и како 
опредћлеше нново, тако и начинЂ ман1пулаше ннне народннмв 
СоборомЂ да се установи.

5. Да се прн нашимЂ Конастор1ама п Аппеллаторјуму 
пристави соразмћрно число м1рскогЂ станн Сосћдателп наше 
цркве са правомЂ одсудногЂ гласа у свима дћлима, коп се на 
нашемЂ езнку, као одпре, воднтн имаго

6 . Да се восточно вћроисповћдаше противЂ свакогЂ на- 
падашп а наипаче противЂ уше и пропаганде обезбћди, а цркве, 
наеил1емЂ иди обманомЂ одузете, таки народу восточногђ вћро- 
испокћдашп да се поврате.

7. Да се народннћ СоборЂ сваке године 1/13. Септембрја, 
као на ново лето наше цркве, стално, безЂ свакогЂ предвари- 
телногЂ, вншшегЂ дозволенп и сазнванп у Новомсаду, као 
понавважнов нашоћ обштини, држи, и да у избору посланника 
на оваД СоборЂ сви они участвуго, кои данакв парох1алннћ 
плаћаго.

8 . Да се истнв народнни Соборв што скор1е, и пре, него 
бн се садашни Дјета разпустила, или на свакгВ случав пре, 
него бн се доидућа наново скупила, сазове, и да се на оваД 
одђ стране М1рски 100, одђ стране клира 25, а одђ стране 
граничара 50 лица изберу, и то одђ овн носледни 20 вов- 
ничкогђ, а 30 гвађанскогЂ реда; такођерЂ одђ стране Далмац1е 
10 да буду.

4*
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9. Да Соборт. нашЂ има право не само Архјепископа и 
Ешскопе но и верховногн надзиратедн школа нашн и ассистенте, 
како народногЂ, тако и шкодски Фондова избирати, кои ћеду, 
као отвћтственни маншуланти, рачуне свов одт> едногт> Собора 
до другогЂ овоме неотложно полагати.

10. Да засћдан1н у нашемЂ народномЂ Собору нвна буду, 
кругЂ пакЂ и предмети дћнтелностн, као и цћло УстроенЈе 
нћгово, кое ће прввнћ будућШ СоборЂ израдити, да се на 
државно! Д1ети артикуларно узаконе.

11. Да се нашемЂ АрхЈешскопу и Епткопима на земалвскомЂ 
Соборуместои гласЂ по реду чина и старћшинства међу римскимЂ 
Арх1епископима даде.

12. Да се у смнслу члена 10. 1792 и члена 5. 1844 у 
смотренш наименовашн способнн лица нашегЂ народа како 
при наИвишпшмЂ и вишшимђ, управлнгоћимЂ, тако и прочимЂ 
отечества надлежателствама достовно призренив има, — и садн 
у овнмђ обстонтелствама да се такова дМствително приставе.

13. Да се Кикиндскомђ и Потискомђ Диштрикту, по по- 
знатнмЂ нновимб заслугама право даде, посланике у Таблу 
Станова и Чинова сђ правомЂ гласа шилнти.

14. Да и у военнои Границн сва дћла цркве и школе, 
као и приставлешн Дјректора, одђ народногЂ Собора зависе. 
У осталомЂ да се военна Граница и у смотренго политичномђ 
уравна са свом осталомЂ Кралћвиномт.: по томе укинувши и у 
Границн свезу Феудалну, као што е и за савЂ у Кралћвини 
досадЂ подђ Урбар1имомЂ стоећШ народЂ већЂ укинута, да и 
гранпчарЂ получи право собственности на землго, кого притн- 
жава, и да ужива и све друге слободе, кое цћла остала Кралћ- 
вина по новнмђ законима има.

15. Да у смотрешго вовничке службе граничари само онда, 
кадЂ ову дМствително отправлаго, военномЂ закону подлеже, 
пакЂ да и у овоА служби сва она праава имаго, кон ће народна 
гарда у осталоА Кралћвпни по новнмђ законима имати, наименно 
пакЂ да граничарско воинство себи свое ОФФицнре бира, сђ 
тимђ више, што в исто право нашЂ народЂ, оруж1емЂ служећШ, 
и пре тога по милост: Пр1виепама ужнвао, пакЂ му в то у 
теченго времена одузето.

16. Да се членЂ 3. 1844 у смотренго прелазка изђ римо- 
катол1чезке у другу хрштјннску вћру, и у смотрешго смћшанн 
бракова и на наше исповГданЈе артикуларно простре.

Преиспунћни ув4рен1емЂ, да ће по безмћрномЂ благо- 
утробјго МилостивћЗшегЂ Монарха и лонлномђ одушевлешго 
садашнћгЂ внсоч, отечесвенногЂ Правителства и за законо- 
давства преднаведенне, и сасвимЂ како умерене, тако и справед- 
лвиве желћ и молбе наше милостивМше услншане, и скоро 
испунћне бнтн — даемо и мн пижавше обећанћ и свето увера-
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иан-!; : да ћемо с б и м ђ  срцемг и душомЂ, иман^мЂ и н о н ц см ђ  да 
и последнвомЂ каплвомЂ крви наше свагда ревновати: да у 
смотретго отечестволк)б1н и верности прама преблагомЂ Крали 
и премиломЂ отечеству млогозаслужене предке наше не само 
подражавамо, но и нревазнђемо.

Изђ зас4дашл СрбскогЂ и осталн восточногђ православ- 
ногђ в^роиспов&данјл Об]цества у Новомсаду 15/27 Марта 1848. 
држаногЂ.

Fordítása:
Az újvidéki hitközség kívánatai.
Ezen szent, emberemlékezet óta ismeretlen és felejtketlen napok

ban, midőn a nemzetek Isten parancsára, józan ésszel jogokkal fel- 
ruháztatnak, az emberiség méltósága, szabadsága és testvéri egyenlő
sége, melyekben eddigeló hallatlan mérvben részesültek, — meg
követelik, hogy szabadjon Magyarország egy nagyszámú, vitézségéről 
híres, hazafias és hívséges szerb lakosságának és polgárságának, — 
és a haza többi görög keleti hitvallású fiainak klvánatait és óhajait, 
velük született őszinteséggel és szerénységgel, előadni.

Világszerte tudva van: hogy a szerbek a magyar testvérek és 
törvényes királyaik által behivattak; még IV. Béla és a tatárpusztítás 
idejétől fogva, Zsigmond, Albert, Mátyás és Ulászló, és különösen 
I. Lipót alatt; a kül- és belellenségek által rettenetesen elpusztí
tott, elnéptelenedett és vóginségre juttatott honba költöztek be. 
Ezen beköltözésnek következő föltétele vala: hogy a szerbek tartoz
nak ezen hazát a közös ellenség ellen erős karjaikkal megvédeni. 
A fölemlített meghívólevelek, a későbbi privilégiumok által, — neve
zetesen a boldogemlókű I. Lipót császár és magyar király 1690, 
1691 és 1695-ben, I. József 1706-ban, Károly, VI. osztrák császár 
és III. magyar király 1713, 1715 és Mária Terézia 1743-ban által 
adományozva és az 1790— 91. évi országgyűlés 27. törvénycikk és 
későbbi törvények által is megerősítve, azután Albert király 1439. 
évi 25. cikke, Mátyás V. dekrétumának 3-ik, II. Ulászló II-dik dekrétu
mának 45-ik, II. Lipót 1790—91. évf. 27. cikkei által, szent császári 
és országos ígéretek útján adatott: hogy a szerb nemzet hitvallása 
és nyelve tekintetében független és teljesen biztosítva lesz, hogy a 
maga kebeléből, mint a nemzet feje, egy deszpotával bírand, és nem
csak vezéreket, alvezéreket, metropolitákat, mint az egyház fejét, 
püspököket és lelkészeket, hanem saját hatóságait is megválaszthatja; 
az egyházi tizedtől mentek lesznek; hogy nemzeti dolgait általában, 
nevezetesen: egyházi, iskolai, kolostori, nemzeti elidegeníthetlen és 
későbbi alapítványait, s^ját nemzetgyűlésük és saját udvari kancel
lária által igazolhatják.

Hogy a szerbek a maguk részéről a szerződés föltételeit híven 
teljesítették, hogy eddig bátorságuk és a császár és haza iránti 
hűségük által mindig kitüntették magukat, s hogy ezen haza terhei-
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ben és áldozataiban aránylag többet vettek részt mint a jogokban és 
javakban, — bizonyítja a történelem: múltjuk és jelenük; bizonyítják 
a múltra nézve a Páristól Moszkváig, a Balkántól Berlinig terjedő 
harcmezőn szétszórt hős vitézek csontjai, — bizonyítja a jelenre és 
kezeskedik a jövőre nézve a többi közt azon nevezetes és rendíthetlen 
szuronyfal, mely hazánkat az Adriai-tengertől Oláh- és Oroszországig 
védőleg őrzi és mely vitézeinek legnagyobb száma ezen nyelv és hit- 
felekezetből való.

Azonban ezen nemzetnek adományozott nyilvános és szent 
ígéretekből sok teljesíttetlen maradt, némelyek nyilvánosan vagy 
hallgatólag visszavetettek, s mindezekből árnyékként megmaradt az 
úgynevezett nemzeti gyűlés, mely ritkán, bizonytalanul, sokszor egy 
fólszázadban alig egyszer hivatott össze, és akkor is ezen nemzet 
nagy kárára, az egyház és lelkészek az iskolák és tanítók, a nemzeti 
alapítványok és nyelv ügyeinek kizárásával, a metropolitaválasztás 
jelentéktelen választására korlátozva.

Noha most a többi nemzetek uralkodóiktól olyan jogokat kémek 
és kapnak, amilyenekkel eddigeló nem bírtak; mindazonáltal a szerb 
nemzet és a többi görög keleti hitvallású állampolgárok a haza boldog
ságát és szerencséjét törekvésük legfőbb alapjául tekintik, melyek 
csak közegyetértéssel és egyetemes erővel egy célra törekedve 
érhetők el; — ezt szem előtt tartva, ilyen lelkesedésükben a haza 
iránti legőszintóbb ragaszkodásukat, honfitársaikkal szemben testvéri 
egyetértést és a legszorosabb köteléket, a drága magyar testvérek 
iránt nemcsak megmutatni óhajtják — hanem az államegység érde
kében szívesen elismerik a magyar nyelv és nemzetiség elsőbbségét 
az összes közálladalmi és közhazai viszonyokban; nem kérnek különös 
új, de a néhai jogok és előjogok, melyek nékik valaha megígértettek 
és adattak, szoros teljesítését sem, amelyeket nemcsak minden
kor kiérdemeltek, hanem most is igazság szerint megérdemelnek.

Óhajaik és kívánataik tehát a következők:
1. a szerbek készséggel elismerik Magyarország összes köz

álladalmi és közhazai viszonyaiban a magyar nyelv és nemzetiség 
elsőbbségét, de viszont kívánják és óhajtják: hogy az ő nemzetiségük 
[narodnost] is elismertessék, valamint nyelvük szabad használata 
összes ügyeikben és tanácskozásaikban az egyházi nyelv egyházi szol
gálatukban, törvénnyel megerősíttessók;

2. hitfelekezetünk függetlensége, szabadsága és a többi keresztény 
vallásokkal való kölcsönös egyenlősége biztosíttassák; egyházunk, 
iskoláink, közművelődési intézeteink elidegeníthetlen alapjaink és 
egyéb nemzeti alapítványaink szabad és független szervezése és igaz
gatása a nemzetgyűlés á lta l;

3. hogy jövőben egy püspökség sem maradjon az előírt kánoni 
egy éven túl betöltetlenül; és ennek értelmében a bácskai püspökség 
azonnal, még a nemzetgyűlésünk egybegyűlte előtt betöltessék;'
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, 4. hogy zárdáink szerzeményei törvényileg biztosíttassanak, és 
elvett birtokaik visszaadassanak, rendeltetésük és kezelésük módja 
a nemzetgyűlés által állapíttassák meg;

5. hogy elsőfokú (consistorium) és följebbviteli (appellatorium) 
szentszéki bíróságainknál, aránylagosan a világi rendből is óhitű 
ülnökök alkalmaztassanak döntő szavazati joggal az összes ügyekben, 
melyek, mint annakelőtte szerb nyelven tárgyalandók;

6. hogy a keleti hitfelekezet minden támadás ellen, de külö
nösen az unió és propaganda ellen biztosíttassék, és az erőszakkal 
vagy álnokul elvett szentegyházak a görök keleti nemzetnek azonnal 
visszaadassanak;

7. hogy a nemzetgyűlés, egyházunk újévnapján, évenként 
szeptember 1/13-án, állandóan és minden előleges felsőbb engedély 
és összehívás nélkül Újvidéken, legtekintélyesebb hitközségünkben, 
megtartassák és az ezen gyűlésre küldendő képviselők választásában 
mindazok résztveendnek, akik a párbért megfizették;

8. hogy ezen nemzetgyűlés minél előbb, a mostani országgyűlés 
feloszlatása előtt, de mindenesetre a jövő országgyűlés összehívása 
előtt, •— egybehívassók és erre a világi rendből 100, az egyháziból 
25, a határőrvidékről 50 egyén megválasztassék; az utóbbiakból 20 
katonai és 30 polgári; Dalmáciában pedig 10 egyén;

9. a nemzetgyűlés feljogosíttassék nemcsak az érsek és püspökök, 
hanem iskoláink főfelügyelőjének és a nemzeti, valamint iskolai alapok 
keezlőinek választására, kik felelőség mellett számadásaikat az egyik 
gyűléstől a másikig haladéktalanul beterjeszteni tartoznak;

10. nemzetgyűlésünk ülései nyilvánosak legyenek; jogköre és 
tárgyai és egész szervezete, a legközelebbi gyűlésen kidolgoztassanak 
és az országgyűlésen törvénybe vétessenek;

11. hogy érsekünknek és püspökeinknek az országgyűlésen 
rang és kor szerint szavazati joggal, — a római katholikus érsekek 
és püspökök sorában, hely adassák;

12. hogy az 1792. évi 10. és 1844. évi 5. t.-c. értelmében a 
a legfelsőbb és felsőbb állami hivatalokban, valamint egyéb törvény- 
hatóságoknál a kinevezéseknél nemzetünk alkalmas egyénei méltó 
tekintetbe vétessenek, — és a jelenlegi körülmények között tényleg 
alkalmaztassanak i s ;

13. a kikindai és tiszai kerület feljogosíttassék, közismert érde
meik fejében, szavazati joggal bíró követeket az országgyűlésre küldeni;

14. hogy a határőrvidéken az összes egyházi és iskolai ügyek, 
az igazgató alkalmazása, a nemzetgyűléstől függjenek, egyébiránt a 
katonai határőrvidék politikai tekintetben a királyság többi részével 
egyenlővé tétessék: eszerint a határőrvidéken is megszüntetendő a 
feudális kötelék, amint ez a királyságban úrbéri tekintetben a népnél 
meg is szüntettetett, és hogy a határőr, az általa müveit földre 
tulajdonjogot nyeljen és mindazon szabadságokban részesüljön, melyek
kel a királyság többi része, az új törvények folytán bír;
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15. hogy katonai szolgálat tekintetében a határőrök csak tény
leges szolgálat esetén essenek a katonai törvények alá, és ezen 
szolgálatban is mindazon jogokat bírják és élvezzék, melyekkel a 
királyság többi részében a nemzetőrség az új törvények alapján bírni 
fog; nevezetesen a tiszteket önmaguk választhassák, annál inkább, 
mert a fegyver alatt szolgáló népünk ezt a jogot a privilégiumok 
folytán annak előtte már gyakorolta volt, mely azonban idők folyamán 
elvétetett;

16. hogy az 1844. évi 3-ik törvénycikk, mely a római katholi- 
knsoknak más vallásra való áttérésére, és a vegyes házasságokra 
vonatkozik, a mi hitfelekezetünkre is törvényileg kiterjesztessék.

Meggyőződve lévén, hogy dicsőségesen országló kegyelmes 
uralkodónk, a hon jelenlegi loyalis kormánya és törvényhozó testületé 
a felsorolt, valóban mérsékelt és jogos óhajainkat és kívánatainkat 
kegyesen meg fogják hallgatni és nemsokára teljesíteni, — mi is 
szent biztosítással alázatosan megígérjük: hogy teljes szívvel és lélekkel, 
vagyonúnkkal és pénzünkkel, utolsó csepp vérünkkel mindenkor 
igyekezni fogunk, hazaszeretet és kegyelmes királyunk iránti hűség 
tekintetében, a szeretett haza körüli sok érdemeket szerzett őseinket, — 
nemcsak követni, hanem őket felül is múlni.

A szerb és egyéb görög keletiek hitközségének Újvidéken 
1848 március 15/27-én tartott üléséből.1

Ezen újvidéki pontokat egy szerb küldöttség 1848 április 8-án a 
pozsonyi országgyűlésnek beterjesztette, melyben Kossuth kijelentette, hogy 
a közszabadságnak az értelme: a hon összes lakosait nyelv- és vallás
különbség nélkül a közszabadságok áldásában részesíteni. Szerinte az ország 
életében a magyar nyelv képezi az egységes kapcsot, de minden nép bel- 
ügyeiben és egyházában a maga nyelvét szabadon használhatja. Ezzel szem
ben Sztratimirovits György, a küldöttség egyik tagja István nádornál a 
régi szerb privilégiumok visszaállítását követelte, Kossuthnál pedig a magyar- 
országi szerbeknek „nemzetnek“ való elismerését, mit Kossuth elutasított, 
Sztratimirovits erre kijelentette, hogy akkor másutt fogják vélt jogaikat 
keresni, mire Kossuth ingerülten odaveté: „akkor kardjaink fognak dönteni“.

16.

Pancsova, 1848 március 27.

Pancsova. város népgyűlési határozatai.
Másolat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Fasc. 128. III. 7. d.

Pancsova, den 27-ten März 1848' 
Protocöll.

Aufgenommen bei der heutigen Versammlung des Bürger- 
Vorstandes als Repräsentant der Gemeinde Pancsovas, über die

1 Az újvidéki határozatok magyarul is kinyomattak. Egykorú nyom
tatott példány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. 3l/a alatt.
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von dem hohen Banater-Generalkommando herabverlangte, durch 
den Herrn General Major und Brigadier von Roth der Bürger
schaft kundgemachte hohe Präsidial Verordnung vom 23-ten März 
1848. Nr. 54.

Der Bürgervorstand erklärt: es sei niemals die Absicht. . . 
des Volkes gewesen, sich ohne die, auf legalen Wege verlangte 
allerhöchste Genehmigung S. Majestät, den Gehorsam gegen die 
bisherigen hohen Stellen eigenmächtig zu entziehen. Mit Rück
sicht auf die ernste Lage der Dinge, die durch langjährige Miss
stände in der öffentlichen Verwaltung Pancsovas, und aus der 
daraus hervorgegangenen bedrohlichsten Aufregung und Erbitte
rung des Volkes, sich kund gibt; in Erwägung: dass zur Ver
meidung neuer Ruhestörungen die vom Volke geforderten und 
demselben gemachten Zugeständnisse, einer höheren . . . Entschei
dung nothwendig gegeben werden müssen . . . stellt der Bürger
vorstand zur . . . Würdigung folgende Vorstellung und Bitte:

1. Die Aufrechterhaltung und höhere Beglaubigung des gegen
wärtig bestehenden provisorischen Magistrats, unter dem Präsidio 
des Herrn Oberstlieutenants Edler von Poppovich, bis zur aller
höchster Entscheidung.

2. Die sogleiche Entsendung der, die hiesige Brigade reprä- 
sentirenden Personen, von jedem Einflüsse auf die Verwaltung 
Pancsovas.

3. Die Einschrenkung des Wirkungskreises der Brigade auf 
die in dem Kommunitäten-Regulativ und in der . .  . Hofkriegs- 
räthlichen Verordnung vom 5-ten September 1812. R. 4008. inti
mirt, — vorgezeichneten Amtshandlungen.

4. Die Vornahme einer neuen Steuer-Regulierung unter Be
achtung der, dem äusseren Rathe dabei regulamentmässig zuge
standenen Rechte.

5. Die sogleiche Aufhebung des 8% Baufond- und 3% Temes- 
Durchstichs-Steuerbeitrags und die Rückerstattung der, auf den 
Letzteren bereits einbezahlten und in der Proventenkassa befind
lichen Gelder.

6. Die Einverleibung aller, von der Hutweide zu Charge
gärten verliehenen und durch Verpachtung davon getrennten Par
zellen, zur Gemeinde Weide.

7. Die Aus Schliessung aller, nicht zum hiesigen Unterthans- 
verbande gehörigen Individuen, von dem Rechte der hierortigen 
Grunderwerbung; und der bemüssigte Rückverkauf aller, von 
Fremden erworbenen hiesigen Grundstücke.

8. Die Unterbringung der, im Dienste hieher kommenden 
Offiziere des löbl. Deutschbanater Grenz-Regiments in den eigenen 
Regimentsgebäuden, und die Befreiung der Gemeinde von der bis
herigen Leistung des diesfälligen Quatiergeldes.
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9. Die Vermeidung jeder, eine Störung der öffentlichen Ruhe 
veranlassten könnenden administrativen Massregel von Seite der 
höheren Behörden . . .

Yon Seite des provisorischen Magistrats:
Bauer Naaff Yinzenz Kostich • Reischl 

Syndikus. Syndikus. prov. Bürgermeister. prov, Stadtschreiber.

(32 Unterschriften.)
Ezen határozatokat egy négytagú bizottság vitte fel Budapestre és 

Bécsbe; 1848 április 12-én tisztelgett Batthyány miniszterelnöknél; István 
nádor a bizottságot báró Piret bánsági főhadparancsnokhoz utasította. Fer- 
dinánd király 1848 május 14-én vette tudomásul a kérelmeket.

17.

Belgrad, 1848 március 28.

Mayerhofer belgrádi konzul jelentése a bécsi Mlügymmiszterhez 
a délvidéki mozgalmakról.

Eredeti jelentés. St. A. Consulate — Belgrad 1848—1869. 6/b. Másolata. Wien, 
Kr. A.; 1848. Kr. M. Nr. 945.

Nr. 85.

Durch die in meinen Berichten vom 25-ten und 26-ten 
angezeigten Massregeln und vorzüglich durch die gestern erfolgte 
Besetzung von Sémiin . . . hat sich auch hier die Aufregung be
deutend vermindert und die Hoffnungen des panslavisten Clubbs 
in Belgrad scheinen für den Augenblick vereitelt. Dagegen hat 
derselbe seine thätigsten Mitglieder nach dem k. k. Gebiethe ab
gesendet . . .

Den 24-ten d. M. ist der Urosch Borischefif aus dem Csaikisten 
Bataillon nach Neusatz und Titel abgegangen, wo er jedoch wegen 
der seither geänderten Verhältnisse schwerlich für die Zwecke 
seiner Sendung etwas erwirken wird . .  .

Am 25-ten ging der Paul Csavlovits aus Agram wieder nach 
Sémiin ab, nachdem er erst den 24-ten aus Wien hier eingetrofifen 
war, wohin er am 15-ten März von Agram aus gereiset ist; . . .  
er ist höchstwarscheinlich der Verfasser der in meinem Berichte 
von 25-ten erwähnten illyrisch-panslavistischen Aufrufe, welcher 
gerade in der Nacht seiner Anwesenheit in Belgrad verbreitet 
worden sind . .  .

Am 26-ten folgte der Stefan Herkalovich, ein ehemaliger 
k. k. Offizier aus dem Licaner oder Oguliner Regimente . .  . der 
ebenfalls zu den hervorragendsten Theilnehmem der panslavisti- 
schen Umtrieben gehört. Er ist nach Wien oder Kroatien ab
gegangen.
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■ Gestern, den 27-ten endlich erfolgte auch die Abreise des 
Mathias Ban über Sémiin nach Dalmazien . . . Dieser plumpe Intri
gant hat sich bei allen panslavistischen Umtrieben in Serbien, 
und erst neuerlich bei der dynastischen Bewegung betheiligt, er 
ist als Hauslehrer bei den Töchtern des Fürsten angestellt und 
gehöret jener Parthei an, gegen deren üble Einflüsse die Schwäche 
des Fürsten durch fortwährende Aufmerksamkeit der eigentlich 
urtheilsfähigen Männer der hiesigen Regierung des hiesigen russi
schen General Konsuls und meiner bewahret werden muss. Es 
wäre zu wünschen, dass er nicht mehr nach Serbien zurückkehrte. . .

Nicht genug kann ich . . . die loyale, kluge und kräftige 
Unterstützung anrühmen, welche ich in diesen für die Ruhe des 
türkischen Reiches und vielleicht für den Frieden Europas so 
wichtigen Tagen bei den Obristen von Danilevski gefunden habe; 
so wie der Lenksamkeit für jede gute Massregel, welche des Fürst 
Alexander und die hervorragenden Männer der serbischen Regi- 
rung namentlich Petroniewich, Wuchich und Garaschanin mir in 
diesem Zeitpunkte bewährt haben, der gute Erfolg, wenn er sich, 
wie ich jetzt mit Grund hoffe, erhält und befestiget, vorzüglich 
zum Verdienste anzurechnen ist, welches kein geringes ist, wenn 
sich hierdurch die Welle der von Paris ausgegangenen Erschütte
rung wenigstens an der Gränze des zu so ernsten Verwicklungen 
geeigneten Orientes bricht und aufhälten lässt.

18.

Becs, 1848 március 80.

Hohenlohe herceg, a Hofkriegsrat elnökének rendelete a szlavón 
és bánsági főhadiparancsnokokhoz, illetve Mayer József a cs. kir. 

udvari kamara álélnökéhez.
Fogalmazvány. Wien, H. Kr. R. 1848. Praesidialakten. C. K. Nr. 860—981.

Exp. 1848 April 4.

. . .  Wie erwünscht es bei den gegenwärtigen zeitverhältnis- 
sen sein muss, die Militär-Grenze, welche bisher stets durch un
bestechliche Treue und feste Anhänglichkeit an den allerhöchsten 
Thron rühmlichst ausgezeichnet haben, von demokratischen und 
kommunistischen Umtrieben ferne zu halten, kann Euerer . . .  nicht 
entgehen, und es wird auch von Seite der Militär-Grenzbehörden 
alles aufgebothen, um die Symptome solcher aufwieglerischen 
Tendenzen in ihrem Keime zu ersticken . . .

Nachdem Seine Majestät mittelst a. h. Patentes vom 19-ten 
März 1. J. anzuordnen geruhten, dass die bestehenden Gesetze und 
Verfügungen, so lange sie nicht auf legalem Wege widerrufen 
werden, aufrecht bleiben sollen, und jeder Unterthan die öffentlichen
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Organe in ihrer Thätigkeit kräftigst zu unterstützen haben, so ist 
darauf zu sehen, dass allen im Sinne der bestehenden Gesetze zur 
Erhaltung der Ruhe und Ordnung ergehenden Anordnungen gehörig 
folge geleistet werde, jedenfalles aber ist falschen, zu Beunruhigung 
und Misstrauen Anlass gebenden Ausstreuungen von Übelwollenden 
oder Übelunterrichteten zu steuern, und besonders mit Umsicht 
dazu zu wirken, dass die etwa auftauchenden Symptome ver
derblicher Tendenzen durch angemessene Belehrung und Warnung 
im ihrem Keime erstickt werden.

A Hofkriegsrat a panosovai határozatokkal szemben az uralkodó 
1848 március 19-iki pátensére hivatkozott. (HKr. R. Praes. Akt. CK. 1848. 
Nr. 996. Apr. 4.)

19.

Кита, 1848 тагсшз 30.

А  гитт пердугпевеп ћоиоН бкајок.

бгегђ- ез ћогуД4пуе1уи е§укоги пуот1;а1;уапу а каг1<5са1 бгзекх 1еуеМгћап 
& Сриске Новине 1848. бр. 25.

Зактеванл обштества румског у гдавној народни Пред- 
ставника Скупштини сачин4на. У Руму 18/30 Марта 1848

1-а Главна за народност.

1_ °. За Темелв наше Народности сматрамо неразкидннЗ 
Сагоз са кралТвинама Славоше, Хорватске и Далмапдв, Примор4м 
и целом Славонско-Хорватском краИном и тај сак>з са участхем 
свхи Муниципални права утвердити желемо.

2~°. Као бзгру Народности бзик наш Народни Славонски 
гледахоћ, зактевамо да се у све лвне послове Народни наш 
бзик, на место Латннског за Дипломатични одма без сваког 
отлаганл уведе.

3-  0. Да би се бзик Народни лакше и болћ изобразхо, 
зактевамо да се Предмети Школски у набвишим и нанманмм 
Земалским Школама на взику Народном изклгочително предаго.

4-  0. Да би изображеше у Народу болћ процветало за 
необходимо нуждно сматрамо и зактевамо да се Учигелви за 
Наставнике младеаш способни намјесте, али и доволном дер- 
жавном снабдћваго.

5_0. Грбови како посебни поединн обдасттб, тако и обшти 
сагоженн кралћевина, да се са надписом народног взика укра- 
сити и употребливат имаду, овамо спадају пословни п Судеиски 
печати и заставе Народне.
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6_0. Народне Бое: црвену, бјелу у плаву изклгочително 
за наше народне бое сматрамо и зактевамо, да се по овим 
лвним здашама, заставама и оделу народном, унотребл&ваго.

7-  0. За сигурност већу Домовине и Народности наше да 
се и код нас народна Гарда оснуе, но ова од слободне вол’ћ 
да зависи.

8-  0. Да се воинство наше Дршави и уставу нашем заклети 
има, и да се никад изван отечества нашег не изводи, а туђе 
да се свим уклони, и да Воинство наше чиновнике из средине 
свое бира.

9-  0. Слободну печатњго, и удаленћ св1го н4ни препона.
10- '°. Зактевамо у горе наведеним кралГвинама и землнма 

од Угарског незавишнб нам нододговорни Министершм и у 
нћму едан оделнк ков ће се за политично управллнћ Земалн 
наши бринуги.

11-  0. Свако годишнн народни Собор у Загребу и у нћму 
представнике целог народа.

12-  0. бднакост у уважанго како грађански тако и закони 
права и ношенн терета.

13-  0. Заклете и нвне подговорне Судове, у смислу еднакости.
14-  0. Да престану сва Спабнско поданичко отношенн.
15-  0. Свештеници обадва в^ероисповћдашн р. кат. и 

Сербеког да буду у правама и у наплати еднаки.

П-о. Посебна — за обштину.

I -0 . Землћ: Кудош н Бароновац кое смо негда уживали 
као п част Беговине и вленаца да нам се поврати.

2~° Права уговорна у 10. Точки уговора назначена, као 
крчме. пивара, касапнице и вашари, да нам се од Спавлука 
уступе, и штета чрез досад неуживанћ проузрокована накнади.

3-  0. Дрварина у шумама Спавским да нам се по гласу 
уговори поврате.

4-  0. Ако се без нарушенл Муницинлни права лутерани и 
калвини, за Грађане, ови кралћвина примити не могу, то да 
се 10шт манћ чивути за таке признаду.

И ове све, како главне, тако и посебне желн нами точке 
за наше собствене признаемо, и пуну важност код племенште 
Вармеђе дати им желимо.

У Руму у главном народни представнике засГданго, 18/30 
марта 1848.

СтеФан Јанчо ср. председат.
Светозар Николаевић ср. Бележник 

сдедују 40 подписи.
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Fordítása :

Ruma községének 1848 március hó 30-án tartott népgyűlésén 
hozott óhajok.

I. szakasz: a nemzetiségről.
1. Nemzetiségünk alapjának tekintjük a Szlavón-, Horvát- és 

Dalmátországokkal, a Tengerparttal és a horvát-szlavon egész határ
őrvidékkel való felbonthatlan kapcsolatot, melyben az összes muni- 
cipiális jogok megerősítését óhajtjuk.

2. Nemzetiségünk lényegének tekintvén szlavón nyelvünket, 
óhajtjuk, hogy nyelvünk összes nyilvános, nemzeti ügyeinkben a latin 
helyett, közigazgatási nyelvül azonnal haladék nélkül bevezettessék.

3. Hogy a nemzeti nyelv könnyebben és jobban kifejlesztessék, 
kívánjuk, hogy a legfelsőbb és legalsóbb országos iskolákban az 
iskolai tantárgyak kizárólag nemzeti nyelven adassanak elő.

4. Hogy a közművelődés a nemzetnél jobban fellendüljön, 
feltétlenül szükségesnek látjuk és óhajtjuk, hogy az ifjúság nevelé
sére alkalmas tanítók alkalmaztassanak, és kellőleg az állam által 
javadalmaztassanak.

5. Úgy az egyes tartományok, valamint az egyesített király
ságok címére nemzeti nyelvű felirattal látassanak el és használ
tassanak, — ideértve a közigazgatási és bírósági pecséteket és nem
zeti zászlókat is.

6. A vörös-fehér-kék színeket kizárólag nemzeti színeinknek 
tekintjük és óhajtjuk, hogy a középületekre kitűzött zászlóknál és a 
nemzeti ruhaviseletnél használtassanak.

7. Hazánk és nemzetiségünk nagyobb biztonságára nálunk is 
a nemzetőrség bevezettessék, — önkéntes jelentkezés mellett.

8. Hogy a katonaság az államra és alkotmányára felesküdni 
tartozik és az ország határain túl ki ne rendeltessék, az idegen 
katonaság pedig egészen eltávolítandó; katonaságunk pedig tiszt
viselőit saját kebeléből válassza.

9. Szabad sajtót minden korlátozás megszüntetésével.
10. A fentebb említett királyságok- és tartományokban egy 

Magyarországtól független felelős minisztériumot óhajtunk és abban 
egy osztály felállítását, mely országaink politikai igazgatásáról fog 
gondoskodni.

11. Minden évben Zágrábban egy nemzetgyűlés tartassék, melyre 
a képviselők az egész királyságból kiküldendők.

12. Egyenlőséget a polgári és bírói törvények előtt, és a köz
terhek egyenlő viselését.

13. A jogegyenlőség szellemében fölesküdött és nyilvános fele
lős bíróságokat.

14. Az összes úrbéri terhek megszüntetését.
15. A római katholikus és a szerb hitfelekezetek lelkészei jog- 

és fizetés tekintetében egyenlők legyenek.
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II. Külön községi óhajok.

1. Kudos és Baronovác, melyeket valaha használtunk, valamint 
a Begavina egy része és Jelenác, nekünk visszaadassanak.

2. A szerződések 10-dik pontja szerinti jogok, ú. m .: a korcs
mák, sörház, vágószékek és vásárok jövedelme a földesurak által 
részünkre átengedtessék és az elvont hasznok megtéríttessenek.

3. Az uradalmak erdeiben a faszolgáltatás a szerződés szerint 
nekünk visszaadassék.

4. Amennyiben municipalis jogok sérelme nélkül a lutheránusok 
és kálvinisták ezen királyságokban polgárjogot nem nyerhetnek, úgy 
még kevésbé ismerhetők el a zsidók polgárokul.

Mindezen fő- és mellékpontokat magunkévá téve, teljes fon
tosságukat a vármegyei nemesség figyelmébe ajánljuk.

Euma 1848 március hó 30-án tartott népgyűléséből.

Nikolajevits Szvetozár Jancsó István
jegyző. elnök.

(40 aláírás.)

20 .

Pétervárad, 1848 március 30.

Hrábovszky szerémi főhadparancsnoknák a bécsi Hofkriegsrat-hoz 
intézett jelentéséből; a zimonyi zavargásokról

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. 1848 Kr. M. Präs. Nr. 1084., illetve 494. sz. a.

. .  . Am Schlüsse dieses Berichtes kann ich nicht unterlassen, 
die Übersetzung eines Artikels aus der Agramer dalmatinisch- 
kroatišch-slavonischen Zeitung, — die überall in der Grenze zir
kuliert, zur hohen Einsicht zu unterlegen, worauf zu ersehen ge
ruhen, wie sehr man sich bemüht, die Grenzer zum Abfall zu 
verleiten, und wie sehr man jetzt auf der Huth sein muss, die 
in der Gränze sich Kundgebende Unzufriedenheit, womöglich zu 
beruhigen.

Gaj lapjának 1848 március 22-én, 24-iki számában megjelent cikkről 
van szó. Ebben a határőrvidéknek a polgári hatóságok alá való helyezését 
követelik, és a Hofkriegsrat bürokratikus igájától való felszabadítását, vala
mint a constitutio kiterjesztését a határőrvidékre.

Mindezen események, valamint a pancsovai és zimonyi zavargások, 
1848 ápr. 20-án Perdinánd uralkodónak, Zanini osztrák hadügyminiszter 
által tudomásul adattak. (K. M. 1848. Präs. Nr. 1051. és 1084., illetve 
495. sz. a.)
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21.

Felhívás a rumunokhoz, hogy csatlakozzanak a magyarokhoz, miután 
a jobbágyságtól felszabadultak.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Faso. 131. 1848 XIII. 78.

4>PfllJírIOP POMTiHÍ!

Aikxh^  coté paciniT .f.Mnapaijia PoManiaop, nor poMxní 
Kapií c^ htem CTpanEriOLji Eíniaop po/wam a/v\ (Jíoct tot actfnpiLjií 
uii ctfntfmT.

•/ftnca A a ^ s  Mi  ^8’mhe^eS1! ak^ma a# pacapiT coaptAE 
p̂EflTaLjiŕ iui ľlEHTptf HOf.

a^NapEa Ljapiŕ antfatfr nS'prsTOpi^ 1848 EapBaijir 
üaTpisr Hsľ Mat A^Minaiji uii Mar stfnf Aa ÍhÍmä kS'nockäh^  
kíÍmks pOManiľ nana aK^Ma a^ (Jjoct (JjoapTE anacaijŕ —  catf 
•^H^tfpaT af tfmopa mi aí* .^.napTami ^ e TOaTE ^pEfiT^piAE, ^ e 
Káps nana aK^Ma n^MaT iiemeují ( hoeíaí)  catf •f.MEtfub'paT.

ň $  ^HHETaT TIMfl̂ piAE HEAE anacaTOapE, mi AEIjIÍAE
MEAE HOX .̂HHEľlEM TO^ a HE (f)EpÍHÍ.

Ilxna ak^ ma h^ maiÍ HEMEmiŕ a8* ae8 t napTE ^in ^pEíiT^piaE 
Ljapiŕ, iapa ak̂ ma toljÍ c8 W em acemíhea.

liana ak̂ ma h^ maÍ  ioEaanŕ aW ntfpTAT rpE$/TatjÍAE Ljapiŕ, 
iapa ak̂ ma ^Kna AEysa HEa noao mi noKiaiŕ; â ekx: HEMEmiŕ eop 
naaTi ka mi k̂ m atf nAaTiT nana ak̂ ma 4>íelli Kap e íoea;k.

KaTE poKOTE mi ^ ekme catf ^.urpEOaT naHa ak$/ma riE cna- 
TEAE capasiAOp pOManŕ iapa ^ e asi -f-nainTE ninŕ poEOTE beljÍ Mar 
<J)AWE, HÍHÍ ^E?KMa BELjŕ ^a.

Itf/Ljinr pOManŕ a$ (J)Oct nana aicSma j|lh ^ipEraTopiŕ; ^apa 
^ e ak̂ ma .̂HainTE noaTE <J>i MaxapuapE poMan mi .f.n heae mai" 
v̂-naATE ^ipEraTOpiŕ, h^ mai ca  cf)ie .fEaijAT mi EpE^ninŕ. —

npEOLjiMEa pOMaHEatKa nana akS?ma n# a^ ab^ t  ^ eaa ijapa 
ninŕ o flaaTa; (}>apa a (J>oct ciaiTa a Tpai n^Maŕ $in co^oapsa 
capaK^A^Í nA^rapi^, iapa ^ e asi -f.naiim TOijŕ npEOLjiŕ pOManEijiŕ 
sop ABEA KOBÍHMOata nAaTa ^ eaa CTaT. —

H a n a  a k ^ m a  M ÍT ponoaiijiŕ  f i a a ^ n i  IIpOTonorii, mi ^ . n  h eae  

M at eVhe AOK^pr mi npEOLj.iT aV c|)OtT cap E ŕ, mea^  EAT*OKopÍT 
a í m e a , h e a ^  t o a Ít  mi h e a 8* ca p a n iT , iapa a k ^ m a  ^.nainTE aV
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s t  h i t  A m  m i  n t  M o a p a  i i O A C T p z ,  m i  k o m  a k e a  m i  h o ^  M i T p o u o A i t j r ,  

fiA ^^ínr, m i  ÍIpO T önonr ^ i n  c z iiy tA t  iiocxpV, —
X Í z S ^ A T  C Z  ( f i i t  U L M E A E  A& T KZHI^ HEa V  r i p Í M Í T

m i  n t  n o r  c V k t  C K ^ x i p t A  A p i n i A O p  c a a e . —
M V a L J Z M Í T Z  ^ . I I A A T ^ A ^ r ^ . M r . Z p A X  4 > ß f  X Í H í l N A .  K Z h I  HEa V  

V m V p A T  m i  n t  h ó k  M V a l j z m Ít z  m i  A ' i tA O p  K z p K A L j r - f . i « V ( | > A E i | i i j r ,
KApil  - f . i l  A ^ S l I A p f A  l* Z p H  a V  A ^ C  AEI,lÍAE A H H T t  C c f j i l lT E  m i  K^ME
HE A A O A l |J E p N ^ T  C n p E  - f . H T Z p Í p t  - f  H Z A I I A t V a ^ I  - f - M ľ l Z p A T .  -----

Ä K p t p t  K Z  I 1 Z H Z  A k V m a  l l V  C a V  - f - H T Z M E lA A T ,  AHECXE, T ^ A p Z  

n p i n i i i a  <p%: k z  c< j)ETH EH Ír - f - M r i z p a T V a V r  a V  (})Oc t  o a m e h T p z f  

K A p i r  H Í m ÍK m V  C O K O T t V  C O A pTEA  AATO pA J HÍ H V m a T k V  A C A ,  
• f J l í Z  Ak S’m A ^ V f l Z  HE k V h V a  - f - M I I Z p A T  A 3  C Í M I 4Í T ,  k V m K Z  c V h T  

l l S W  n p Z ^ Z T O p I  £ E  I J A p Z ,  m i  KEAÍX0p i r  £ E  DE C Z p A n l  HE T O l j !
iaV a a S W a t  m i íaV a í h c Ít  £ i  ^ ip t r z x o p i r ,  aiué^ z i i ^  4.11 a o k V a

AOp J f . l l  T O A T Z  L^ApA, ÍAp M a I  AAEC - f . i l  H eT A T E A  E V j ^ I  ACT(})EAiV  

C ( f ) E T H Í H Í  - f - M H ^ Z T E l } »  K A p i r  k V  i l I T p E A T Z  Í h Í M Z ,  m i  c V ( j ) A E T  C Z  

CÍAECK . f - I I T p V  AHEÍA, KA C Z  <j)EpÍHEACKZ T O A T Z  L^ApA.

Ä I k V m KA h V  C Z  (j)ZHEA C K I M K A p t A  AHACTA, H Í h Í" A k V m  H A M  

(j)Í CAOKO^r.
• Ä i p t r Z T O p ’n  A H i i ^ r  K A p ir  e z  h V m e c k  M i i i i c T p i r  3 ÍOA m i  h o a i i -  

XEA - f H T p V  ( f lE p in ip t A  H O A C T p Z  C Z  O t X Z I IE C K ,  . f .H C Z  A 3  (JlOApTE m V a ! | I  

n i c M A m i "  m i  - f M i l p O T i B l l h r ,  AAAi" AAEC $ Í H T p Z  C Z p K Í ,  K Z p O p A  AE 

f l A p t  <f)OApTE p z V  K Z  h V  H l  KOp í i V t EA ^ E  AHÍ j^ H A Í H T E  AHZCA,  
B Z p Z H ^ V l I E  - f  HA HITEA  H O A C X p Z  BOpKA AOp HEA CAOEEHEACKZ j C Z  I J j i l ^  

<j)pAl|ÍAOp p O M Z H ľ l  K Z  K Z T E  HE^Eni" IIEa V  ľ l V c  HOAO C Z p E Í M í A  - f i i  

IIA ÍHTA pEA  Ií V a T ^ eI  H O AC X pt Á L }!  I I A Z I iy E  £ E  y \ V p t p t  AHEÍA KApi  
C Z H T E L ^ r  p O M Z I i r  A ^ E B Z p A L ^ r  m i  l l t f  K O p n i t ^ ,  ü p E K ^ M  m V a L ^  C Z

i i V m e c k  ^ eaa  15 . M a p x it ^ h k o h e ; b z ^ z h ^  k z  p o M z u ^ A  A p i

KÜXOpiME (j)pVMOAtZ. ---  E in t  k V h OAIJJEM H O r  o Í A E  HOACTpE HEAE
A ^ E K Z p A X E  ^ i l l T p Z  HEAE n Í C T p Í l | Z  C Z p K l T E .  -----  í l V  B í l l ' l T  T Í M í i V a

C Z  ^ E X p A y t M  AApBA £ t  n t  (j)AL^A HEAOp M Z ^ r z i A l ^ r ,  C Z  p Z M Z H Z  . ^ H  

roAinViiEA CA.
Í a T Z  (j)pAL^ÍAOp K Z T E  £ M  ^ O K Z I I ^ i x ,  m i  A k V m A I I ^ M a t  - f H T p V  

AHEÍA T p t K V Í E  C Z  HE C Z a ’iM  KA HEAE ^ O K Z H ^ i x E  C Z  l l V  AE í l Í E p ^ E M |  
HE AECHZ C l  n O A T E  ^ . M T Z M E I A A  KA B p Z m M A m i ľ  H O C T p ’»  ^,1 H 0 3  C Z  

n S t  r i t p Z A E  CAAE A t V n p A  H O a t x p z  ^ e k V m b a  i i V  b ő m  a c k V a t a  no-
p S ’HHÍAE HEAE HOAO ^ E M Z I I ^ A T E  n p i l l  M i l l i t T E p i V M .  -----

T O H r  AHEÍA C Z H T  B p Z m M A m i r  H O C T p i f  K A p i r  C A M Z N Z  ^ I I T p Z

5D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . II.
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N o ľ  J | U \ n * p i K i p i ŕ ,  t f m ŕ  k *  a h h j j í a  h #  ľ p i c t f i  a c k ^ a t a t ; k *  n S7 
BCECK A A T X  ^ E  K X T  ľlEpipEA N O A C T p X  A p O M X H I A O p .

4 > Í E 0 p  ^ N U  K A p í t  CE BOp CÍAÍ A B *  A M X I j i  LUI A 6%  JJÁHIUEAA 

n p i u  M Í H mH n Í  rO A A í  lUÍ ^ E U JE ^ T E ; £ A p X  H #  A E ^ A L ^  . ^ . N K p X í J X M S K H T  

K X  t f H N  KA AHECt T  C X N T  A ^ ľ l l  .^ M E p X K A L J I  ^ E  o f ,  —  K A p í
MEpK ^ i p E ľ Ä T O p i r  lUÍ CA^U JKE ^ .H A A T E  n |> Í H  A M X l / l p E A  H O A C 'ľ p X ;

K A p i ŕ  j ^ H K X  N #  K ^ N O A IJJEM  LINEAE $ Í N  p x t f .  ----

<l>pAL|ÍAOp! n X C T p A l ^ r  AEIjJÍAE I f S p i r ,  $11#  ACKb7A T Ä T O p r  £ E  

^ V M n S p A T ^ A  B O í T p t f ;  c t f n K Í N £ # B X  n O p ^ H l Í A O p  HEAOp m a í  ^ . h a a t e  
p t f ľ X N ^ B X  A ^ r  ^ M N E ^ E ^  ľ lE N T p íT  . / f i M n X p A T #  U i i  M i n i t T E p i ^ M B ,  

h K  A C K ^ A T A 4 r  $ E  M Í H s V h ÍAE C X p E Í A O p ;  K #  A T X T A  M A ľ  r V i í ÍH  A 

MEAOp C * p E Í 4 r  p O M X W ,  K A p iŕ  N ^ M A ľ  AA C A K ^ A  C X ^  Ka I S T X  AA 

^ M f l A E A  Í A p 2  AA 4>EpÍHÍjiEA p O M X m A O p  M i s ľ  ^ E  K X T J  K E ^ E L ^ ! KX TE  

A M  ^ O E X M ^ Í t ;  lUÍ T O T ^ l l E  (j)AK T ^ p E ^ p A p E  EJApX. 4>EpEACKXIEE
Ä ^ M H E ^ E ^  £ E  p Ä C E O i ^  ^ Í H T p X  H O r  U l i  £ E  MEA K #  AATE H E A M ^ p T  

£ E  KApE HE BA Ú l i  (f)EpÍ, ^ A K X  B O M  ({)Í K p E ^ i H H O U l t  A ^ l B X p A T  K X T p X

• ^ M E l X p A T ^ A ,  K X T p X  M Í H Í C T E p Í ^ M ^ A  U ii  K X T p X  I L \ T p Í E ,  -----
H o t  P O M S H Í A O p !  ^ i . N T Í M n ^ p Í A E  AHEtTE H ^ M A r  K #  t f n E ' t í p i r  

T p E E ^ E  C X  ^ S M  M X  N A U i i  K #  A A T  H E A M  N # ,  K S H t  H ^ M A I  ( í ľ  C #  H T  

HOAO ľ lp E T E n T  A ^ E E X p A L ji ,  < f ) Í Í H £  k ®  &  BOECK E1AHEA, U i i  (J jEpil ipEA A 

M Í eKAOHÍ ^ H  T O A T X  l |A p A .

G x  T p x Í A t K X  T O A T X  IJApA, C X  T p X Í A C K X  ^ . M n X p A T ^ A  

4 > Ô P A Í H í I H Ä .  C X  >rpXÍACKX M Í N Í t T E p Í ^ A  EJXpiT, gE"AAÍTATEA  

( J )p X 4 ÍETATEA lUÍ E1AHEA JJSlH  I^A p X .  -----

Németnyelvű fordítása:

Seit dem Abfalle und der Zerstörung des römischen Reiches, 
wir Urenkeln und Nachkömmlinge der alten Römer, waren immer 
gedrückt und unterjocht.

Aber Gott sei lobi erschien jetzt ein Strahl der Gerechtigkeit 
auch für uns! Als in der Landesversammlung folgendes Jahres 1848 
die gelehrtesten und begeisterten Männer unseres Vaterlandes sahen, 
dass die Romänen bis jetzt sehr unterjocht waren, geruthen Sie ihr 
Schicksal zu erleichtern, und ihnen Alle diejenige Rechte zu geben, 
an welchen bis jetzt nur der Adel theilgenommen hat.

Die unterdrückenden Zeiten sind aufgehoben, und nach den 
neuen Gesetzen fangen wir an alle glücklich zu werden.

Bis jetzt nahmen an den Landesrechten nur der Adel theil, 
jetzt aber sind wir alle gleich.

Bis jetzt trugen nur die Unterthanen die Landes las*®11’ .ie^zt
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aber nach dem neuen Gesetze auch der A del: nämlich die Edel
leute werden auch Steuer zahlen, gleich wie ein jeder Unterthan.

Wie viele Frohndienste und Zehenten belasteten bis jetzt die 
armen Romänen; von nun an aber werden sie weder Frohndienste 
machen, noch Zehenten geben.

Wenige Romänen wurden bis jetzt in Ämtern angewendet, jetzt 
aber kann ein jeder Romäne auch bei dem höchsten Amte sein, 
wenn er nur gelehrt und fähig dazu ist.

Die romänische Geistlichkeit hatte bis jetzt keine Bezahlung 
vom Lande, sondern sie war genöthigt aus dem Blutschweisse des 
armen Bauers zu leben, von nun an aber werden alle romänische 
Geistlichen anständige Bezahlung von dem Staate bekommen.

Bis jetzt waren die Erzbischöfe, Bischöfe, Erzpriester und an 
den besten Orten auch die Geistlichen nur Serben, sie verspotteten 
unsere Sprache, machten uns arm ; jetzt aber kam das Wasser auch 
an unsere Mühle, und werden auch Erzbischöfe, Bischöfe und Erz
priester von unserem Blute haben.

Gelobt sei der Name Gottes, der uns unter sein Schutz genom
men h a t! Dank Seiner Majestät dem Kaiser Ferdinand, der auch 
unser Schicksal erleichtert h a t! Dank auch denjenigen begeisterten 
und energischen Männern, die in der Landesversammlung diese heil
sammen Gesetze brachten und dem Kaiser zur Sanktionierung vor
gelegt haben.

Schmerzhaft genug, dass die3 bisher nicht geschah ; die Ul-sache 
aber war, dass die Minister unseres Kaisers schlechte Menschen waren, die 
sich mit dem Schicksale der andern gar nicht kümmerten, sondern 
nur mit dem Eigenem . . .; jetzt aber, nachdem unser guter Kaiser 
es einsah, dass diese nur Landverschwender sind, hat er sie alle 
von ihren Posten enthoben und fortgejagt, in dem er statt ihnen 
in der ganzen Monarchie, besonders aber in der Ofner Festung solche 
Minister ernannte, die sich von ganzen Herzen, für das Glück unseres 
Landes bemühen.

Wäre diese Veränderung nicht erfolgt, so würden wir auch 
jetzt nicht frei sein.

Diese Minister bemühen sich Tag und Nacht für unsere Glück
seligkeit, aber sie haben sehr viele Beneider und Feinde, besonders 
von den Serben, denen ist es jetzt sehr leid, dass sie uns nicht 
mehr unterdrücken werden können, indem sie ihre slavische Sprache 
uns aufdrängten.

Wenn Ihr .wüstet, Brüder Romänen! wie viele Hindernisse 
haben die Serben in den Weg unserer Kultur gelegt, möchtet ihr vor 
Schmerzen weinen ! ihr, die echte Romänen seid, und nicht Pseudo- 
romänen, wie jetzt vom 15. März her viele sich nennen, indem sie 
sehen, dass der Romäne eine schöne Zukunft hat. Wir können unsere 
wahre Schafe gut von den bunten serbisierten Schafen unterscheiden. 
Die Zeit ist gekommen, dass wir die Maske von dem Gesichte der

5*
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der S ch m u tzigen  h erabreissen  so llen , un d  sie  w erd en  in  ihrer Nack- 
h e it  stehen .

S eh e t Ihr B r ü d e r ! w ie  v ie l w ir  g ew o n n en  haben, u n d  je tz t  
m ü sse n  w ir  darauf achten , dass w ir  das G ew onnene n ich t verlieren , 
w as seh r  le ic h t g esch eh en  k ön nte, w en n  w ir  n eu erd in g s in  d ie H ände  
u n serer  F e in d e  fa llen , fa lls  w ir  den  B e feh le n  des M in ister iu m  n ich t  
gehorchen .

A lle  d ie jen ig e  sind  u n sere  F ein d e, die u n ter  u n s e in e  Z w ie
tra ch t m achen  w o l l e n ; so lchen  M enschen  so lle t  n ic h t fo lg en , denn  
sie  w o lle n  n ich ts  anderes, a ls d ie V ern ich tu n g  der E om änen.

A u ch  so lch e  w erd en  sich  finden, d ie  E uch  m it versch ied en en  
le e re n  L ü g en  b e tr ü g e n  trach ten , g la u b et ih n en  aber n ich t, d enn  das 
sin d  n u r  W ölfe  u n ter  den  Schafen. S ie  streb en  nach  hoh en  Ä m tern  
euch  täu sch en d , d ie  das G ute vom  S ch lech ten  noch n ich t u n ter 
sch e id en  könnet.

B r ü d e r ! a ch te t a u f die L an d esg esetze , geh o rch et u n serem  K aiser  
un d  u n ter w e r fe t  euch  se in en  h öch sten  B e fe h le n ;  b e te t  zu G ott, für  
den  K aiser  u n d  das M in is ter iu m ; horcht n ich t a u f  die L ü g en  der 
Serben , noch  w e n ig e r  a u f  die serb is ier ten  R om änen , w elch e  n u r für  
ih ren  Sack  so rg en  u n d  n ich t fü r  das G lü ck  der R om änen.

• Ih r  se h e t w ie  v ie l  w ir  erh a lten  haben, doch m achen sie  im  
L and e V erw irru n g . G ott b ew ah re u n s von  e in em  B ürgerk riege , u n d  
m it and eren  V ölkern , v o n  w e lch en  er  u n s b ew ah ren  w ird , w e n n  w ir  
dem  K aiser, dem  M in ister iu m  u n d  dem  V aterlan d e tr eu  b leiben .

W ir  R om änen , m ü ssen  in  d iesen  Z e iten  m it den U n garn  halten , 
d en n  s ie  w o lle n  F r ied e  u n d  G lück , v e rm itte ln  im  ganzen  L ande.

E s leb e  das ganze L and, es leb e  u n ser  K aiser Ferdinand, es leb e das 
M in isterium , die G leich heit, B rü d er lich k e it u n d  der F ried e  im  L a n d e !

Az oláhok az 1848-ik márciusi vívmányok folytán a magyarság mellé 
állottak, ami néhány hét múlva ä délvidéki szerbek vezetőit az oláhok nem
zeti törekvéseinek elismerésére bírta és az egyházi szerb szúpremáciőról 
való lemondásra — nehogy a magyarokkal összefogva a szerbek szeparációs 
nemzeti törekvéseit veszélyeztessék.

22 .

2 а д г а ђ , 1 8 4 8  т а г с ш в  ^ ед еп .

ЈеМаас 1гогоа1 Ђап 1ст1(оат/а аг едуезиИ кагтаз 'кхг&1ув&д Ћого&1 
ез згегЂ ГакозаГког.

Е^укоги пуот1аВга,пу. МЧеп, Кг. А. 1848. Кг. М. 1848. 1160.

Народу ХрватскомЂ и Србскомт, у троедноб крал&вини 
Далмацие, Хрватске и Славоние лгобезни поздравн!

Ш јгово величанство нашЂ премилостиви Кралв и ЦарЂ 
аустривски благоволио е мене согласномЂ. волбомђ народа 
БаномЂ одђ Дадмацие, Хрватске и Славоние, као и табнимЂ СвоНмђ
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Сав$тникомЂ наименовати, н заедно под&лити ми врховно по- 
велителство надЂ воискомђ, кон се налази у ц4.10Н воинЛчкоД 
области кралћвине Хрватске. За 14 дана узвишенЂ самв л одт. 
чина граничарскогЂ Нуковника на високо достолнство Бана, 
Феддмаршалдавтнанта и запов1;дак)ћегт, генерала. Ако се е у 
овомт, отликованк мое особе народу нашемт, одт, милости 
крал4вске испунила една одг н4гови желл, то н имамг за- 
хвалити единствено онов особитои лгобави и братинскомв 
повћренго, кое е исти славни народЂ у мене положјо. Мои ће 
брига бнти пов4рен& сђ пов4рен4мЂ у д!)ломђ одвратити.

Мое су мБ1сли, чувства и начела искрена, зато 10 л безЂ 
сваког затезанл и откривамЂ. Жел4, кое е народЂ изивт, и 
кралћв.скомЂ ирестолу поднео, одзивго се и у моме срцу. Благо 
народа и Отачбине, то е мон желл и наДглавши ц4 лђ. II же- 
лимђ да НародЂ НашЂ буде крћпакЂ и слободанЂ народЂ, и да 
међу Народима придобие оно честно мћесто, кое н4му припада 
и по важности землЗшисногЂ н4 говогђ положал, по природи 
снажногЂ духа н^ говогђ и но хисторичко0 судбини н4гово0. 
То е и Народа желн и воли, а л као поставл$ни му одђ 
крали поглаварЂ оћу у сбимђ моимђ мислима и дћлина да 
будемЂ изразЂ волћ и мнсл10 народнвн.

Зато намћравамЂ ономђ стазомЂ поћи и напредовати, 
кол ће нћга довести кђ срећи и слави.

ПревратЂ е потресао и обалт старе темелћ дружтвеногЂ 
живота, народни и државни отпоменн, а именно нашегЂ от- 
иошенн кђ старо0 нашо0 савезницБ1 Унгарј0. Зато треба, има- 
гоћи старински нашв савезЂ са самомЂ круномЂ унгарскомЂ 
предЂ очима, о томе да насто01мо, да се оснуго нови темелви 
отношени овогђ у духу слободе, самосталности, еднакости и 
онако, као што се то слободномЂ и гоначкомЂ народу присто10, 
непризнавагоћи у сл&дству тога новопостроено Правителство 
мађарско. Велико д$ло државногЂ препорођено народа има се 
извести путемЂ сво0 мђ — природнимЂ — законитимЂ, т. е. 
нутем: народногЂ сабора нашегЂ, гди ће се излвити и саслушати 
волл народа. — Зато ће бнти главна брига мол. да се народни 
саборЂ што пре сазове, и да на темелго народнога заступанн 
онако буде саставлћнЂ, како бн се нвпме могла излвити права 
волн свега Народа безЂ разлике стани.

Народни нашЂ сабор бнт’ће наАприличние нолћ Народу 
за развити силе и снагу врлогЂ духа свогђ. — На овомђ 
сабору нека се излве све народне желћ и тегобе, у коемг му 
драго краго оне бнле: све ће по могућности и волви народа 
наћи испунћнћ и олакшицу.

Л  самЂ од нћговогЂ Величанства нашега Кралл именованЂ 
такођерЂ баномЂ Далмацие; зато се тврдо надамЂ одђ правич- 
ности кралл нагаега, и одђ крћпке волћ народа, да ово мое
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наименован$ неће остати кодђ самога наслова. Славна Далмацјн 
е негда савезница наша бнла, и то не само по исторШ него и 
по землвописномЂ положак), по крви, братпнству и по наслову, 
кои већЂ одавна и до данасЂ носе Банови Хрватски.

Мн имамо велики задатакЂ, т. е. препорођћнћ народа из- 
вестп. Но и самЂ нећу моћи то велико дћло извести, ако ми 
народЂ, ревностни н мудри родолгоби сђ искренимЂ своимђ 
саветованћмЂ сложнимђ и ћдинћнимЂ настоиванћмЂ и родо- 
лгобивимЂ своимђ пожртвованћмЂ не притеку у помоћЂ, и ако 
међу нами самимЂ, међу снновима едне мавке, не буде мира, 
слоге, лгобави и братинства! Крћпка намЂ воли садЂ треба, а 
крћпке волћ не може бнти безЂ слоге. Зато слога н братпнство 
нека буде међу нама безЂ разлике в4 розакона. БратЂ нека се 
нетуђи внше одђ брата: та сваки е узрокЂ досаданћ мржнћ 
и распре међу еднокрвномЂ браћом већЂ престао. —  Разлика 
вћре и цркве нечиии више браћоми п членовима вдногђ народа 
бедеме у дружтвеномЂ и државномЂ животу: еднакостЂ е из- 
речена! Заштита дакле и еднака благодатЂ у државномЂ и 
дружбеномЂ шивоту. Нека буде свакомЂ поштеномЂ жителго наше 
троедне домовине безЂ разлике вћре и станн!

Братински и лгобезни мои поздравЂ цћломЂ нашемЂ народу, 
свештентсву едне и друге цркве, званичницнма, достоинствени- 
цнма и свакоме поедииомЂ брату, коме ово предЂ очи дође, 
и коме е до обштегЂ блага иарода стало; шако исто лгобезанЂ 
поздравЂ свимђ жителв1маи родолгобима у нашемЂ далматицскомЂ 
и хрватскомЂ Приморго, као и у слободно# землви одђ Р4ке. 
А мојов браћи у храбримЂ краишничкимЂ регементима хрватске 
и славонске краине особити бовнички и братински поздравЂ, 
а наћпосћ свимђ осталимЂ жителвима народа нашегЂ и осталов 
сусћднои еднокрвноћ браћи славанскоИ и изванЂ троедне кралћ- 
вине лгобавЂ и поздравЂ!

Да Богђ поживи нашега кралн, нашу народностЂ ! да живи 
међу нама слога, слобода и братинство! ! !

блачићЂ, БанЂ.
Егеп вгегћ кШктапу пете(: ГогДНаза те»је1епк Рејак<т<5 1з1уап 

„Акгепз1иске Гиг (јгеасћшШе <1ез кгоаБасћ-а1атопЈ8сћеп БапЉадеа, с. тиуе- 
пек 1—3-јк 1арја1п.

2 3 .
[2ппопу], 1848 тагс1аз 31.

ЈВап МаГуаз вгегШаг етГвзгапив 1еие1е КпИуатп РеГгоуНз Шиап, 
вгегЂогвгаф 611ат^апасвозког.

М&8о1аћ Вићареак, N. М. Аг пјаћћког1 агегћ тог^а1така! Ше1о октппуок.

Истога дана у који сам ја прешао у Земун овамо су 
стигле . . .  у све 8 стотина људи. Они нису дошли звог буне
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земунске, него због тога, што се овамо гдаса, да ће Срби 
имати рат са Турцима, који би могди нанадати и на границе 
аустријске. Сутра дан по мојему додазку, овамо је био ведики 
сабор, на који се скупидо ведико число народа . .  . решено је 
да ће Земун припадати онамо где припадају и све сремске 
вароши,* то јест Сдавонији и Хрватској. Како је ово дједо 
окончано сочинидо се једно правителство мјешовито од стари 
чиновника и прађапа, који су као једна контрода . . .

Подазећи из Земуна у Нови Сад нрошо сам кроз многа 
граничарска седа, у свакому састао . . . Који су ме разпити- 
впли о бдагостању Србије, о Књазу, о садашњим стварима 
аустријским, о ономе што би они морали сад искати. Ја сам 
им учпнио једно кратко прошешн на Цара, у којему се слједу- 
јућа траже; 1. Укинуће работе плп робије. 2. Укинуће свију 
монопода. 3. Умадење данка. 4. Да ОФицири и други погда- 
вари граничарски буду сами Срби. 5. Да се све регпменте саје- 
дине под једну гдавну команду, која ће свагда стајати међу 
граничарима. 6. Да граничари јединствено у граници служе. 
7. Да ее њима гцкоде и црквени посдови уређивају на Собору 
Србскому. 8. Да имају собственост земаља. 9. Да се одобри 
штогод Србске п Хрватске вароши буду тражити у смотрену 
граничара. Ово ће се прошеније из свакога села понети у 
Земун . . .*

У Новому Саду највећа раздржаност вдада; дух је на- 
родни силно развит; ја сам имао једно писмо за најважније 
дице које тамо духом народности управља, то јест, за Марка 
Поповића богатог грађанина. Он ће вам дописивати из Новог 
Сада. Тамо сам приспио дан пре него што је бида гдавна 
Скупштина, у којој су се издожила зва зактевања Новосађана, 
и избрада једна депутација за Беч, и тако наговорио сам 
овдашње неке коловође да удоже међу своја захтевана и неке 
од горенавадени мој пунктова за граничаре, које су и учинили. . 
Те коловође сутра дан частилп су ме, на тој части о другоме 
није се чудо окром о народности, о Аустрији. о родољубију 
Хрвата, о Србији, о мрзати прама Маћара. Овде се у обште 
мисли да ће се Срби и Хрвати морати бити са Мађарима, 
У обштој скупштици сви су рјешиди да ће крвљу својом бра- 
нити све своје пупктове. Народна гарда већ се устројава . . . 
Ја сам отишо из Новог Сада највећма задовољен. Врачајући 
се у Земун, нусам пошо пређашњпм путем, него другим, да би 
и тамо мого моја кратка прошенија раздавати. Ево ме сада у 
Земуну, и вечерас отићу на пароброд, који иде у Загреб . .  . 
Движенија већ су и по седама почела. Жао ми је што нисам 
самном однео из Земуна много портрета књажевски и Кара-

1 Егеп рогДок едукогп рбШбпуага пеш акаЈкат.
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fyopfyeBii, 4 a iij pa3/ViM; a.an Kynno caM iij ca^ no noiaany, n ho- 
chm nj caMHOM y /[a-iMaimjy.

Fordítása:

Ugyanazon napon, mikor Zimonyba mentem, ide mintegy 800 
ember érkezett meg. Nem a zimonyi zavargások okából jöttek ide, 
hanem azon hírre, hogy a szerbek a törökökkel harcba elegyednek, 
kik esetleg az osztrák határt is megtámadhatnák. Érkezésem után 
másnap helyben népgyűlés tartatott, melyen sokan vettek részt . . . 
elhatároztatott, hogy Szlavóniához és Horvátországhoz csatlakoznak, 
hasonlóan a többi szerómi városokhoz. Végül régi tisztviselőkből és 
polgárokból álló bizottság választatott meg ellenőrzés céljából.

Zimonyból Újvidékre utazva, több határőrvidéki falun keresztül 
utaztam, mindenütt kiszállva . . . Szerbia jóléte, a fejedelem a jelen
legi osztrák állapotok felől kérdezősködtek s aziránt, hogy mit 
kellene nekik mostan követelniük. Rövid kérvényt szerkesztettem 
részükre, melyben a következő kérelmeket soroltam fel: 1. a robot 
megszüntetése ; 2. a monopóliumok megszüntetése ; 3. az adó leszállí
tása; 4. csak szerbek lehetnek határőrvidéki tisztek és egyéb elöl
járók; 5. az összes [határőrvidéki] ezredek egy főhadparancsnokság 
alá helyeztessenek, mely a határőrvidéken állítandó fe l; 6. a határ
őrök kizárólag a végvidéken szolgáljanak; 7. iskolai és egyházi
ügyeik a szerb nemzetgyűlés által igazgattassanak; 8. a föld tulajdon
jogukat képezze; 9. hogy mindaz, amit a horvát és szerb városok 
a határőrvidék érdekében kérelmeznek, megadassák. Ezen követelé
seket minden falu Zimonyban fogja benyújtani . . .

Újvidéken a legnagyobb izgalom uralkodik; a szerb nemzeti 
szellem erősen kifejlődött; ajánlólevelem volt azon legelőkelőbb 
férfiakhoz, akik ott nemzeti szellemben vezetnek, illetve Popovits 
Márkhoz, egy gazdag polgárhoz. írni fog Önnek Újvidékről. Egy 
nappal a főgyűlés előtt érkeztem meg, melyen az újvidéki köve
telések megállapíttattak és a Becsbe induló bizottság megválasztatott. 
Rávettem néhány vezető egyént, hogy kérvényük pontjai közé a 
határőrvidékiek fentebb említett kérelmeit is vegyék fel, ami meg is 
tö rtén t. . . Másnap ezek engem megvendégeltek; másról sem beszéltek, 
mint a nemzetiségről, Ausztriáról, a horvátok patriotizmusáról, Szer
biáról, a magyarok elleni ellenszenvről. Általánosan hiszik, hogy a 
szerbek és horvátok a magyarokkal harcba fognak elegyedni. A nép
gyűlésen egyhangúlag elhatározták, hogy a pontokba foglalt köve
teléseiket vérükkel is készek megvédeni. A nemzeti gárda már 
szervezve van . . .  A legnagyobb megelégedéssel távoztam el Új
vidékről. Zimonyba visszautazva, nem az előbbi, hanem más úton 
mentem vissza, hogy ott is a pontozatokat terjesszem. I tt  vagyok 
most Zimonyban és este gőzhajóra ülök Zágráb felé . . .  A moz
galom már a falukra is átcsapott. Sajnálom, hogy nem vittem magam-
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mal több arcképet a fejedelem és a Karagyorgyevitsékről szétosztás 
céljából, de vettem most magamnak Dalmácia számára.

Bán Mátyás a belgrádi kormány titkos megbízottja volt, bogy Dél- 
Magyarország, Bosznia, Dalmácia, Montenegro felkelését előkészítse és a 
borvátokkal a magyarok elleni szövetséget megkösse.

24.
Belgrád, 1848 április 1.

Mayerhofer belgrádi konzul sajátkezű, gróf Fiquelmont Károly osztrák 
külügyminiszterhez intézett jelentéséből a boszniai viszonyokról.

Eredeti jelentés. Wien St. A. Serbien, F. 10. Varia 1848—1849. Érk. április 6.

Nr. 96.
. . . Gestern sind neuerdings Aufrufe zur Insurrection gegen 

Türken und Deutsche [Österreicher] verbreitet und von der Polizei 
aufgefunden worden, allein die Ruhe wurde bisher nicht gestöhrt 
und scheinet sich auch hier und in Sémiin zu befestigen, wenn 
nicht die neuen aus Deutschland und Italien einlangenden höchst 
beunruhigenden Nachrichten zu wiederhohlten Versuchen den Be
stand der Dinge auch im türkischen Reiche gewaltsam zu ändern, 
aufmuntern.

Die Türken beobachten eine ruhige und gefasste Haltung, 
wie sich ihnen der grossen Überzahl des serbischen Volkes gegen
über ziemt, was einer klugen Leitung des sonst politisch nicht 
sehr würdigen Paschas zum Verdienste anzurechnen ist, und der 
äußert angestrengten Thätigkeit für Erhaltung der Ruhe und 
Ordnung sehr zu statten kommt, zu welcher alle wohlgesinnten in 
meinem gehorsamsten Berichte vom 28. März erwähnten Personen 
und Behörden mit zu wircken bereit sind.

Grammont ezredes pedig, Új-GradiskáróP jelenti:
„Die eingelaufenen Kundschaftsnachrichten zeigen an, dass 

die Raja’s mehrere hundert Köpfe stark naeh Trávnik abgegangen 
sind, um sich wider die Bedrückungen der Türken zu beschwören, 
dass daher die türkischen Grundherrn in grosser Besorgniss stehen 
und sich vor einem Angriffe der Raja’s selbst fürchten.“ [D. A. Z. 
Slav. Syrm. Gk. 1848. Präs. N, 267/1848.] 1

1 Gradiska, a 8-dik számú határőrvidéki ezred székhelye.
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25.

МЉотка, 1848 арпНз 2.
Ђап МсИуаз а згегЂ Јсогтапу Шкоз адепзепек 1еие1е, аИдкапет 

КпИуапт Ре1гоиИз Штп зеегк а1!ат(апасзоз1)ог Шегис.
Маао1а(;а 4. аг. а1аи. Вап М44уаа ћа^уа^каћап4ог41 јБ 4  Ви4арез(;, ХешгеИ 
Мпгеиш. Аг пјаћћког1 агегћ тогдаћиак 111 ећб октппуок, с. &упј4етппупћеп.

ГОчерг у итро отпшо еамг на пароброду нзг Зезгуна, а . . . 
вечерасЂ прнспго самт. у Митровиду . . . пак ћемн сутра . .  . 
по суву на Загребн . . .

Велики се догођаб на све стране сбиваш; овде ври, и 
све за Хрватима дише. Упознао еамг се одма са г. Капетаномн 
и списателћмн Бркпћемн, ков е овде главнић коловођа. Онгв 
мн е потврдт . .  . да е прекосутра скупштина у Митровици, и 
да ће изт> свакога села по два граничара доћи. Л сам му тада 
саобштт оне точке, кое ће тражити граничари у Банату, и ков 
е ош> с ћ  радошћу прим10 . .  . Л ћу ове тачке и далћ кудгод 
крозт> села будемг пролазитп међу граничаре разпространлвати, 
тако да ће они едногласни бити, а то будући, добит ће све. 
Тако ће се хрватска вралћвина саединити и учврстити, а то је 
све што треба. И самт, правителство сада подупире Славлне . . .  
Овде су и сами нћмачки офпцири са народомт, протива Мађара. 
Изн Митровице ићи ће депутирци на Саборт> у Загребт>. И у 
овоД вароши као и у Новом Саду обшта е мисо да ће се морати 
тући са Мађарима . . .  0  Србвш свакт> мисли, свакт, говори; при 
овомт, догађабма, Срб1л ће или добити велико име, или изгу- 
бити савт> силннв упливг коћ би имати могла . . .

Чуваћте се тамо добро одт> нутренн неприители; ПротићЂ 
е у Бечу, и са некимн чиновницпма, кои су изђ Београда 
прешли, дуго се и таћно разговарао. Мађари су постали у  
Вуковарт, неколико своб емиссера, да доб1к> за себе народт, са 
новцима, кое им и пође за рукомт,; али Свештенство заузме 
се за Хрвате, каже народу да Мађари хочеду изтурити изб 
цркве восточне старославенскШ, а увести мађарсшД езнкт,, 
кое чувши народв неће ни да зна за Мађаре.

F ord ítása :

T egnap r e g g e l hajón u taztam  e l Z im onyból és e s te  M itrovicára  
érk eztem  m eg, —  s aztán száraz ú to n  Zágrábba m eg y ek  . . .

M in d en fe lé  n a g y  e sem én y ek  tö r té n n e k ; i t t  m inden  forrong és  
a  h o rv á to k ért le lk e se d ik . A zo n n a l m eg ism erk ed tem  B rk its  kapitánnyal, 
ak i író  is, —  s e g y ik e  a vezető  eg y én ek n ek . B iz to s íto tt  arról, h o g y

1 Bán Mátyás néhány 1848—49-es levele  másolatban leánya Tódo- 
rovits Bán Polikszenija (Belgrád) birtokában van.
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holnapután Mitrovicán gyűlést tartanak s erre minden határőrvidóki 
község két képviselőt küld. Közöltem vele azon pontokat, melyek 
teljesítését a bánsági határőrök kérelmezendik; örömmel fogadta 
azokat. Én ezen pontokat átutazóban a községek határőrei közt 
terjeszteni fogom, úgy hogy egyezők lesznek. Ily módon a horvát 
királyság egyesülni és megerősödni fog és ez kell főleg. A kormány 
maga is támogatja a szlávokat . . . Itten a német tisztek is, a néppel 
egyetemben, a magyarok ellen vannak. Mitrovicáról is fognak kép
viselők Zágrábba, az országgyűlésre utazni. I tt  a városban, mint 
Újvidéken is, általános a vélemény, hogy a magyarokkal harcra fog kerülni 
a dolog . . . Mindenki a szerbekre gondol, róluk beszól; ily esemé
nyek közepette Szerbia vagy nagy hírnévre tesz szert, vagy elveszti 
erős befolyását, melyre most szert tehetne . . .

őrizkedjenek Önök ottan belső ellenségeiktől; Protits Bécsben 
van, és néhány tisztviselővel, kik Belgrádból átkeltek, hosszasan 
titokban értekezett. A magyarok Vukovárott néhány emisszáriust 
bíztak meg, hogy pénzzel nyerjék meg részükre a népet, ami sikerült 
is. A papság azonban a horvátok pártjára állott, s azt mondja a 
népnek, hogy a magyarok a görög nem egyesült egyházakból ki 
akarják szorítani a régi egyházi nyelvet, s helyébe a magyart bevezetni; 
ezt hallván a nép, tudni sem akar többé a magyarokról.

Bán Mátyás Zágrábba érkezvén, Gaj Lajossal lépett érintkezésbe, 
közölvén vele a belgrádi szerb kormány által való kiküldetését. Gaj óvatos
ságot ajánlott Bánnak, mert szerinte Jellaóió inkább osztrák, kevésbé hor
vát nemzeti érzelmű. Bán ennek folytán Jellaciónak kijelentette, hogy 
Szerbia jövője a Balkánon van és Ausztria sorsa csak közvetett érdeke. 
A szerb fejedelem érdeke, hogy Horvátországot a magyarok le ne igázzák, 
mert azáltal Szerbia jövője is veszélyeztetnék s amennyiben a dinasztia 
és Horvátország Magyarországgal harcba kerülnének, — Szerbia segítségül 
fog sietni. „Lehetséges, — felelte Jellaóió — hogy a horvátok és magyarok 
közt harcra kerül, mely esetben csakis az udvarra támaszkodhatunk . . .  a 
horvát nép szívesen harcol a császári zászlók alatt.“ Bán erre átadta Raja
csits érsek levelét, — aki tudatta Jellaóió horvát bánnal, hogy Szerbia kor
mánya hajlandó elősegíteni Horvát-, Szlavón- és Dalmátországnak egy egy
séges királysággá való egyesülését. Rajacsits felajánlotta a délmagyar
országi szerbek szövetségét, s tudatta, hogy Szerbia fejedelme és kormánya 
kész bizonyos feltételek mellett fegyveres segítséget is nyújtani.1

1 Rajacsits érsek levelének tartalmát Bánnak 1848 április 1. levelé
ből ismerjük. Ezen levél másolata is megvan Bán Mátyás hagyatékában. 
Tartalmát kivonatoltam; utólag nem’volt módomban ezen fontos levelét 
lemásoltatni. Állítólag a belgrádi „Politika“ c. lapban is megjelent.
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26.

Cattaro, 1848 április 2.

Reiche tábornoknak Tursky dalmát főhadparancsnokhoz Zárába
intézett jelentéséből a dalmát helyzetről.

Eredeti jelentés. Wien, K. A. 1848. K. M. Nr. 215. Érk. ápr. 7-én. 

Reserv. Nr. 93.

Der Vladica war zulange in Wien und Venedig in Gesell
schaft der Revolutions-Parthei, als dass er nicht aufgefordert wäre, 
zur allgemeinen Bewegung an einem Punkte mitzuwirken, wo wir 
durch unsere nachtheilige militärische Aufstellung, die Unver
lässlichkeit der Bevölkerung und die Entfernung von unseren Hilfs
quellen sehr schwach sind. Ich halte es nicht für unmöglich, dass 
in einem für sie günstigen Augenblick die ganze uns nicht zuge- 
thane griechische Bevölkerung von Montenegro im Einvernehmen mit 
ihren angrenzenden Glaubensgenossen die Fahne des Aufruhres 
erhebt und vor allem in der Boche di Cattaro festen Fuss zu 
fassen sucht, um einem Stützpunkt am Meere zu haben . . .

27.

Temesvár, 1848 április 4.

Temes vármegye közönségének üdvözlő felirata Batthyány Lajos
minisztereli lökhöz.

Eredeti felirat. K. L. 1848. 15/e.
207.
Az ország gyökeres átalakulásának a szeretett hon függet

lensége s valódi szabadsága kivívásának végkifejléshez gyorsan 
közeledő nagy müve a rokonszenv azon hő ihletével hatott át 
bennünket, mellyel az e műbe fektetett szent elveket mindenkor 
ápoltuk, a hazafiúi tisztelet és hű bizalom érzetével fordul azért 
figyelmünk Önhöz, miniszterelnök űr és minisztertársai felé, kik fel- 
költve folytonos küzdés mellett élesztve, s tettre érlelve ama 
elveket, most, midőn azok a nemzet életébe jótékonyan átviendők, 
a kormányzat élén állanak, melynek működésétől a haza sorsa, 
jövője s boldogsága függ.

Valamint örömmel szemléljük, hogy a reformpárt ama kitűnt 
képviselőjének jutott osztályrészül az alkotmányos átalakulás jelen 
nagyszerű fordulatának fontos szakában a kormányzatra emelkedni, 
kikben próbát állott hazafiságok mellett a szellemi tehetség ha
talma egyesül, úgy teljes bizodalmát táplálunk az iránt, hogy a
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h o n  fü g g e tle n sé g é n e k , sza b a d sá g á n a k , s  a z  e b b ő l k ifo ly ó  n e m z e ti  
b o ld o g sá g n a k  a  h o n p o lg á r o k  v á g y a i  k ö z t  r é g ó ta  le b e g e t t  e sz m é n y é t  
m e g v a ló s íta n i ö n ö k  h iv a tv a  v a n n ak .

M időn te h á t  e z e n  é r z e le m m e l Ö n n ek , m in isz te r e ln ö k  ú r  és  
m in isz ter tá rsa in a k  p o lg á r i b iz o d a lm á t sza v a zu n k , e z t  Ö n  e lő t t  a z o n  
k é r ésse l je le n tjü k  k i, h o g y  eb b e li é r z e lm ü n k e t m in isz ter tá rsa iv a l  
is  tu d a tn i m é ltó z ta ssé k .

Hasonló felterjesztéssel éltek a délmagyarországi többi vármegyék és 
szabad királyi városok is..

28 .

2§а1)1уа, 1848 арпНз 1—4 кбгН 
А  сзајказок бћајт.

Ме2Је1еп4 а : ЗгкеоШе ЈидоеАапеп&гке г ЗгегЂегке КагоАпе Жотпе 1848. 
ко{о1уатапак 32. аг&т&Бап.

Ваше ц. к. Величанство, нашт. свемплостиви Царе и 
Монарху!

У цкломх свкту знаменити потрест. Француске и готово у 
свнма краевима пространогт. аустрискогг царства догодивша се 
усколебанл нису могла и наст. на послкднвимт. краевима монархје 
живеће граничаре безт. уплива и дМства остати. Народи нћмач- 
когћ и славинскогЋ езика у аустријскомг царству теже за вре- 
мену сходнимђ државшшг променама п царства имђ милостђ 
на, сусретЂ иде. Западно европевске идее кругЂ свов чине, а 
аустрШски Ш Царн сђ добродошлицомг прима, ерг срећно 
народе знавлнти била е нћгова една едпта тежнл и жели. Сђ 
коримЂ ћеду се жарке желћ св1к) испунити, ерЂ отацЂ отечества 
хоће тако. У наввећемЂ увћрешо да е царска милостђ безгранична 
да, што е поданикг изображешв, толико е вћрнШ, одашб и 
послуштв: 6илђ се кокодђ посумннти могао, да и на насЂ неће 
ма една зрака штедроте нашегг владаоца пасти? Србски гра- 
ничарскп народЂ од столћпн аустрискомЂ дому оданг, дићи се 
и срећанЂ е што може моћномг свомђ цару са оруж1вмЂ у руци, 
кадЂ и навманл незгода домовини ирети, служити; и безн сваке 
хвале могао би граничарЂ у селскоД скромности свотв по 
гдекое сведочансто царскогг задоволвства показати.

Тако одђ пресветлогЂ цара Л.еополда I. год. 1690, 1691 
и 1695; одђ цара ЈосиФа I. год. 1706; одђ цара Карла . ‘VI. 
год. 1718 н 1715; одђ нћногг Величанства бдажене памети 
покоДне Царице. Марје ТерезЈе год. 1743 и.Леополда II. год. 
1790, дароване привилегие садржававо гдекое лћпо мћсто нћ- 
говн заслуга и емче независностЂ нћговогЂ езика н народности 
Одђ. свакогЂ насртанл и нападани; право себи вобводу као 
главу народа изђ свое средине избрати, Митрополита, Владике,
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свепггенике и судце; а црквена и школска д4ла, монастири и 
народна касса да одг србскогт. народногв собора и србске 
иридворне канцелларие зависе. Ст, тешкимв срцемв признати 
морамо, да се где што ше испунило. А садт, гди сви народп 
великогт. аустргаскогт, царства свое закрилћ и преб4жиште кодђ 
престола ВашегЂ Велпчества траже: пружа у наввећоВ оданости 
србски граничарски народЂ Ша̂ кашкогЂ окрулНп 30.000 на 
брои набмилостив1емЂ цару п кралго свомђ молбу у надп, да 
ће му се ова испунити.

1. ПрипознанБе србскогЂ имена; слободне употреблпванБе 
србскогЂ народногЂ езпка сђ цирилскимЂ словима у народнимЂ 
школама и сав4тованго прп обштинскимЂ пословима и дћлима; 
у цркви пак као и досадЂ старо-славенскогЂ. 2. бднакостЂ 
св1го у граници постоећи христјпнски закона и слободногЂ 
упражванпнћ тога. 3. Администраија правде и правице одсадЂ 
да бива у свакои обштини одђ законно-испитаногЂ судје. Уст- 
мепостЂ и пвностђ судевскогЂ поступка у владагоћемЂ езику 
нособногЂ окружп. 5. Тако названи „М. ТерезЈе военни члановн* 
да се измену са австрискимЂ казнителпимЂ закоником. 6. Подђ 
нушкомЂ гранпчарскомЂ вобнику за строги вобничке преступке 
нека и н4му равни суде. 7. У будуће прааво граничару у смислу 
наши прнвилепи себи ОФИцире бирати. 8. Безгранична слобода 
себе учпнити и изображати у — и пзванЂ землћ и слобода 
печатнћ. 9. Поставлинћ окружни дпректора при народнимЂ 
србскимЂ школама у граници одеадЂ одђ србскогЂ народногЂ Со- 
бора да зависи. 10. Немачки езикЂ као у млогомђ обзиру нама 
граничарма нужданЂ некЂ одђ садЂ у страршмн классама србски 
народнп школа равно народномЂ србскомЂ езику предае и учп; 
а немачке тако назване „Тгта1- ип<1 Наир1бсћи1еп“ као теретне 
за наст» граничаре некЂ се укину. 11. Феидална свеза у доса- 
дашнви жпвотђ у кућама граничарскимЂ (Сотшишоп1ећеп) 
некЂ се укине; сваки у граници безЂ разлике живеће некЂ до- 
бјв прааво собственности и слободногЂ разиолаганп н купованл 
са землБиштомЂ. 12. Сва робји некЂ се укине. 13. Прааво 
слободногЂ састанка обш;типски и народни дћла ради. 14. Школски 
и црквени фондовн досадЂ у граници растав.гћни одма некЂ се 
сагозе; управлћнћ сђ нвима и манипулац1н некЂ редномЂ об- 
штинскомђ одбору припадне; што се пакЂ контроле тиче и 
различити промена и измена народнсгмЂ СрбскомЂ Сабору некЂ 
подлеже; тако исто и обшашнске кассе и магацпни некЂ доћу 
подђ управлћнћ обштинскогЂ одбора. 15. Србски народни саборЂ 
ради д4ла целости народа тичући се некЂ се безЂ свакогЂ впшегЂ 
допуштенн у почетку сваке црквене године 13. Септ. сазове 
и држи и то у Новомсаду као у наввечоб обштини србскоб. 
Прааво посланике са одсуднимЂ гласомЂ бирати нека свакомЂ 
бирћ и друге парохЈнлне потребе носећемЂ граничару припада.
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Сваки некЂ се може као таквп избрати. БроД посланика нект> се 
по сада обстовћимЂ окрестностима умложп. Сабору народномт> 
нека припада прааво као до садг Митронолпта, тако одђ садк 
и владике, врховногв школа надзирателн, ассистенте народне 
кассе бирати, кола ће дужностЂ бпти Сабору сваке годние 
рачуне давати. С$днице овог народногЂ Сабора да буду нвне; 
кругЂиначинЂ н4говогђ д4ланн одђ првогЂ Сабора опр4ед4деии 
да се дјетално инартикулира. СаборЂ народни нека узме у 
обзирЂ бол4 и сходшв изображен4 и снабд4ван4 свештенст,' а 
и учителл. 16. Да се нашемЂ Митрополиту и владикама на 
земалвскомЂ Сабору место и гласЂ по реду чина и достоннства 
мећу римским Архи — п Епископима даде. 17. Да се у будући 
свака удова бпархји за канбнически прописанћ време попунп. 
18. У конзисторшму и апелаторјвому да се саразмерни броб 
сасћдателл светскогЂ реда прида сђ праавомЂ одсудногЂ гласа; 
матица протокола п д$ла конзистор1ллни нека буде славенскн 
взикЂ. 19. Да се наши манастири у своДмђ престажашлма 
закономЂ обезбћде, отузета добра да нмђ се поврате; ц4лђ и 
начинЂ манипулашв да се на сабору установи. 20. Да се источно 
вћроисповеданћ одђ сваке уше обезбћди; на сиди или обманомв 
одузете цркве народу источногђ вћроисповћданн поврате. 
21. Чданак 3. 1844 у обзиру слободногЂ прелазка изђ римо- 
католичкогЂ закона у други христшнски и смешани бракова неКЂ 
се узакони и на насЂ граничаре распостре.

Жабалв, 1848. Апрпл.

Fordítása:

Cs. k ir. F e lség , leg k eg y e lm eseb b  császárunk é s  u ra lk o d ó n k !
A z eg ész  v ilá g o n  n e v e ze te s  francia forradalom  és  az osztrák  

császárság m ajdnem  m inden  részéb en  e lő fo rd u lt m ozgalm ak, —  reánk, 
a m onarchia v é g e in  lakó  határőrökre sem  m aradhadtak b e fo ly á s  
és hatás n é lk ü l. A z  o sz trá k  csá szá rsá g  n ém et- és sz lá v n y e lv ü  la k o s
sága alkalm as időben  tö rek szik  az á lla m ié t m egváltoztatására  é s  
e tek in te tb en  a császári k e g y  se g ítsé g ü k r e  s ie t . A  n yu gateu róp a i 
eszm ék bejárják E urópát é s  a császár jóakaratta l fogadja  ő k et, m ert  
e g y e tlen  tö rek v ése  és óhaja a n em zetek  sze re n c sé s  m egújhod ása . 
N em sok ára  v a la m en n yin ek  forró óhajai te lje sü ln i fognak , m ert a háza  
atyja  is  íg y  akarja. A zon  leg n a g y o b b  m egg y ő ző d ésb en , h o g y  a csá 
szár k eg y e  határtalan , é s  h o g y  m in é l m ű v e lteb b  az a la ttva ló , annál 
hű ségeseb b , odaádóbb é s sz o lg á la tk észség e se b b : vájjon  k é te lk ed h e tik -e  
valak i is  azon, h o g y  uralkodónk b ő k ezű ség én ek  e g y  su gara n e  érne  
m in k et?  A  szerb  határőrök századok óta  odaadó h ív e i az osztrák  
császári háznak ; d icsek szen ek  v e le  é s  boldogok, ha fe g y v er re l kezükben , 
am időn a hazát a leg csek é ly eb b  v eszed elem  is  fe n y e g e ti, —  hatalm as 
császárjuk véd e lm ére  k e lh e tn e k ; m inden  d icsek v és n é lk ü l a határőrök



80 A CSAJEÁSOE

falusi egyszerűségükben a császári elismerés nem egy bizonyítékára 
utalhatnak.

így például I. Lipót császár Őfelsége által 1690., 1691. és 1695. 
években, I. József császár által 1706-ban, YI. Károly császár alatt 
1713, és 1715-ben, boldog emlékű Mária Terézia Őfelsége által 
1743-ban és II. Lipót által 1790-ben adományozott kiváltságok nem 
egy helyén akadhatunk a szerb nemzet elismerésére, nyelvének és 
nemzetisége függetlenségének minden támadás ellen való biztosítására, 
hogy joga van soraiból vajdát választania nemzetének fejéül, érseket, 
püspököket, lelkészeket és bírákat; hogy egyházi és iskolai ügyei, 
kolostorai és a nemzeti pénztár a szerb nemzeti gyűléstől és a 
szerb udvari kancelláriától függjön. Nehéz szívvel meg kell azonban 
vallanunk, hogy nem egy dolog teljesíttetlen maradt. De most, midőn 
a nagy császári birodalom összes népei Felséged trónjánál keresnek 
védelmet és támaszt, — a csajkáskerület hűséges szerb népének
30.000 határőre, legkegyelmesebb császárjához és királyához fordul 
kérelmeivel, azon liiszemben hogy teljesíttetni fognak; úgy m int:

1. Elismerése a szerb névnek; a nemzeti iskolákban és a köz
ségi ügyekben és dolgoknál, a szerb nyelvnek és cyrill írásnak sza
bad használata; az egyházban fennmaradván az ó-szláv nyelv továbbra is.
2. A határőrvidék valamennyi hitfelekezeteinek egyenlősége és 
ezek szabad gyakorlata. 3. Az igazságszolgáltatás ezentúl minden 
községben csakis törvényes vizsgálóbíró által történjék. 4. A bírói 
eljárás legyen szóbeli és nyilvános, az egyes kerületek többségi 
nyelvén. 5. Az úgynevezett Mária Terézia féle szabályzat az osztrák 
büntetőtörvénnyel föleserélendő. 6. A fegyver alatt szolgáló határőr 
fölött a szigorú katonai büntetőeljárás helyett, a rendes bíróság 
ítélkezzék. 7. Jövőben joguk legyen a határőröknek a kiváltságok 
értelmében maguknak tiszteket választani. 8. Korlátlan tanszabadság 
és művelődés bel- és külföldön és szabad sajtó. 9. A szerb nemzeti 
iskolák kerületi felügyelőjének választása a határőrvidéken, aki ezen
túl a szerb nemzeti gyűléstől függjön. 10. A német nyelv, melyre 
sok tekintetben, nekünk határőrvidékieknek szükségünk van, ezentúl 
a szerb felsőbb osztályokban a szerb nyelvvel egyenlően adassék elő 
és taníttassák; az úgynevezett „Trivial- und Hauptschulen“ pedig, 
melyek reánk nézve terhesek, megszüntetendők. 11. A határőrvidéki 
családoknál eddig fennálló feudális kötelék (Communionsleben) meg
szüntetendő, a határőrvidéken élők minden különbség nélkül tulajdon
jogot nyerjenek és szabadon rendelkezhessenek a földdel, valamint 
vehessenek. 12. Mindenféle robot megszüntetendő. 13. Szabad gyüle
kezeti jog községi és nemzeti ügyekben. 14. A határőrvidékén el
helyezett egyházi és iskolai alapok azonnal egyesítendők; igazgatásuk 
és kezelésük egy állandó közös bizottság alá tartozzék; ami pedig a 
felügyeletet és a különféle változtatásokat illeti, ezek a szerb nemzeti 
gyűlés elé tartozzanak; épígy a községi pénztárak és a tárházak a 
községi bizottságok által kezeltessenek. 15. A szerb nemzeti gyűlés
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az egész nemzetet illető ügyekben, minden felsőbb engedély nélkül 
minden egyházi év szeptember 13-án egybehivassék, a legnagyobb 
Szerb helységben Újvidéken. Döntő szavazati joggal bíró képviselőket 
Választani joga legyen minden párbórt és egyházi terheket fizető 
határőrnek. Mindenki mint ilyen megválasztható. A küldöttek száma 
a mostani körülményekhez képest fölemelendő. Á nemzetgyűlés fel- 
jogosíttassék mint eddig is, az érseket, a püspököket, a legfőbb 
iskolai felügyelőt, a nemzeti pénztárak kezelőit megválasztani, kiknek 
kötelességük lesz évenként a gyűlésnek beszámolni. A nemzeti gyűlés 
ülései nyilvánosak legyenek, tárgyalásainak ügyköre és módja az első 
gyűlés által állapítandó meg, és az országgyűlésen törvénycikkbe 
fölvétessenek. A nemzetgyűlés gondoskodjék a papság és tanítóság 
jobb és alkalmasabb kimfivelődéséről és javadalmazásáról. 16. Érsekünk
nek és püspökeinknek az országgyűlésen szavazati joggal hely adassék 
rang és méltóság szerint a római katholikus érsekek és püspökök 
sorában. 17. Jövőben minden megüresedett egyházmegye a kánoni 
előírt időben betöltessók. 18. A konzisztoriumha és appellatoriumba, 
szavazati döntő joggal bíró ülnökök megfelelő számban a világi rend
ből is fölvétessenek; az anyakönyvek és a konzisztoriumok ügyei 
szláv nyelven vezetendők. 19. Kolostoraink javadalmai törvénnyel 
biztosítandók; elvett birtokok visszaadassanak; kezelésük módja és 
célja a nemzetgyűlésen állapíttassák meg. 20. A görög keleti hit- 
felekezet minden unió ellen megvédessék; a görög keleti egyháztól 
erőszakkal vagy álnokul elvett templomok visszaadassanak. 21. Az 
1844. évi t.-c. 3. cikkelye, amely a római katholikus hitfelekezet- 
ből más keresztény felekezetbe való átlépéséről és a vegyes házassá
gokról szól, törvény útján reánk határőrökre is kiterjesztendő.

Zsablya, 1848 április havában.
A zsablyai gyűlésen, a titeli és gyurgyevói századokat kivéve, a 

csajkás-zászlóalj összes századai és a szerb papság vett részt, Papits esperes 
elnöklete alatt. Ezen felszólaltak Czvetits Péter kereskedő Csurogről, 
Aranyiczki nádaljai és Nikolits gyurgyevói szerb papok. A petíciót Bécsbe 
egy küldöttség vitte, mely 1848 április 18-án utazott el. A küldöttség tagjai 
április 4-én folyamodtak útlevélért, köztük Papits esperes és Aranyiczki 
szerb plébános. •

A petíciót Sztojanovits végzett joghallgató szerkesztette.

29.
Belgrád, 1848 április 5.

Mayerhofer belgrádi osztrák konzulnak gróf Fiquelmont osztrák 
külügyminiszterhez intézett jelentéséből.

Wien, St. A. Serbien, F. 10. Varia 1848—1850. Érk. április Ö.
Nr. 101.
. . .  An demselben Tage [2-ten April 1848] sind auch voh 

dem Fürsten aus Kragujevatz sehr befriedigende Nachrichten ein-
6Dr. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö rtén e te . I I .
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gelaufen, welche die Stimmung im Innern des Landes als durchaus 
dem gegenwärtigen Bestände vollkommen günstig schildern, so 
dass die Umwältzungsgelüste sich auf die illyrischen Propa
gandisten in Belgrad beschränken. Auf die Stimmung der Studie
renden und juDgen Leute hat man übrigens auch hier durch ver
nünftige Vorstellungen, wie es scheint mit Erfolg einzuwirken 
getrachtet. . .

Sémiin ist noch hinlänglich besetzt und hat nun eine Depu
tation von 4 Bürgern nach dem Beispiele von Pancsova nach Wien 
entsendet.

Die Nachrichten aus Ungarn versetzen hier alles in grosse 
Unruhe, jene aus Italien in offene Bestürtzung,

In Bosnien herrscht . .  . gefährliche Gährung unter den durch 
Verhaltung und Mord ihrer Glaubensgenossen und Deputirten 
gereizten christlichen Einwohnern. Türkische Truppen sind aus 
Albanien und Rumelien dahin auf den Marsche.

30 .
Zimony, 1848 április 5.

Zimony város lakosainak őfelségéhez intézett kérvénypontjai.
Eredeti felterjesztés. Wien, K. A .; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 132. Nr. 29.

Másolata: Wien, K. M. 1848. Nr. 1082.
Petitionspunkte der Militärgrenzstadt Sémiin am 5. April 1848 

an Seine Majestät.
1. Zurückführung des im Jahre 1820 bestandenen Steuerfusses.
2. Des damit engverbundenen Contributionspauschales auf 

das im Communitätsregulativ de anno 1788 stipulirten Ausmasses.
3. Aufhebung aller Arrenden mit Repartition des alleinigen 

sogenannten Getränke-Ausschankaccises auf die Schank- und Schild
berechtigten Häuser im Sinne des abgezogenen Communitäts- 
Regulativs.

4. Aufhebung aller indirekten Auflagen, worunter hier ein 
Beitrag zur bessern Bemontirung der Polizei-Soldaten verstan
den wird.

5. Die Abhandlungstaxen, welche besonders für die ärmere 
Classe drückend, und machen die Behörde, welche sie einbringen, 
nur verhasst. Daher bitten wir, womit ärmere Verlassenschaften 
taxfrei behandelt, und auch die hier bei vorkommenden sonstigen 
Gebühren für Inventuren und Licitationen beseitigt werden wollen.

6. Die Aufhebung des 1846 erflossenen Verboths, auf dem 
uralten Platze Brennziegel zu schlagen, weil auf dem Platze wo 
angewiesen ist Zieglschlagen zu dürfen, eine pure Unmöglichkeit, 
und so viel ist, als Verboth solche schlagen zu dürfen; und doch 
kann Sémiin ohne Ziegelschlag nicht bestehen.
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7. Wahlrecht der Magistratsbeamten und deren Beysitzer.
8. Eigene Yerwaltung und Repartion der Communitätsein- 

künfte und deren Verwendung.
9. Aufhebung der gezwungenen Gemeinde-ßoboth in natura, 

und Frey Stellung der Reluirung derselben in Gelde, nach der 
ursprünglichen Bestimmung des Regulativs.

10. Aufrechterhaltung der Bürgerspital-Einflüsse nach Vor
schrift des besprochenen Regulativs. ;

11. Aufhebung der Abfuhr der Caducitäten und Abfahrts- 
Gelder an die allgemeine Grenz-Proventen und deren Verrechnung 
bey dem ausschlägigen Bürgerspitalsfonde.

12. Einräumung des von der Communität zu erhaltenden 
und von der Contumatz benützt werdenden Holzplatzes Nr. 1. zur 
Beförderung des Handels.

13. Die Überfuhr nach Pancsova und Belgrad mit eigenen 
und fremden Waaren, ohne sich auf ärarische Überfuhr binden 
zu müssen, letzter unter Beobachtung de r„ Cordons 30-gst und 
Sanitäts-Vorschriften.

14. Nationalgarde an die Stelle der Landwehr, zur Auf
rechterhaltung der Ordnung und Sicherheit der Communität selbst.

15. Ausdehnung der, den grösseren Städten des Reiches ver
liehenen Rechte und Privilegien auch auf die Militär-Grenz- 
Communität, und Einführung des mündlichen und öffentlichen 
Gerichtsverfahrens mit Schwurgericht.

16. Unterzeichung der Dampfschiffe einer, im Verhältnis 
zur Vorführung der Waaren stehenden Erwerbsteuer oder Ent
richtung einer Accise von 3 xr per Centner Waare, falls diese 
nicht blos auf die Verführung der Passagiere beschränkt werden 
könnte, denn diese sind es, die den ehemaligen Erwerb zu Land 
und zu Wasser, allen Bewohnern ohne Unterschied des Standes, 
entrissen haben, wodurch es möglich wird, den Ausfall bei Arrendeh 
und Steuern zum Theil decken.

A zimonyi küldöttség 1848 V. 1-én Becsben gr. Latournái járt 
(K. M. 1848. 887.)

31.
Pozsony, 1848 április 5.

István főherceg a pancsovai küldöttség kérvényét további eljárás
miatt báró Piret, bánsági fohadparancsnoknak megküldi. 

Másolat. K. A.; S3 B. G. K. 1848. Faso. 128. IV. ad. 5. Exped. 1848 ápr. 12.
Nr. 656.
Eure Excellenz!
Mir ward von den Pancsovaer Bürgern ein Gesuch1 wegen 

Inkorporirung zu Ungarn unter Anführung vieler Beschwerden
1 Lásd a 7. és 8. számú iratot a 41. lapon. ...

0*
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überreicht. Ich habe sie dahin beschieden: dass, da die zur Grund
lage dieses Bittgesuches genommenen Beschwerden ohne allen 
Belegen und näheren Angaben, bloss im allgemeinen aufgeführt 
wurden, — die Bittsteller solche mit Darlegung der speziellen Fälle 
und mit gründlichen Beweisen, zur gehörigen gesetzlichen Ver
handlung gehörigen Orts vorzulegen, und den Erfolg ruhig abzu
warten batten; somit sind sie an Euere Excellenz, ihre betreffende 
Jurisdiktion angewiesen.

Da aber in dem Augenblicke bei uns in Ungarn die Auf
geregtheit ausserordentlich gross ist, und selbst der Minister
präsident nur dann für die Ruhe gut stehen zu können erklärt, 
wenn diese verirrten Leute so glimpflich als möglich zu ihrer 
Pflicht zurückgeführt würden, so erlaube ich mir Eure Excellenz, 
an sie die Bitte zu richten, falls sie sich gutwillig zur Ruhe und 
Ordnung begeben sollten, sie mit der möglichsten Schonung und 
Nachsicht behandeln zu wollen, vorausgesetzt, dass seither nicht 
neue, mir unbekannte, unliebsame Vorfallenheiten Platz gegrif
fen hätten.

Pressburg, 5. April 1848. Euer Excellenz
bereitwillig ergebener 

Eh. Stephan m. p.
Báró Piret 1848 április 9-én István nádorhoz intézett felterjesztésében 

n pancsovai és zimonyi mozgalmakat nemcsak helyi okokból eredteknek mondja, 
hanem pánszlávista tendenciákból is, melyek Szerbiából élesztetnek. (K. A.;
S. B. G. K. 1848. IV. 5.)

32.
Pe'tervárad, 1848 április 6.

Báró HrabovszTvy szlavon-szerémi fohadparancsnohnalc báró Piret 
bánsági fóhadparancsnohhoz intézett átiratából.

Eredeti átirat. Wien, K. A.; S. B. G. K. Faso. 128. 1848. IV. 4.

. . . „obgleich die Gemüther in der Grenze von allen Seiten 
durch Emissaire aufgeregt, und zum Abfall bearbeitet werden, so 
hofle ich doch, dass die Gränzbevölkerung ungeachtet aller Ver
führungsmittel mit fester Treue seinem angestammten Eaiserhause 
verbleiben wird.“

Ugyanakkor báró Hrabovszky 1848 április 6-án a bécsi udvari hadi
tanács elnökének jelenti:

„Den 31. März sind neuerdings Aufrufe zur Insurrekzion 
gegen die Türken und angeblich auch gegen k. k. in Serbien 
sich aufhaltende Unterthanen von der Polizei aufgefunden worden.“ 
(D. A. Z. Akten des SI. S. Gk. Fogalmazvány. 1848. Präs. 
Nr. 187.)
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33.
Újvidék, 1848 április 6.

Láng Ferenc Újvidék főbírójának az országos ideiglenes miniszteri 
bizottmányhoz tett jelentéséből.

Eredeti jelentés. Budapest. 0. L .; M. I. B. 1848. 296. sz. Érk. ápr. 9, 

189. sz.
Folyó évi április hó 3-án 183. szám alatti jelentésem folytán 

jelentem:
.. . 3. p. A Markovits Demeter szerbiánus vezérlete alatt, itt 

létezni bejelentett mozgalomra nézve jelentem: miképen a nyomo
zásból kitűnt: hogy egy írásba foglalt proklamatio létezett és az 
bizonyos Stratimirovits György volt huszárhadnaggyal közöltetett. . . 
és most Stratimirovits Radivoj bácsmegyei raktári biztosnál 
tartatik . . .

34.
МНгстса, 1848 арпНз 7.

Л тИготсаг пердуп!ез бћајаг.
Еге(1е1;1 рШ&пу а гЛ̂ т6,\}1 а11аш1 1еЛ11аЛап. Б. А. 2.

Ваше Величество!
бдино превнсоков Милости Вашега Величества нашега 

многооблгоблћнога Десара и Кралн, ков е с4ме доброчинства 
у своихч. Персихт. посеао и коега е плодг лгобавг за шћгове 
Поданике постала, — благодаре народи свћтлога Царетва, да су 
слободу Печатние постигла и да имт, е Уставг премилостиво 
обећанв. Благословене ће бнти државе Вашегт. Величества, 
кадт. се те желћ изпуниле буду, а у уживанго те среће увћкт. 
ће се сн набвећомн понизностго подписане свое Пословице: 
Богп, Цесарт., Отечество и Вћрностт. сћћати.

Лгобавн е Вашегт. Величества, нашега премилостивнога 
Владћтелл, према своему Народу тако врло позната, да они, 
ков у Военов Кра#ни живе, ни набманћ послушити не могу, 
да и оии неће учаотници овога уживанл тихт. сладкихт. пло- 
дова, тога премилостивога Подаренн, и обећанн бнти.

Обећане пуно надежде у коШов ст. наћдублвимт, страхпо- 
читашемп подписани живе, слађе е него пупољак руже и ласка 
очекиванго онихт, коћ го преко Граница могућности неставлнго; 
и за то очекуго у тишини жител.ви Воене Краћне очинску 
дгобавт. и милостђ Вашега Величества, своега много лгоблћнога 
Цесара и Кралн, са снновннмг повћренћмг оно време, кадг
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ће имђ се нвихова будућа обећани навћстити, у томђ нена- 
рушиномт. увћренго, да ће нвихоит. премилостиви Владителв 
и нвима оно исто, што е своћ нбихово® браћи и жителелћмг 
осталихт. цесаркнхт. покраћна премилостиво подћлено, такођерт. 
даровати пзволити.

Но побуђуе се у нвима, ков су готови, све свое добро а 
И Саму крвт. за пресв^тлвШ царскЈД Домт. и отечество жертво- 
вати, и ненарушину вћрностт. обћлоданити, одђ кое су лћто- 
писи нбиховихђ гоначкихЂ предкова препунћни, — та брига: 
даће земалБСкима Становима и заступницима нвихове мале желћ, 
кое не спадаго кт. смиренима, може бити непознате бнти, и изђ 
тога узрока неуважене остатп; тимгб единиме поводомт. руко- 
вођена и словомт. светогт. ЕвангелЈи: „Просите и даетеси 
вамт." побуђени, одважуго се ст. навдублБимт. строхопочиташемт. 
подписани, слћдугоВе молити:

1.-во. Да бн се Воена Граница сђ Кралћвинамн ХорватскомЂ, 
Славон1омЂ 1 ДалмашомЂ сединити дозволила, иодђ тимђ усло- 
вЈемЂ, да мн себи право задержавамо, наша захтевани на 
нашемЂ обштемЂ Сабору ставити.

2- го. За премилостиво дозволеше, да бн изђ наше средине 
народне заступнике на све земаљске саборе у савезу сђ Кралћ- 
винама ХорватскомЂ, СлавошомЂ и ДалмашомЂ пошиллти могли, 
кодђ кое прилике ћемо све нуждне тачке како наше Вароши, 
тако исто и одђ дћла народногв преставити.

3- ће. Уведн1в народногЂ езика у све службене послове, 
и утврђенћ народности, нђиховогђ навдраж1егЂ блага.

4- то. За еднакЂ уставЂ у обзиру грађанскога цравосуд1и 
са горе именованимЂ Кралћвинама, ХорватскомЂ, СлавошомЂ и 
ДалмацшмЂ.

5- то. Особито правосуд1е независимо одђ вовнства за све 
оне, кои военомЂ чину неспадаго, по грађанскихЂ и заглавнимЂ 
законима гореименованихЂ Кралћвина.

6 - то. За премилостиво дозволћше да бн се за унапре- 
ђен.ћ трговине простЂ прелазЂ безЂ свакогЂ надзирани у Сербв̂ го 
кодђ св1го у регименти находећи се скела тако исто, као у 9е- 
муну и Броду у допуштена времена, отворити дао.

7- мо. Отворене свн путова поред Саве за слободно путо- 
ван̂ ћ и сигурности ради свое собственности.1

ВашегЂ Величество навпонизнш и вћрни Поданици.

У МЛЧ,0,ВЦИ Т бАМа^» 1848'
(Следују 30 подписи.)

1 Егеп ће! роп<; а Ујезг(;п1к 1848. 6-Јк згДтаћап :з кбгбИећеН.
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Fordítása:
Fenség!
Csakis Felségednek, szeretett császárunk és királyunk leg

magasabb kegyének, mely lelkében a jótékonyság magvait elvetette, 
s melyekből alattvalói iránti szeretető fakadt, — köszönhetik a magas 
császárság népei, hogy a szabad sajtót elnyerték és nekik az alkot
mány a legkegyelmesebben megígértetett. Áldottak lesznek Felséged 
országai, ha ezen óhajok teljesíttetnek és szerencséjük birtokában 
mindig a legnagyobb alázattal fognak alulírottak jelmondásukról: 
„Isten, császár, haza és hűség“ — megemlékezni.

Felséges és kegyes uralkodónk népeihez való szeretető oly
annyira közismert, hogy a határőrvidék lakosai legkevésbé sem kétel
kednek azon, hogy ezen adományozott édes gyümölcsök élvezetében 
szintén részesülni fognak.

A reményekkel telt ígéret, melyben alulírottak a legmélyebb 
hódolattal élnek, édesebb, mint a rózsabimbó és mindazok várako
zásainak hízeleg, kik a lehetőség határain túl nem lépnek; s ezért 
a határőrvidék lakosai csöndben bevárják Felséged szeretett császár 
és királyunknak atyai szeretetét és kegyét s a legnagyobb bizalom
mal azon időt, melyben megígért jövő boldogságuk teljesülni fog, 
azon rendíthetlen hitben, — hogy legkogyelmesebb uralkodójuk mindazt 
nekik is meg fogja adni, — amiben a többi császári országokban élő 
lakosok és testvéreik már részesültek.

Mindazonáltal bennük, — akik készek vagyonukat és vérüket a 
felséges uralkodói házért és hazáért feláldozni, és rendíthetlen hűsé
güket, melyről hős őseik krónikái bőségesen tanúskodnak, nyilvání
tani ; — aggodalom tám adt; s ez: hogy az országos rendek és kép
viselőik előtt mérsékelt óhajaik, melyek nem esnek a teljesítettek 
közé, talán ismeretlenek lehetnek és ezért nem fognak figyelembe 
vétetni; ezen egyedüli ok által vezéreltetve és a szent evangélium 
szavai által felbátorítva: „könyörögjetek és megadatik néktek“ alul
írottak a következőket, a legmélyebb hódolattal kérelmezni bátor
kodnak :

1. A katonai határőrvidék a horvát, szlavón és dalmát király
ságokkal egyesíttessék, azon feltétel alatt, hogy jogunk legyen óha
jainkat közös országgyűlésünknek beterjeszteni.

2. Legkegyelmesebben engedtessék meg nekünk, hogy körünk
ből képviselőket küldhessünk Horvát-Szlavon- és Dalmátországok összes 
országgyűléseire, melyeken minden: úgy városunkat, mint nemzeti
ségünket illető kérelmeinket előterjeszthessük.

3. Nemzeti nyelvünk bevezetését a közszolgálat összes ágaiba, 
és legnagyobb kincsünk: a nemzetiség biztosítását.

4. Polgári igazságszolgáltatás tekintetében Horvát-Szlavon- és 
Dalmátországokkal azonos törvény bevezetését.

5. Külön, a katonaságtól független igazságszolgáltatást mind
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azok részére, akik nem esnek a katonai hatóság alá polgári és bűn
ügyi tekintetben.

6. Kegyes engedélyezését kereskedelmi tekintetben a Szerbiába 
való szabad átkelésnek, minden az ezred területén levő réveknél, 
hasonlóan, mint az Zimonyban és Bródon megengedtetik.

7. A szávamenti összes utakon való szabad közlekedést és biz
tonságot a tulajdon végett.

Felségednek legalázatosabb és leghívebb alattvalói
Mitrovicán, 1848 április 7-én.

(30 aláírás.)

35.
Pétervárad, 1848 április 8.

Báró Mrábovszky szlavon-szerémségi főhadiparancsnoknak a bécsi 
udvari katonai tanácshoz intézett jelentéséből, a délvidéki viszonyokról.
Eredeti jelentés. Wien, K. A.; 1848. K. M. Nr. 293. Érk. április 14-én.

Praesidiale Nr. 215.
. . .  Auch in Neusatz die Radicalen nach dem Beispiele 

der Pester sehr ausarten, und durch die bösartigsten Pamphlets 
des Pester Poeten Petofy gegen alle Kaiser und Könige aufge
hetzt werden, und die griechisch nichtunierte Genossenschaft in 
Neusatz, welche grosse Sympathien für Serbien hegt, sich für 
die Zusammensetzung eines serbischen Königreichs offen und ohne 
Scheu aus spricht.

Ich muss mich daher gegen so tolle Äusserungen auf den 
Stand sur le qui vive stellen, da auch in Serbien und Bosnien 
die Gemüther sehr aufgeregt sind, und man auf einen seriösen 
Ausbruch gefasst sein muss, zumalen hei dem gegenwärtig auf
geregten Zeitgeiste die unheilvollen Ereignisse sich mit solcher 
Hast überstürzen, dass man gar nicht zur Besinnung kommen, 
über die Folgen gar nicht nachdenken kann . . .

Auch hat mir Herr Oberstlieutenant Mayerhofer unter 1-ten 
dieses Zahl 97 angezeigt, — wienach der bei denselben erschienene 
Pascha von Belgrad die Bitte gestellt habe, — ich möchte die 
gegenwärtig in Sémiin befindliche Divisionsflotille nicht abrücken 
lassen, — widrigenfalls er (der Pascha) von einer serbischen Volks- 
Revolution nicht sicher wäre . . . .

Die mir ganz letzlich zugekommenen Kundschaftsnachrichten 
wiederhohlen, dass mehrere tausend Türken in der sogenannten 
Kraina versammelt und schlagfertig stehen sollen, vermuthlich 
wegen der serbischen Emissäre, welche selbst zu Belgrad das ser
bische Volk zur Insurrection aufrufen.
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In Neusatz faselt man von einem Königreiche Serbien, zu
sammengesetzt aus Serbien, Bosnien und einem Theile der hier- 
ländigen griechisch nicht linierten Jurisdictionen.

. . .  [Ich melde] dass die Ruhe und gesetzliche Ordnung zu 
Karlovitz, nachdem von den Bürgern selbst 5 Radelführer arretiert 
worden sind, wieder hergestellt sei . . .  und eine Untersuchungs
kommission angeordnet habe.

36.
Рез!;, 1848 аргШз 9.

РеШШз а ШзгкШокћог а 1'6гбк игаЈот 1егага$ага.
Ме§је1еп4 а 8гуео1>в1е Ји^оаг1ауепзгке бгЛагке КагоЈпе Истпе 1848.

26. вгАтАћап, а 104—105. 1ароп.

СадЂ е време с д о б о д е  и сливанн с и л а . . .  А гди е 
ман& слобода, него у оноб раЗскоД землви одђ мора Ддранскога 
до Црнога, одђ Дунава до мора Јонскога, кое у турскомв 
синджиру оковане пиште ? . . . Кђ вами управллмЂ слово мое, 
ви драга браћо у раго томђ земскомЂ, кого е мусулманство про- 
тивђ природностЂ устава у пакао претворило . . . куцнуо  е 
ч а с Ђ  с л о б о д е  и сливанн сила.  . . . УгледаВте се у 
осталу Европу, поможите себи, и Богђ ће ВамЂ помоћи. Ово е 
особито време! . . .

Сербин има бити средиште сдивени сила: она валл да 
почне. СадЂ илп пикадЂ! ! ! рекоше Мађари; сидђ или никад 
треба да рекну трашвнски Славени. Ос л о б и д и т и  се морате, 
то е извћстно; начинЂ п путЂ, знаћете ви болћ, него и ко 
други. Ко слободу не жели, ше достолнђ сдободе . . .

РеводуШв прави у наше дане гдасЂ народа,  али гдасв 
народа: а ви, Бошнлци, Сербилнци, Бугари, треба да сте еданЂ 
народЂ . . . помислите на идуће дане, помислите на велико едно 
отечество у тов рабскоб землви . . .

Србш, назнав твов задатак! Ти си срце славенске тракШнске 
државе. Види прстЂ промисла, коћ ти путЂ иоказуе. ЗарЂ е 
узалуд судба уредила, да се срце отечества слободно нађе, 
кадЂ  удари часЂ, ков има цћло тћло ослободити? Куцнуо е 
тав часЂ данасЂ! Куцни п ти храбро срце, и потреси цћло 
тћло гибанћмЂ живота, гибацћмЂ слободе! Србш! пружи едну 
руку истоку и загрли брађу Бугаре, нружи другу руку на западЂ, 
и загрли браћу Бошннке: пригрли 10 братски, а они ће се 
радостни и усхићени теби прилгобити, хоће, заиста хоће: ерЂ 
стодђћа прођоше, како 10 рука брата, рука лгобави незагрли. 
Ледена рука смрти, и ледени синджирЂ само грдјо ихђ е до 
данасЂ: ви неможете ни номислити, како ће имђ бити, кидђ
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топлу руку живота ос4те! СладакЂ е загрдаб брата увћекЂ и 
наислађи е, кадЂ одђ смрти животу, кадв изђ робства слобода 
подиже.

Нетреба нвима много. Пошлби имђ само твога Вучића, 
пошљи проту Ненадовића, и попа Луку Лазаревића! Ако су 
Јонацима и ослабиле руке, ништа не чини: имена нвима требаго, 
руке не, имаго Бугари руку и млади и ико; гонаци су Бошнлци, 
као и браћа нвина Србшнци. Нвима треба само у очи гонацима 
да погдеде, кои су Србш ослободиди. Кажи имђ само, да си 
ти сђ нбимн, и да се на тебе наслонити могу. Иошлби имђ 
мадо онога, што е за слободу тако нуждно, као хл4 6 ђ и солђ 
ва обћдЂ. Непожали новца, да ти браћа сдободу добш. Та већа 
и задушбина. ослободити рода, него наранити прослка.

На ноге гоначки унуци гоначки прадћдова! КадЂ стане 
момакЂ до момка одђ црнога мора до лдранина, поблћдиће 
полумћсецБ на Софш. Та безЂ пушке, кадЂ сви скочите, сатрс- 
ћете шаку душманина, кол васЂ, на вашу срамоту предЂ читавомЂ 
ЕвропомЂ гази! Иштете оружјл? Ено отмите га одђ ага и бегова! 
Немате новаца ? Ено 18 у непр1ители . . .

Зато  садЂ или нпка д!  Цћда Европа одђ васЂ садЂ 
то чека! . . . Србчо, Црна Горо, Босно п Бугарска. Куцнуо е 
часЂ! СадЂ пли никадЂ! Живило велико ваше обште, отачество! 
Живиди гонаци слободе! Живида велика ваша будућност!

А згегМаГ когт&пу Геп1д ГеШпДвга а котеЉегб пуИаЉогаШг аЦСа к!:
„Срб1е садашнћ политичко биће и отношеше прама турскомЂ 

царству оснава се на уговорима, кои су на истимђ дворомЂ 
вечани а русскимЂ као покровителћмЂ обемчени; тако да се 
•Србхи своД обвезателства прека турскомЂ царству одрече и да 
противу овога поступа, не би само сђ турскомв владомЂ у кавгу 
заметнула се, него и сђ русском." — (Б. о. 1848. 29. вгаш 
аргШа 16.)

ГогДЦааа:
Е1егкеге14 а згаћаЉад ез аг егбк есгуезКАзепек 1<1еје . . . 

Тап-ешед уа1аћо1 кеуеаећћ згаћабзад, тш! агоп а а рагасНсаот! ГбМбп, 
те1у аг Абп44б1 а Ееке1е 4епдепд, ез а Бипа1о1 а Јбт-1епдепд 
Дегјеб а те1у а 1бгбк јагот 1апсаЉап Ићедуе агепуеб ? . . .

Но22а4ок хп!;егет 82ауа1та1, егеп рагасНсзопп ГбШбп б1б бгада 
1ез4уеге1тће2, — те1уе! а тиги1тапок 1егтез2е1ез а1ко!аза еИепеге 
роко11а уа11о21а1оБ . . . тдИ а маЈжАтд & аг егбк едуезгШ&пек бгаја! . . .

Уецуекек реМа! Еигбра едуећ гезгет, зедИзе^ек тада!окоп 
бз 1з1;еп 18 тедзедИ ШекеБ Ки1бпбз Мбк егек . . .

ЗгвгМаћап ке11 аг бззгез егбк дупропкјапак 1епте; — пек1 
ке11 кегбете. Моз1, уаду зоћа! — топсИак а тадуагок; тоз1, уаду
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soha,. kell hogy kiáltsák a tráciai szlávok.1 Az bizonyos, hogy fel kell 
magatokat szabadítani; ennek módját és útját jobban fogjátok tudni, 
mint bárki más. Aki a szabadságot nem kívánja, nem méltó reá . . .

A népek szava teremti meg napjainkban a forradalmat, de a 
nép szava emígyen hangzik: ti bosnyákok, szerbiaiak, bolgárok, keU hogy 
egy nemzetté összeforrjatok . . . Gondoljatok a jövő napokra, . . . ezen a 
paradicsomi földön, a nagy, egységes hazára . . .

Szerbia ismerd fel feladatodat! te vagy a tráciai [délszláv] 
szláv birodalom szíve; ismerd fel a gondviselés útját, — mely utadat 
előírja. Vájjon a sors hiába intézte volna-e, hogy a haza szíve szabad
nak találtassák, ha az óra ütött, mely az egész testet kell hogy fel
szabadítsa? — Ez az óra ma ütött. — Lüktess te is bátor szív, és 
rázkódtasd meg te is az egész testet az élet és szabadság folyamá
val 1 Szerbia! nyújtsd ki egyik karodat kelet felé és karold át bolgár 
testvéreidet, — a másikat nyugat felé és karold át bosnyák testvéreidet; 
karold át őket testvériesen és ők örömmel s elragadtatva hozzád 
simulnak, — egész bizonyosan fognak: mert századok múltának el, 
hogy a testvéri kar, a szeretet karja nem karolta át őket.

A halál fagyos karja és a hideg rablánc karolta őket át eddig; 
el se tudjátok majd képzelni, mily érzés hatja át őket, ha az élet 
meleg karját megérzik. Mindig édes a testvér ölelése, de legédesebb, 
ha a halálból életre, a rabságból szabadságra kelt.

Nem kell nékik sok támogatás. Küldd el nekik Vucsitsot, 
Nenádovits prótát és Lázárevits Lukács papot! — ha a hősök karjai 
elernyednének is, mit sem tesz: nevek kellenek nekik, nem karok, 
van a bolgároknak erős és ifjú karjuk; hősök a bosnyákok akár csak 
szerbországi testvéreik. Elég, ha a hősök szemeibe tekintenek, kik 
Szerbiát felszabadították. Mondd meg nekik, hogy velük vagy és réád 
támaszkodhatnak. Küldd el nekik azt a keveset, mi a szabadságra olyan 
szükséges, mint a kenyér és só az ebédhez. Ne sajnáld a pénzt, 
testvéreid szabadságának kivívására. Nagyobb érdem egy rabot fel
szabadítani, mint a koldusnak alamizsnát nyújtani.

Keljetek fel tehát a hősi ősök hősi unokái, ha a Fekete-tenger
től az Adriáig férfi-férfi mellé sorakozik, a Zsófia-templom félholdja 
el fog halványodni. Hiszen ha valamennyien fölkeltek a maroknyi 
ellenséget meg fogjátok semmisíteni, mely titeket szégyenszemre 
egész Európa előtt leigáz. Fegyvereket kértek? Vegyétek el az 
agáktól és bégektől! Nincsen pénzetek? — van az ellenségnek . . .

Ezért most, vagy soha! — ezt elvárja most egész Európa! . . . 
Szerbia, Crnagora, Bosznia, Bulgária, — ütött az ó ra! — most, vagy 
soha! éljen nagy, közös hazátok! éljenek a szabadság hősei! éljen a 
ti nagy jövőtök!

A szerbiai kormány ezen felhívást, melynek csak fontosabb részeit 
közöljük, és melyet kétségtelenül Jgnyátovits Jakab, a későbbi szerb nagy

1 Tráciai szlávok alatt a Balkán délszlávai értendők.
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regényíró szerkesztett, — Szerbiában elkoboztatta. „Szerbia jelenlegi politikai 
élete és a Török császárság iránti viszonya szerződéseken alapul —jelentette ki 
a szerbországi kormány félhivatalosan —, melyek a portával köttettek Orosz
ország védelme mellett; ha Szerbia a Török császárság iránti kötelezettségét 
felbontaná és a szerződés ellen cselekednék, — nemcsak a török 
kormánnyal, hanem az orosszal is összeütközésbe kerülne.“ — (U. o. 1848. 
29. szám, április 16.) Ignyátovits és Pavlovits a budapesti szerb politikai 
újság szerkesztői terve, hogy a magyarok segítségével a délszlávokat a 
török járom alól felszabadítsák, a belgrádi kormány ellentállásán megtört. 
Érdekes, hogy a szláv népeken kívül még Francia-, Német- és Olaszország 
segítségére is számítottak.

A teljes felhívás német fordításban közölve: Joh. Janotyckh, Archiv 
des ung. Ministerium und Landesvertheidigung-Ausschusses. I. Bd. S. 43—47.

37.
Belgrad, 1848 április 12.

Mayerhofer belgrádi hómul gróf Fiquelmont Károly osztrák külügy
miniszterhez intézett sajátkezű jelentése a szerbországi viszonyokról.

Wien, St. A. Serbien F. 10. Varia 1848—1850. Érk. május 3.

Nr: 107.
Seit es den schnell und kräftig angewendeten Maassregeln 

gelungen ist, den ersten Ausbrüchen der aus Deutschland, Kroazien 
und der Militärgrenze hieher gedrungenen Aufregung Torzubeugen, 
ist zwar die Ruhe nicht gestöhrt worden und man könnte umsomehr 
auf die Fortdauer dieses Zustandes hoffen, als sich. . .  die Haupt
führer der illyrischen Bewegung, denen nun auch Zach folgt,' 
nach und nach von hier entfernt haben.

Dennoch ist es sehr zweifelhaft, ob es unseren Bemühungen 
gelingen und den hervorragenden Männern des Landes möglich 
sein wird, sich und ihr Volk ohne eigene Gefahr ausserhalb des 
gewaltigen Sturmes zu halten, welcher ganz Europa mit sich fort- 
reisset. An wirksamen Aufreizungen sich keck in seiner Mitte zu 
werfen fehlt es nicht.

Seit einigen Tagen ist der Georg Stojakovich, Advokat des 
Fürsten Milosch Obrenovich hier und spricht unverhohlen und 
nicht ohne Wirkung für eine Erhebung der Serbischen Nation 
diess- und jenseits der Grenze gegen Türken und Magyaren. Natio
nale Regungen, welche von dieser Parthei ausgehen, können aber 
die jetzigen Führer des Landes nicht unberücksichtigt lassen. 
Heute hat ein Artikel Nr. 26 der Pesther „Allgemeinen süd- 
slavischen und serbischen Volkszeitung“2 vom 28. März/9 . April 
„Politischer Tag der Thrazischen Slaven“ überschrieben, das grösste 
Aufsehen. . .  im Leseverein und in den Kaffeehäusern verursacht. . .

1 Bán Mátyás, Csavlovits, Šaffaŕžik, Zach stb.
2 Lásd a 37. számú iratot.
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in welchen Wuchich, Lazarevich, Nenadovich etc. namentlich auf
gefordert werden, sich an die Spitze zu stellen.

Ob es möglich sein wird diesem Treiben einen Damm ent
gegen zu setzen.. .  ist sehr problematisch und ich b itte . . .  auf die 
Rückwirkung gefasst zu sein, welche eine Bewegung der serbi
schen Nation im türkischen Reiche gegen die Herrschaft der 
Pforte, auf die zahlreichen Völker gleichen Stammes in der k. k. 
Militärgrenze, in Ungarn und die übrigen österreichischen Ländern 
nothwendig ausüben muss.

Vom Fürst Alexander langen befriedigende Nachrichten aus 
dem Inneren ein und morgen folgt auch die Fürstin mit der 
Familie auf etwa 14 Tage nach Kragujevatz.

38.
Csurog, 1848 április 13.

Ptdnik főhadnagy jelentése a csajkás-zászlóalj parancsnokságához 
Műetits Szvetozár csajkásker'áleti szerepléséről.

Eredeti jelentés. Wien, K. A. 1848. K. M. Nr. ad 1398.

Heute [12 April [1848 . . . erthönten die Kirchenglocken, 
worauf das . . . Volk sich eilends zur Kirche begab.

Nach einer Weile kam der Herr Pfarrer Max. Milovanovits 
zur Compagnie und theilte mit, dass die Ortsbewohner, ohne dass 
er wisse auf wessen Veranlassung, sich bei der Kirche versammeln 
um dortselbst die Beiträge für die nach Wien abzugehen be
stimmten Deputirten einzubringen und deshalb geläutet haben; 
und ersuchte zugleich dieses einzustellen.

Dem besagten Herr Pfarrer wurde bedeutet, dass seine 
Pflicht als Kirehenvorsteher seie, diesem Eingriffe Einhalt zu 
thun; der Herr Pfarrer verliess sogleich die Amtsstube und ver
fügte sich zur Kirche.

In demselben Augenblicke hat die Compagnie vernommen, 
dass bei der Kirche sich ein junger fremder Mensch, zwischen 
dem Volke beßnde und eine Anrede dort halte. Gleich darauf hat 
dieselbe den Feldwebel Davidovac. . .  dahin, mit dem Aufträge ent
sendet, sich von dieser Versammlung die Überzeugung zu ver
schaffen und den Fremden zur Kompagnie zu bringen; der Feld
webel kam aber mit der Meldung zurück, dass dieser Fremde der 
Jurist Svetozar Miletits aus Mosorin seie und dass dieser, bei 
Gelegenheit als er denselben zur Compagnie zu kommen, vor
geladen habe, sich geäussert hatte: „Ich habe bei dem Herrn 
Offizier nichts zu thun“, dann dass ihn das Volk aus seiner Mitte 
nicht lasse und jeden der ihn angreift zu steinigen droht.

Das versammelte Volk hat sich von der Kirche in die Gasse,
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in welcher Petar Cvetits wohnt verfügt und dortselbst hat der
selbe Svetozar Miletits wiederholt eine Anrede gehalten.1

Die Compagnie, welche keine Mannschaft, um diesem Miss
brauch Einhalt zu thun, in der Nähe hatte, hat den Feldwebel 
Davidovac wiederhohlt dahin gesendet um den Petar Cvetits zu 
beauftragen bei der Compagnie augenblicklich zu erscheinen. Bei 
dessen Erscheinung hat man demselben beauftragt den Miletits 
zur Compagnie zu bringen. Zur Zeit als Cvetits aber zu dessen 
Hause rückgekehrt war, war Miletits nach der, der Compagnie vom 
Feldwebel Davidovac gemachten Anzeige gegen Nádalj, mit dem 
nadaljer Grenzer Bekvalae fortgefahren.

So viel in Erfahrung gebracht werden konnte, hat Svetozar 
Miletits dem Volke zu verstehen gegeben, dass die Ungarn die 
slavische Nationalität zu unterdrücken und die ungarische Sprache 
in alle dienstlichen und kirchlichen Verhandlungen einzuführen 
gedenken, dann dasselbe aufgefordert sich dieser Einführung ent
gegen zu stellen, und die Bitte damit die slavische Sprache in 
den Ländern, wo die Mehrzahl der Slaven lebt die Dienstsprache 
werde, sogleich einsenden.

Pútnik főhadnagy szerb nemzetiségű volt, és Miletice Szyetozár osztrák- 
ellenes akcióját jelentésében elhallgatta.

39.

Pozsony, 1848 április 12.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek a pancsovai küldöttségnek
adott válássá.

Másolat. Wien, K. A. 1848. K. M. Nr. 743. és Nr. 665—1398.

Da zufolge der auf gegenwärtigem Landtage mit gnädigem 
Zuthun Seiner Majestät gebrachten Gesetze, auch die Militär- 
Grenzen nicht mehr dem Wiener Hofkriegsrathe, sondern dem 
verantwortlichen ungarischen Ministerium unterstehen werden, so 
ist hiedurch der wichtigste Wunsch der Bittsteller erfüllt.

Das Ministerium wird vorzüglich darauf sehen, dass die 
Militärische Organisation der Militär-Grenzen, wie es die all
gemeine Sicherheit erheischt, unverletzt bleibe, und dass die
selbe und insbesondere die bürgerliche Verwaltungsverhältnisse 
der freien Militär Kommunitäts-Gemeinden baldmöglichst zweck
mässige Reformen erhalten.

Dies haben die Bittsteller und ihre Commitenten mit Ruhe 
abzuwarten, und sollen die Bittgesteller friedlich heimkehrend mit 
Vertrauen in das Gesetz und die Landesregierung, — dahin wirken,

1 Lásd a 47-iki felhívást.
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dass die Ordnung ungestöhrt aufrecht erhalten werde, womit dana 
die gehörig zu untersuchenden Beschwerden nach der Gerechtigkeit 
entschieden werden können.

Zugleich wurde dem betreffenden Ganeralkommando die Be
ruhigung der Stadt Pancsova aufgetragen,1 bis die nöthigen Unter
suchungen werden gepflogen werden. ~ ^  ,,, ,°  s> r  o Gr. Batthyány m. p.

Báró Piret bánsági főhadparancsnok erre 1848 április 22-én 125. sz. a. 
a pancsovai dandárparancsnokkal tudatta, hogy a határőrvidék szervezeté
ben az osztrák hadügyminiszter (1848. 54. sz. április 7.) szerint változás 
nem történt, — tehát a Hofkriegsrat és osztrák minisztérium mint fölöttes 
hatóságok rendeletéi továbbra is mérvadók, és így Pancsova, valamint 
Fehértemplom városok a katonai kormányzóság alá továbbra is esnek, — 
miután a magyar országgyűlés a határőrvidék belszervezetére nézve még 
nem hozott érvényes, törvényes határozatokat.

4 0 .
Bécs, 1 8 4 8  április 1 2 .

Blaznavac Petrovits Milivojnah Knityánin szerb államtanácsoshoz 
intézett levéléből; Obrenovits Milos fejedelemről.

Eredeti levél. Belgrád, Tudományos Akadémia. Knityánin levelezése.

Ilpe ipn /fana 6ho caM Ha pa3roBopy K04 K[hc3] M [n.iumaj 
Tpn caTa. Oh ce TystH Ha HenpHSHaTCAHOCT 11 H04.10CT . , . 4 aHac je 
UeTBpTH /(aH K3K0 My HHCaM HHiaO, HO 40ÓH0 caM CIIHOh y MpaK 
pe^y-hy 04 Kone, Te caM túko 4aHac y 10 cara npe no^He OTHinao. 
Cße nuo CMO ľOBoptLiir to HHKaiío He Mory Ha apTnjy CTaB^ara, 
ho HeuiTO hy Mopam MHxaj.10 Papa mamin. i;a4 je 0B4e 40.1 asno 
6ho je K04 H>era. Oh H>HMa He Bepyje, to je 3an;e.io . . . EOliih je 
miau, Kao hito mh oh Kaase, 4a ce npiuera y3 xmasa. na 0H4a 
4a yooHii r. AßpaMa, khko he oh 40hfl 3a npe4CTaBHiiKa, na 0H4a 
4a Kpofi H04 HMenoM KH>a3a Kauy, naKO oh KOMe ohe. K[He3] 
M [h.iohi] CBe 3Ha. Oh 3Ha Kano Ilonja mhcah noeram m a 3 0M, 
3Ha K3K0 cie bh TOMe hpothbhh ii iírko ra sa to iiCMejaBaTe . . . 
4 a je Hahh n.iaH to sariero, CBe4onn h oho hito je Merni r. PaHKO 
Ka3ao y Kparyjemiy, 4a mh je r. H unja peKao 4a he oh CBe 
ynoTpeÖHTii 4a riouepeiBe Kmaaa 3a4 o6 iije . . .

Fordítása:

Három nap előtt Milos fejedelemmel három óra hosszat beszéltem. 
Holmi alávalóságokra panaszkodik.

Ma már negyedik napja, hogy nem voltam nála, de tegnap 
késő este cédulát hozott Kócsa,2 mire ma délelőtt 10 órakor meg-

1 Lásd a 81. és 48. számú iratokat.
2 Kócsa, Milos exfejedelem szolgája.
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látogattam. Mindent, amiről beszéltünk, nem vethetek papirosra, de 
némely dolgot megírok. Garasanin Mihály, mikor itt járt, — nála volt. 
Milos nekik nem hisz, — az bizonyos. — [Garasanin] Illés1 terve, 
amint Milos mondja, — a fejedelemhez simulni, . .  . [Petronijevits] 
Avramot2 eltávolítani, a kormányelnökséget magához ragadni és aztán 
a fejedelem neve alatt mindenkivel úgy bánni, ahogyan neki tetszik. 
Milos fejedelem mindenről tnd. Tudja, hogy Garasanin Illés a fejedelem
hez törekszik, tudja hogy ön3 ellene van terveinek, s ezért kineveti . . .

S hogy valóban ez Garasanin Illés célja, — bizonyítja az is, 
amit nekem Ránko Kragujevácon elmondott: vele ugyanis Garasanin 
Ily és közölte, hogy mindent el fog követni a fejedelem bizalmának 
megnyerésére . . .

Obrenovits Milos száműzött fejedelem és híveinek, Karagyorgyevits 
Sándor uralkodó szerb fejedelem megbuktatására irányított titkos törekvései 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a délmagyarországi szerbek mozgalmát 
a szerb kormány támogatta, nehogy Milos fejedelem a délmagyarországi 
szerbek bizalmát megnyerhesse; de másrészt ezzel Szerbia lakosainak figyelme 
az ország belügyeitől is eltereltettek. Garasanin Ilyést ellenfelei tényleg 
meggyanúsították, hogy a szerb fejedelmi méltóságra törekszik.

41.
Károlyváros, 1848 április 13.

jBán Mátyás szerb emisszárius levele a horvát és boszniai politikai
helyzetről.

Másolat. Nr. 6. Belgrád, Bán Mátyás hagyatékában és Budapest, Nemzeti 
Múzeum. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok.

. . . IIIto bii npnnopynyjeTe, 4a y MuHHCTapcTBo AOÍ>e n 
KojH CpÖHH BOCTÔ Hora BjeponcnoBje/taH.'t, o TOMy Beh obümo cbük 
roBopn . . .  Ebo Me y XpHaTCKOM Kapiomiy . . . cbh cy caojkhii 
Kao je,t,aH uoaeic; hcth 4yx h no cejaMa ii.iaYfa; BaHa Jedannha 
Ayőe KaKO BaM ja HeMory Ka3aTH, o Cpónjn pa3nnTajy HajBehnM 
HHTepecoM; roBope aKO Cpóiija Hey3XTje4 e 001060411™ Eochv h 
XepperoBHHy, ocaoőô h heiio je mh h 6e3 ae. Ja nj yßjepaBaM 
4a ce y Cpőnjn He cnaßa, am 4a jê Ha 4p;Kana HeMoace npanara 
CBojy noMTHKy no coKaunMa; 4a ke.33 Cpócicn HMa EocHy a n 
Byrapcny y pypn, ajn 4a oh xohe 4a pa4H H3 ßjecTH0 h y 
cBoje BpeMe; jep npeßpeMeHHM y4apoM moto 6 n 
ynponacTHTH h  c a i y  Cpönjy,  noja je j e 4 n h h jomT 
cj.ypftH TeMe* 6y4yhHocTn jyroejaBeHCKoj.  
. . . Cße ce Beírna h Beírna 3aMpMyje. Je4aH CBeoöniTH paT Mopa 
ce 4oro4HTH, to ce MeHH bh4h túko ncTHHa, kojhko je ncTHHa

1 Garasanin Illés a szerb kormány belügyi főnöke.
2 Petronijevits Avram, a szerb kormány elnöke és külügyi főnöke.
3 Knityánin szerb államtanácsos, aki feltétlen híve volt Karagyorgyevits 

Sándor fejedelemnek.
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да је сутра петак. Зато спремајте се тамо, и сва ваша раз- 
подожења учините, ако сада не учините што учинити морате, 
ви сте пропади. Сви Славјани Аустријски стоје у сајузу. Ви 
пошљите неколико људи у Восну и Херцеговину; уђите у 
споразумљење са Франзузима, који тамо највећма важе; дајте 
потанко посути гдас по Турској да ће раја бити скоро осло- 
бођено од сајужене браће Србаља и Хрвата и Дадматинаца. То 
ће сидно подићи дух рају, и побити страхом Турске Бошњаке; 
такови потајни и претечни гдасови свагда сидно на народ 
дјествују.

. . . Новине Павдовићеве свуда су изгубиде кредит, дакде 
за Србство само остају Новине правитедствене; зато вас модим 
договорите се са г. Тенком да он позове к себи Уредника и 
да му надожи да нише у своје новине честе чданке о спојеву 
Србаља и Хрвата у Аустрији . . .

ГогсШаза:
0пб1с ах! 1апасво1јак, ћоду а ћогуа! когтапућап е%у д8гб§ 

ке1еН агегћ едуеп 1з ће1уећ Го§1а1јоп, — еггб1 Ш; таг  згеНећеп 
ћез2е1пек . . .

Ш Уадуок Ге18б-Каго1ум4гозћап . . . уа1атеппу1вп едуеГегГепек 
ез пдуапПуеп згеПет 1еп§ а Муакћап. ЈеИабГб ћап! МтопЈћаНапи! 
згегеНк, бгегМа 1гАпћ а 1е§падуоћћ егс1ек1б(1ез8е1 Гибакогиак, аг! 
топбјак. ћа 8гегћ1а п ет  акагја Возгп1а1, ез ЕГегсе^оушак МагаћаЛ- 
1ат, — пе1ки1е Го§јак МзгаћасНЕат. ВЈгЕозИоШт бке! аггб1, ћоду 
Вгегћтћап п ет  а1згапак, бе е«у а11ат зет  ћЈгбеГћеБ аг и1сап зајаЕ 
ро1Шк6јаГ, — ћоду а згегћ Геје<1е1ет кегећеп 1аг1ја Возгпја ез 
Во1§6гогзга§о1;, — <1е 1<1ејећеп МгГозаи акаг сзе1еке<1т, тег! Ш- 
еШИ гајГаиШвА 8гегМ<И гв Имкге1еће1п&, — а сШвгШ јбпб едуепеп озгГораГ . . .

МГпбјоћћап кауагобиак а <1о1док. Аг Шакапов Ћагспак кг кеП 
Готге, о1уап 1даг ег, т т ! ;  ћоду ћо1пар репЕек 1е82. Егег! Еећа! 
кезги1јепек Ге1, 1е§уек те§  аг јпЕегкебезеке!;, — тег4 ћа п ет  
ћевгјк т е §  бпбк а ке11б ГпЕегкебезеке!;, — тедћиИак. АизгЕпа 
бззгез згМујаЈ згбуеЉегЕек. КиИјепек пећапу едуепк Возгтаћа бз 
Негседоутбћа; аИаробјапак т ед  а Ггаисткка!, Мкпек 1ект1;е1уе 
а 1едпа§уоћћ; Шокћаи Еегјеззгек е1 а ћМ  е§езг Тбгбкогзга^ћаи, 
ћо§у а гајака! аг едуезиИ; згегћ, ћогуа! ез <1а1та1; ЕезГуегек 1е1 
Ео§јак згаћабИапЈ. Ег ћаШ тазап Го§ја а гајбк 1е1кезе<1е8е4 ете1т 
бз а ћозпу&к тиги1тапока1; 1ећап§о1т; аг Пуеп Шкоз е1бге зга§и1б6 
Мгек тшбепког егбзеп ћаГпак а иерге . . .

Рау1оуИ,з ијзада ћГће1вС уезгЕеПе; а згегћзбд т а г  сзак а згегћ 
когтапу ијза§&1; о1уа8за ; ег^екеггеиек [ЗгГеГаиоуЉ Муап] Теикауа!,1 
иГазИза а згегкезгГок, ћо§у 1арј6ћап §уакоп схккеке!; кбгбЈјбп аг 
аизг4па1 згегћек ез ћогуаћок е§уези1езегб1 . . .

1 ЗгЕеГапоуКа ГаЕуАп, (Тепка) а вгегћ ^ПатГапбсз а1е1пбке бз 1848-ћап 
е1пбке уо1Г.

D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lke lés tö r té n e te . II. 7
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42.
Goszpodince, 1848 április 13.

Nikowitz gošzpodincei századparancsnoknak Beller ezredes, csajkás- 
zászlóaljparancsnokhoz intézett jelentése Miletits Szvetozár föllépéséről.

Eredeti jelentés. Wien, K. A. 1848. K. M. ad 1398.

Nach einer heute früh eingelangten Stations-Anzeige war 
gestern Nachmittags der Student Svetozar Miletits, ein Schumacher
sohn aus Mosorin mit dem Nádaljer Grenzer Nikola Bekvalac 
nach Nádalj gekommen, und harangierte die versammelte Ge
meinde, sie solle die zum Abmarsche nach Italien bestimmte Mann
schaft nicht ahrücken lassen, sondern diese möge lieber zu Hause 
bleiben und den eigenen Herd vertheidigen. Und die Wirkung 
von dieser Ansprache war eine nachtheilige, nachdem die Mann
schaft wirklich, als sie heute zum Ausmarsche befehligt wurde, 
nicht Folge leisten wollte, sondern sich in die Wirtshäuser begab 
und herutnsof.

Als die Kompagnie von dieser Auflehnung Kunde erhalten, 
war eben der in der Wiener Deputations-Angelegenheit nach 
Gospodince berufene Nádaljer Orthsauschuss hier eingetroffen. 
Mann belehrte diesen über das Gefährliche des Beginnens von 
Seite der dienenden Mannschaft in Nádalj . . .

Als man bei der Ankunft in Nádalj sich mit dem vor der 
Ortswache in einer Gruppe versammelten Volke in ein Gespräch 
über das Vorgefallene einliess, ward allgemein erklärt, an den 
so ungeziemenden Betragen der Mannschaft sei lediglich das Zu
reden des Svetozar Miletits schuld, eine anderweite Ursache sei 
Ihnen nicht bekannt. Man sprach nur von Gehorsam und Treue 
gegen seine Majestät, nur konnte man die durch jenen Aufwiegler 
allgemein erregte Besorgnis nicht verbergen, dass der dieseitige 
Bezirk, wenn solcher von der Militärmannsehaft noch mehr ent- 
blösst werden sollte, leicht von den gegen die serbische Nation 
erbitterten Magyaren feindlich überzogen werden könnte, wo man 
sodan, zumahl wenn die Grenzbevölkerung auch länger ohne 
Waffen bleiben sollte, ausser Stande sein würde, Widerstand zu 
leisten, nach dem die Bauern im Provinziale bereits mit Waffen 
versehen sind. Die Folge einer solchen Überraschung könne für 
das Bataillon nur eine höchst traurige sein.
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43.
Csurog, 1848 április 13.

Pútnik főhadnagynak Beller ezredes, csajkás-zászlóáljparancsnokhoz 
intézett jelentése Miletits Szvetozár izgatásáról.

Wien, K. A. 1848. K. M. Nr. ad 1398.
. . .  So wie verlautet, sollen 16 — 20 derlei Proletarier slavi- 

scher Abkunft nach allen Theilen der Grenze von Wien abgegangen 
sein um die Propaganda zu proclamiren und die Croaten, so wie 
alle übrigen Slaven von der Theilnahme an dem italienisch-franzö
sisch oder sardiniscben Kriege so lange abwendig zu machen, bis 
nicht die Forderungen der Slaven berücksichtigt und ihr Ver
langen in alle umfassendsten Theilen von dem allerhöchsten Throne 
bewilligt werden wird.

In diesem Sinne soll auch dieser Miletics dem Volke vor 
der Kirche gepredigt haben, doch bis jetzt scheinen seine Worte 
keinen Eingang gefunden zu haben; allein was später geschehen 
kann durch die deutlichere Auslegung der hier und im ganzen 
Bataillon bekannter böswilligen Czwetics-scher Familie — weis ich 
nicht, denn nicht nur dass ihr alles diess nicht unbekannt sein 
sollte, nein, diese und vorsonderlich der Petar Czwetics ist es der 
den jungen Menschen von Neusatz mitgebracht, beherbergt und 
mit Unterstützung der Geistlichkeit diesen tumultuarischen Auf
tritt bewerkstelligen Hess. Auch der Nadaljer Grenzer Bequalaz, 
scheint mit in Neusatz gewesen zu sein, weil er, so viel ich 
erfahren konnte, mit denen selben fraternisirte und bei der be
absichtigten Arretirung dieses Menschen sogleich mehrere Wägen 
in Bereitschaft hielt und eiligst davon eilte.

Heute Hess der Gefertigte die Mannschaft ausrücken um 
nochmals die Visitation vorzunehmen und die angekommenen 
Schuhe zu vertheilen, doch bei dieser Gelegenheit versammelte sich 
eine Menge Volk zusammen, der ganze Ort; umringte die Soldaten 
und schrie laut auf; wir lassen unsere Kinder nicht ausmaschiren,. 
auf keinen Fall, bis wir in der Gewissheit sind, was mit unsern 
Forderungen geschehen wird ? hierauf ward commandirt der Mann
schaft, halb links zur Kanzlei um die Vertheilung der Schuhe zu 
bewirken; allein hier unterstand sich der Grenzer Glischa Wlah 
den Kameraden Gaischin entgegenzutretten und den Abmarsch zu 
verwahren, hierauf entstand die Aufstand-Auflehnung mit dem 
einhelligen Ausrüffe — wir gehen nicht, wir gehen nicht, und als 
man denenselben auseinandersetzen wollte die Folgen, wollten sie 
davon nichts höhren, sondern schrien aus voller Kehlen, sie wissen 
alle Folgen, allein sie marschieren nicht aus.

Beller ezredes, a csajkás-zászlóalj parancsnoka jelenté báró Hrabovszky- 
nak, hogy a századok április 15-én mindazonáltal bevonultak Titelre. — Beller

7*
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szerint a lazítás Újvidékről eredt, ahol április 13-án este a Zöld koszorú 
vendéglőben a visszatérő Miletitset szerb Ügyvédek éljenzéssel fogadták. — 
Báró Hrabovszky főhadparanosnok erre április 16-án Hallavanya alezredest 
küldte ki a csajkáskerületbe információ végett.

44 .
Temesvár, 1848 április 13.

Báró Pireí bánsági főhadparanosnok jelentése az osztrák hadügy
miniszterhez a katonai határőrvidék hovatartozása iránt. 

Eredeti jelentés.' Wien, K. A .; K. M. 1848. Nr. 409. Érk. április 18-án.
Schwarz őrnagy fogalmazványa. Wien, K A.; S. B. G. K. 1848. IV. 7.

Praesid. Akt. Nr. 106.

An das k. k. hochlöbl. Ministerium des Kriegswesens in Wien.
. . .  kommt dem Generalkommando von dem zeitlichen Mi

nisterial Landes Sicherheits Comité de dato Pesth vom 8. April
1. J. Nr. 228 ein Schreiben1 zu, dass ich [br. Piret] in der 
Urschrift beizuschliessen nicht verfehle. Von der Stellung amtlich 
noch nicht in Kenntniss, welche ich in Militärangelegenheiten, 
oder gegenwärtig, dem an Stelle des ungarischen Ministeriums 
fungirenden Landes-Sicherheits-Comite gegenüber einzunehmen ha
ben werde, kann ich nach dem Geiste des hohen Ministerialerlasses 
vom 7-ten April l. J. Nr. 54 keinen Augenblick zweifelhaft sein, 
dass die Einverleibung des k. k. Grenzgebiethes in das Königreich 
Ungarn, auch für die Folge keineswegs, in der Absicht des a. g. 
Monarchen und der verantwortlichen hohen Staatsregierung liegen, 
und dahin der Status quo in der Grenze mit umsomehr allen 
Mitteln, die das Gesetz verleiht, gegen jede übergreifende Tendenz 
zu schützen sei.

Az ideiglenes bizottmány 1848 április 8-án 228. szám alatt tudatta 
báró Piret bánsági főhadparancsnokkal, hogy a határőrvidék Magyarország 
integráló része ; s miután több ügyben intézkedett is, — báró Piret az osztrák 
hadügyminiszterhez fordult, mint fölöttes hatóságához, a fenti felterjesztéssel.

45 .
Karlóca, 1848 április 14.

A  karlócai szerb hitközség óhajai.
Nyomtatott egykorú példány Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum
ban, 1848—49-es iratok 1848 április 14 alatt. — Közölve: a „Szerb Letopisz“ 
1851. évi 83-ik kötetében és a belgrádi „Szrbszke Novine“ 1848-ik évfolya

mának 31-ik számában is.

OÓigH ca^anratH, Ha yTeMeníiH'b cpehe napodul; h pasHHTain. 
caoóoao yMHe ynpaB.iÍHH noKpe™: ohomhhk) h Hact Cpöirh na 

1 Lásd a 67., valamint a 39. számú iratot.
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ону свету дужностг, ко1омт> смо роду и обштеству нашемЂ, 
К010МЂ маЗки цркви и духовноД самостадности нашов обвезани. 
Садт. е време и вридика, да искрено и лвно испов&димо сто- 
годишнћ тегобе народнћ и овнма безх свакогг одлаганл згодна 
лека нотражимо; да неприкрнвамо више лготе, срдду народа 
задане ране, ерЂ ће ове, ако Ш оставимо неизвидане, цело 
морално т$ло иарода отровати и източити сву н&гову умну и 
правствену снагу; да не чекамо више рабостри&ливо и сђ 
прекрштеннмЂ рукама, да нротече рћка, кон ће тећи докђ е 
годђ простора и вћка. СадЂ, кадЂ сви народи простране 
МонархЈе АвстрШске и онакова права ишту и добнваго, каква 
нигда до данасЂ уживали нису: време е, да се и мн Срблви о 
благу Рода и цркве наше постарамо, и да законнмЂ путемЂ 
себи она права тражимо, кон намЂ Б огђ и здравнћ разумЂ 
налаже, кои достоћнство народа нашегЂ и собратска еднакостЂ 
изнскуе, а одђ кои бн нћкон мн силомђ милостивн царски 
пр1виепн одана већЂ уживати имали. СадЂ кад ее свемилос- 
тивнћ ДарЂ и Кралв нашЂ по безмћрномЂ благоутробш своме 
свима австрШско-иалЈанско-славенскимЂ народима, даклеи нама, 
духу времена одговарагоћШ УставЂиодарититоржествено обећао, 
и кадЂ насЂ сђ едне стране Мађари, а сђ друге браћа наша Хорвати 
у свое коло познваго и желе сђ снама у неразкидннв и наб- 
тешннћ сагозЂ ступити: време е, да се опредћлћно извснимо, 
на кого ћему страну и иодђ коДмђ уговорима да се приклонимо,

ПрннД и навпоглавитнћ основђ теженн нашегЂ таИ е, да 
противЂ свакогЂ нанаданн обезбћдимо не саму цркву нашу 
православну, у кошћ едноћ савћстЂ наша налази утћхе и спо- 
ковства, но да сачувамо заедно и светнћ онав, одђ дћдова 
наши као аманетЂ наслћђеннв ковчегЂ народности наше. Име 
и взнкЂ Србсшв, безЂ коега бн иста лгоблћна православна 
Црква лако сннове свое преживити могла. ПружаИмо дакле 
руке еднокрвнов и едноплеменов браћи нашов Хорватима, сђ 
веселнмЂ изђ дублвине срца узкликомЂ: да живи Слога, да 
живи троедна Кралћвина!

Подђ именомЂ троедне Кралћвине разумћвамо Хорватску, 
Славонго и Далмацго, заедио са вовничкомЂ границомЂ. као и 
свима осталнмЂ предреченн КралћЕстЕа странама, кое су, 
течаемЂ времена изгубдћне, сђ УнгарскомЂ вармеђама и сђ 
АвстрЈвскимЂ државама саединћне.

ЈКелећи као и досада вћрни остати садашнвов владагоћов 
динаспи, захтевамо одђ справедлвивости нашегЂ Цара и Кралн 
слћдугоћа:

1. Да се изради УставЂ за Троедну Кралћвину на темелго 
слободе и народности саотвћтно захстеванлма ХорватскомЂ, а 
именито:

а) Да се народна независностЂ изрече; б) да се народЂ



на земалвскомЂ Сабору заступа на темелк) еднакости безт> раз- 
лике сталежа и в&ре; в) Захтевамо слободу печатанФ, в р̂е, 
учена и говора; г) да се земалвскјв Саборт. сваке године држи; 
д )  да имамо собственнв независимнв нашегв земалвскомг Сабору 
одговорннб МинистерЈумЂ; е) оћемо еднакостн Свјк) безЂ разлике 
сталежа и вћре пред СудомЂ, заедно нвностђ, усменоств, по- 
роту (јигу) и одговорноств Судаца; ж ) да еднако носе терете 
или плаћак) данакЂ и порезЂ сви безЂ разлике сталежа, коД 
данакЂ опредћлити се има на нашемЂ земалЂскомЂ Сабору; 
з )  да се укину роботе1 и да престане поданичество; и)  да се 
заведе народна гарда; ј )  да се уведе народннв езнкЂ у 
унутрашнћ и сполншнћ управлннћ Троедне Кралћвине, и 
заедно у сва внша и манн училишта.

2. Да намЂ се допусти, да можемо себи бирати Вовводу 
(Деспота) одђ нонничкогђ чина по старомЂ нашемЂ праву, кое 
су ужиЕали предцн наши шште у стар1и времена, кадЂ су у 
Унгарсков владали Крал&ви изђ разнн домова. А да су Срблви 
доиста речено право уживали, ово свћдочи 1сторЈн отечествена, 
св^доче нсни закони Унгарски; 22. 1498; 5. 1507, с«4доче 
напослћдакЂ и сама имена бнвши Србски ВоДвода, кои у 
устн и у срдцу народа и данас штте живу, као; ВукЂ Бран- 
ковићЂ или Змаб ДеспотЂ ВукЂ, Маћка Ангелина и сннови 
нћни ГеорпвЂ и 1оаннЂ, блена Деспотича, СтеФанн ЈЦилнно- 
вићЂ и 1оваш> ЧарноевићЂ. Ово право народа Србског, потомђ 
несрећннмЂ догађаима бурнн времена изгублћно, у време 
ЧарноевићевогЂ преселенји понов10 е блажене памети МонархЂ 
Леополд I. силомђ пр1вјлеие Одђ 21. Авг. 1691. године: Рго- 
ттШшпа УоћЈз — зегтака трппиз КеИ§10шз зиае. еНдешИцие 
Уајуобае Нћег(а1е, рг1тИе§118 е4 јипћиз, ехешрНопет аћ о т т  
опеге рићНсо е(с.

3. У Србско Вовводство (Деспотовину) да спада по старомЂ 
нраву: СремЂ, ВанатЂ (са ДпптрЈктомЂ Кикиндскимђ) Бачка 
(са ДштрштомЂ ВечевскимЂ и са ШабкашкимЂ баталЈономЂ) и 
Варани, Деспотовина СтеФана 1Дилпновића.2 разумћвашћи тако 
досадЂ назнвана како мштарска, тако и провишџнлна мћста.

1 Да и у воиничкоб границн еданпутЂ престану терети робје, кордона, 
забране шума, жировнице, шишарице, безплатежногв возена господе, разно- 
виднн аренда бара, рнгова, шцпица, а нарочно тереги похода военогв из- 
вант. Отечесгва.

2 После смрти Деспота Јована Бранковића супруга нћгова бдена 
владала е сама с кћерма нћко време, а затимв цризвала одт. приморски 
страна Кнеза Захумскогг одг Паштроевића Сгефана 1Циллновића, сродника 
десподскогг, и овоме предагла санг деспотскШ надт. народомг Србскимг. 
После краткогЂ времена збогв турскогв нападанн осгави влена градв Купи- 
н и к ђ  и отнде преко Дунава брату свом ђ  Кнезу Марку Лкшићу у град к ВилагошЂ; 
а ДеспотЂ СтефавЂ.ГЦилнновићЂ пресели се у градв МоровићЂ, гди е дес- 
подскш саНЂ добро оправлло, и гди се противу безбожнн Агарпна ‘много

1 0 2  А КАШ.6СЛ1 82ЕКВ Н1ТКб28Кв 6НАЈА1
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, 4. Да се народг Србск10 у будуће овнмђ правнмЂ своимђ 
генетическимЂ (т. е. Србскимт.) именомг назнвати има; в^ро- 
испов4даше наше да се восточннмђ православннмт, (огЉо<1оха 
опеп*аНз геНфо) именуе да се еданпутт освободимо непрлмогт. 
нама наметованогЂ наименовашн: Грцн несоединГни, аки бн се 
мн пре Уше безт, имена потуцади бши.

5. Воввода наш има бнтн Срблвинн восточногт, право- 
славногЂ в1;роиспов4датн, изабранв од народнви представника 
на земалвскомв Сабору троедне кралПвине.

6. Да се БанЂ ХорватскјЦ на истомђ земалвскомЂ Сабору 
безв разлике в4роиспов4данјн има бирати; оиђ да буде пред- 
сДдателв земалвскогв Сабора, и Воввода Србскји подпредсДдателв.

7. Желимо, да се будућШ незавнсммнв одговорннД Мјш-
стер1умв троедне кралГл ине по изреченомЂ начелу еднакости 
изђ половине народа нашегЂ восточне православне вћре састави. 
Ово исто и у наименованш способнн лица исте в4ре народа 
како при наввншимЂ и нижимђ управлвгоћимЂ. тако и прочимв 
троедне Кралћвине надлежателствама да буде. У Унгарскоб 
пзкђ членЂ 10. 1702.1 да се уважи. ■

8. Да се СрбскШ народннћ КонгрессЂ, коћ нашЂ е наћ- 
више ради свезе сђ нрочимЂ у МонархШ АгстрШсков налазећимсе 
наше вћре народима нужданЂ, сваке године држи, и средствомЂ 
овогђ Конгресса да се устронваго и управлнго наше , цркве, 
школе, изобразителна заведешн, неприкосновенни фоидђ и 
проче Фупдаше народнћ.

9. Да се истнв народннв КонгрессЂ, кои е већЂ рћшенЂ 
што скор1в засадЂ 10ште по старомЂ начину и обнчаго у Кар- 
ловце сазове. На будуће пакв Саборе народнћ да се шалго 
представницн изђ троедине Кралевине и прочи восточноправо- 
славнн обш,ества у Монарх1ћ Австрјвскоћ безЂ разлике чина и 
сталежа, еданв одђ 20.000 душа. Ово разређенћ да се на првомЂ 
доидућемЂ Сабору изради.

10. У будуће засвагда Предсћдал елв народнћгв конгресса 
да суде Воввода СрбскШ, а Подпредсћдателв КарловачкШ 
Арх1епЈскопЂ или у оскудћнт овога навстарји Ешскопђ.

борт. А кадг се Н1е могао више противу 'Гурске силе браниги, онда га 
УнгарскМ Кралв Владиславв II. сђ многоброиннмЂ народомг, Србскимг пре- 
сели преко Драве, и даде му градв ШиклеушЂ (Шнклошђ) год. 1598. Овде е 
СтефанЂ 1ЦилановићЂ у своие званш и сдну десиотскомЂ управлнвћи народЂ 
Србскјб 7 годнне ноживго, 1 упоко!0  се 4. окт. 1515. (В4,8<Т а тадуаг 
взбтед а1аШ је̂ уге!ећ)

1 Кои овако гласи: ,№  ех ШШуМшв ејиаДет (Сггаесг) КЦив попиЦа 
геди1вШв циаШаПћив табгисГа, аЛ СапееИаггат Нип^апсо-АиНсат ; ргои! 
ећ а<1 СопвШит Ке^гат Восит4епепе1а1е аррћсепбиг 1п<1гт1с1иа.“ т. €.- „Да 
се из лица т о гђ  (Грчкогв) обреда и4ка изцскиваннмЂ свовсгвама снабдфвена 
при канцелларК! Унгарско Дворскои, као, и ири МћстообластителноМЂ 
СовФту кралФвскомЂ ноставе."
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11. Да Саборг нашЂ има право не само АрхЈешскопа, но 
и Ешсконе, као и Асс1стенте како народшћгв, тако и жколски 
Фондова избирати, а тако и внжегЂ Надзирателн шкода народнви 
изванЂ троедине Кралћвине.

12. Да се монастнри наши у своимђ добрама обезб4де, а 
одузета добра да имђ се врате.1 У смотрешго манипулатџе ннне 
на конгрессу народнћмЂ згодне уредбе да се установе.

13. КрурЂ дћлтелности Конгресса народн4гЂ, као и цело 
устроеше н4гоно нека се како земалвскомЂ троедине Крал^вине 
Сабору, тако и одђ стране касагоћисе прави правптелвства 
Монарх1е Анстршске узакони.

14. Да се цркве, насилЈемЂ или обманомЂ одузете, кое 
садЂ у вопросу стое, одма народу восточногђ православног 
вћроисповћданјл поврате; а у напредакЂ да се подобна поку- 
шеша противБ в. православногЂ вћроиспов4дашл свуда закономЂ 
забране.

15. Да намЂ се црковннв езнкЂ обезбћди; слћдователно 
§. 7. члена VI. год. 18402 на восточноправославне цркве да се 
не простире. Тако и §. 8. истогђ члена3 * * * * 8 послћдователћ в. право- 
славногЂ вћроисповћдашл да не веже.

16. Да се у Сремски-Карловцн, као мћсту Митропол1в 
Србске, гди ће се и Конгресси народнви држати, установи 
СрбскЈД СемшарјумЂ, Академјл, Ирепарвндјл, Школска Депутацјл, 
Матица и сва на толико намЂ нуждну средоточноств народ- 
ности Србске клонећасе заведенјн.

ЕГреднаведене точке препоручуемо обштемЂ саучастјго и 
и одушевлешго. При овако важномЂ вопросу, при овако велико- 
стручномЂ предузнманго, а у овако озбвилвна времена валл сви 
мнсли и осећанн наша' да усредоточимо и едннмЂ правцемЂ да 
пођемо. Изђ засћдашв СрбскоЂ восточноправославногЂ обш;ества 
у Сремски Карловцн 2/14 Априа 1848 држаногЂ.

(Следују 60 подписи.)

1 Као у Монастиру Депавини, Ораховицн, Пакри, Воиловиицн и
пр. и пр.

* Кои овако гласи: „01у ће1уекеп 18, ћо1 а куШекегеЉеи вгепкћеагббек
таЈЈуаг пуе1теа п ет  1агка1пак, а је1еп огвг&ддуШбвпек ћегекезгћбабШ
вгбтИапбб ћДгот бтек ти1та аг апуакбпутек шадуаг пуе1теп ћаааапак. “
т. е. „Да се и на такбвн икстн, тди се нроновкди кб ннроду на лађарскомв
езв1ку не држе, до три године дана, од свршетка настоеће дјете рачунаићи, 
Матрјкуле на Мађарскомв езнку водити има».

8 Кои овако гласи: „ЕиепШ т т б е п  таП&ћеК кШбпћвб  ̂ пб1ки1 
р1бМпо8окпак, е&уМг! вгбпококпак, кб,р1апокпак 6а ве^Мекпек о11уак 
а1ка1таг(;аааапак, к!к а тадуаг пуе1тећ ћи<ЗјЉ.“ т. е. „Од сада безв сваке 
разлнке вћроасповћдашк Пароси, слова божја ироповћдателви, Канелани и 
Спомоћницн таковц да се поставллкг, кои мађарсмВ езнкт. знаду.“
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Fordítása:

A mostani általános, a nemzetek boldogságának megalapítására 
és a szabad szellem fejlesztésére irányuló mozgalmak: minket szer- 
beket is azon szent kötelességre emlékeztetnek, mellyel fajunknak 
és honunknak, anyaegyházunknak és lelki önállóságunknak tartozunk. 
Itt az alkalom és ideje, hogy nyíltan és őszintén közöljük százéves 
nemzeti sérelmeinket és minden haladék nélkül ezekre alkalmas ír t 
keressünk; ne takargassuk többé keserves, nemzetünk szívót ért 
sebeit, mert különben ezek, ha gyógyítatlanul hagyjuk őket, a nemzet 
egész erkölcsi voltát meg fogják mérgezni, szellemi és igazságszerető
erejét kimeríteni; ne várjuk rabtürelemmel és keresztbe tett karok
kal, hogy a patak elfolyjon, mely folyni fog, amíg űr és idő fennáll. 
Most, midőn az osztrák monarchiában élő valamennyi nemzet olyan 
jogokat kér és kap, amilyenekkel a mai napig nem bírtak: itt az 
ideje, hogy mi szerbek is nemzetünk és egyházunk javáról gondos
kodjunk és törvényes úton azon jogokat keressük, melyekkel minket, 
az isten és a józan ész felruházott, s melyeket nemzetünk méltó
sága és a testvéri egyenlőség megkövetel, s melyek közül császári 
kegy áltál nyert kiváltságaink folytán nem egyet már régen kellene 
élveznünk. Most, mikor legkegyelmesebb császárunk és királyunk 
mérhetlen jósággal valamennyi osztrák-olasz és szláv népeinek, tehát 
nekünk is, az idő szellemének megfelelő, felelős alkotmányt meg
adni ígért,1 — s mikor minket egyrészről a magyarok, másrészt a 
horvátok körükbe hívnak, s velünk felbonthatlan és legszorosabb 
szövetségbe lépni óhajtanak: itt az ideje, hogy mi is határozottan kijelentsük,, 
mely részhez és mily feltételek mellett csatlakozunk.

Legelső és legfőbb alapja törekvéseinknek az, hogy minden 
támadás ellen biztosítsuk nemcsak óhitű [görög keleti] egyházunkat, mely
ben lelki örömünk és megnyugvásunk is gyökeredzik, — hanem őseink
től öröklött szent kincsünket, nemzetiségünket is. A szerb név és 
nyelv nélkül szeretett óhitű egyházunk könnyen túlélhetné fiait. 
Nyújtsuk tehát jobbunkat egyvérű és egyszármazású horvát testvé
reinknek, szívünk mélyéből eredő örömkiáltással: éljen az egyetértés,. 
éljen a három egyesült királyság!

A hármas egyesült királyság alatt: Horvátországot, Szlavóniát és Dal
máciát értjük a határőrvidékkel együtt, valamint mindazon részeket, melyek az 
említett királyságoktól elvétettek és a magyar vármegyékkel és az osztrák tarto
mányokkal egyesíttették.

Óhajunk, mint eddig is, tovább is a mostani uralkodó dinasz
tiának hívei maradni; igazságos és felséges császárunktól és kirá
lyunktól a következőket kérjük :

1. A három egyesült királyság számára a szabadság és nemzetiség- 
alapján a horvát óhajokkal együttesen egy alkotmány dolgoztassák k i ;

1 Ferdinánd császár 1848 március 17-én kinevezte az osztrák alkot
mányos minisztériumot.
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nevezetesen: aj mondassék ki a nemzeti függetlenség ;■ bj hogy a nem
zet az országgyűlésen az egyenlőség alapján rendi és felekezeti 
különbség nélkül képviseltessék; c) óhajtjuk a sajtó-, a vallás-, tan- 
és szólásszabadságot; d) hogy az országgyűlés évente megtartassák; 
e) legyen saját független, országgyűlésünknek felelős minisztériu
miunk ; f) akarjuk a rendi és felekezeti különbség nélküli egyenlő
séget a bíróság előtt, egyúttal a nyilvánosságot, szóbeliséget, esküdt
széket és a bírák felelősségét; g) rendi különbség nélkül valamennyien 
egyenlően viseljék a közterheket, fizessenek adót, mely az ország
gyűlés által állapíttatik m eg; hj a robot1 eltörlendő és a jobbágyság 
megszüntetése; i) a nemzetőrség felállíttassék; j )  a hármas királyság 
bel- és külügyi közigazgatásában a nemzeti nyelv bevezettessék, 
egyúttal a felső és alsó tanintézetekben is.

2. Engedtessék meg nekünk, hogy régi jogmk alapján, mellyel 
a régibb időkben őseink éltek, mikor Magyarországon a különféle 
házból való királyok uralkodtak, a katonai rendből magunknak vajdát 
(deszpotát) választhassunk. S hogy a szerbek tényleg a fentemlített joggal 
éltek, a hazai történet is bizonyítja; világosan bizonyítják az 1498-ik évi 
22-ik és az 1507-ik évi 5-ik törvénycikkek,2 a néhai szerb vajdák 
nevei, melyek még ma is a nemzet ajkán és szívében élnek, úgy
mint : Brankovits Vük, azaz Zmáj deszpot Vük, Angelina anya és 
fiai György és János, Jeleňa deszpotné, Styilyánovits István és 
Csarnojevits János.3 A szerb nemzet ezen joga, melyek későbbi,

1 Hogy a határőrvidéken is egyszer már megszüntessenek a robot 
terhei, a kordon, az erdő, a makkolási, gubacsBzedési tilalom, az urak 
ingyenes fuvarozása, a belvizek, rétek, piócafogás különböző bérletei, s külö
nösen az országon kívüli hadviselés terhei.

2II. Ulászló 1498. évi III. decretumának 22. articulusa emigyen szól: De 
Dominis Baronibus, quicuin Viris Ecclesiasticis Banderialis exercitüare, séu 
militare tenebuntur, 3. §. Despotus autem, equites mille dare tenebatur, 
41. §. Despotus autem cum Huszaronibus mille.

II. Ulászló 1507. évi VI. decretumának 5- articulusa: Officia, Ma
jestatis Regia cum Consilio distribuat: § 5. Quibus scilicet (et Domino 
Rasciae Despoto, qui castrum finitimum, et insigne Bandérium pro Regni 
tutela tenere debet) Dominus Thesaurarius, sub amissione bonorum suorum; 
solutionem de eorum salariis plenariam, semper facere teneatur. — (Corpus 
juris Hungarici, Budae 1822, p. 284, 509.). — Magyarországon a „despotus 
Rasciae“ sohasem volt „despotus Hungáriáé“, hanem mint Magyarország 
zászlósura bírt donatiókat. A „despotus“ dm mindenkor Szerbiára vonatkozott. —
III. Decretum 22. cikkely: Azokról a báró urakról, akik hadakozni vagy 
katonáskodni kötelesek; 3. §. még pedig a deszpota ezer lovast tartozik 
adni. 41. §. A deszpota pedig ezer huszárral. — 1507. évi VI. cikkely: 
Az összes végvidéki tisztségeket (valamint a rácországi deszpota urat is, 
kinek az ország védelmére végvárat és jelentékeny bandériumot kell fenn
tartania) fizetésekre nézve a kir. felségnek mindenkor teljesen ki kell 
elégítenie.

3 Brankovits János deszpot halála után özvegye, Jeleňa leányaival 
uralkodott egy ideig, azután Styilanovits Istvánt hívta meg, a tengermellék
ről a zahumlyei kenézt a Pastrojevits-ágból, — a deszpot rokonát, kinek 
a szerb nemzet fölötti dészpóti méltóságot átadta. Rövid idő múlva a törö
kök támadásai miatt Jeleňa elhagyta Kupinik várát és a Dunán át Világos
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a zivataros idők szerencsétlen eseményei által elvesztek, Csarnojevits 
beköltözésekor boldog emlékű I. Lipót által, az 1691. évi augusztus 
21-iki kiváltságokkal ismét megújítattak: Promittimus vobis — servata 
inprimis Religionis suae, eligendique Vajvodae libertate, privilegiis 
et iuribus, exemptionem ab omni onere publico etc.

3. A vajdasághoz (deszpotaság) tartozzék régi jog alapján: Szerémség, 
Bánság (a kikindai kerülettel), Bácska fa csajkás-zászlóáljjal és óbecsei kerü
lettel) és Baranya, Styüánovits István deszpotovinája, beletudva úgy a ka
tonai, mint a provincialis helységeket.

4. H ogy a ézefb nemzet a jövőben igazi genetikus nevén (szerb) nevez
tessék ; hitfelekezetünk (orthodoxa orientalis religio) keleti óhitűnek, s ezáltal 
egyszer m egszabaduljunk a reánk erőszakolt: görög nem  egyesült 
elnevezéstől, m intha mi az unió elő tt névtelenül lézengtünk volna.

5. Vajdánknak a keleti óhitű' hitfélekezetből valónak kell lennie, az 
egyesült hármas királyság országgyűlésének nem zeti képviselői által 
választva.

6. Ugyanezen országgyűlésen a horvát bán hitfelekezetre való 
tekintet nélkül választandó; légyen ő az országgyűlés elnöke, a szerb 
vajda pedig alelnöke.

7. Óhajtjuk, hogy az egyesült hármas királyságnak a jövő függet
len felelős minisztériuma az egyenlőség kimondott elve alapján, fele
részben keleti óhitű nemzetünk sorából vétessék. Epúgy a felső és 
alsóbb közigazgatási, valamint a hármas egyesült királyság egyéb hiva
talainál. Magyarországon pedig az 1702. évi 10. t.-c.1 végrehajtassék.

8. Hogy a szerb nemzeti kongresszus, melyre leginkább az 
osztrák monarchia többi részében élő hitsorsosainkkal Való össze
köttetés miatt szükségünk van, — évenként megtartassák, és ezen
várába ment, Jaksits Márk fivéréhez; Styilyanovits István deszpot pedig 
Morovits várába költözött, ahol a deszpoti méltóság alapját jól megvetette, 
s ahol az istentelen pogányok ellen sokat hadakozott. S mikor már nem 
tudott többé a török csapatok ellen védekezni, akkor I I  Ulászló magyar 
király sokszámú szerb néppel a Dráván átköltöztette, 1508-ban neki Siklós 
várát adományozván. Itt Styilyanovits István deszpqti méltóságát, a szerb 
népet kormányozva, 7 évig gyakorolta és 1515 október 4-én (görög keleti nap
tár szerint) halt meg. — Ezzel szemben a történeti valóság:

Brankovits Vük Zmáj, Brankovits Gergely fia volt, 1485-ben halt 
meg. Mátyás király 1471-ben nevezte ki „Despot Masciae“-nek. — Angelina, 
a vak Brankovits István özvegye volt, és Mátyás király hívására jött Magyar- 
országba két fiával, Györgygyel és Jánossal, utóbbiak mindketten Viselték a 
deszpotai címet. — Jeleňa, Brankovits János özvegye volt. Styilyánovits István 
sohasem volt deszpot; Ferdinánd király 1527-ben két birtokkal megadomá
nyozta ; 1530-ban Újvár kapitányának mondatik; 1540-ben Valpó várának 
parancsnoka volt. Néhány évre reá a fruskagorai zárdában temették el. 
Mindvégig Ferdinánd király híve volt. (Thallóczy—Áldássy Magyarország 
melléktartományainak oklevéltára; ibah, ílcTopHja Cpňa y  yrapcKoj; Thim, 
A szerbek története II. k .; Kocmh, CieiiaH IIlTHA,anoRHli.) Csarnojevits János, 
„Fekete János cár4 a mohácsi vész után Szabadka és Szeged körül szerve
zett egy fölkelőcsapatot; Zápolya hívei, 1527-ben Szeged táján fejét 
vették. (Szerk.)

1 A jegyzetet lásd a szerb szövegnél 103. lapon. 1. alatt.
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kongresszus útján, egyházi, iskolai, közművelődési intézményeink, elide- 
geníthetlen köz- és egyéb nemzeti alapjaink, — szerveztessenek és 
igazgattassanak.

9. Hogy ugyanezen nemzeti kongresszus, mely már elhatároz
tatott, minél előbb a régi szokásos módon Karlócára egybehívassók. 
Jövőben pedig a nemzetgyűlésre a hármas egyesült királyságból és 
az osztrák monarchia egyéb keleti óhitű községei által rang- és rend
különbség nélkül, minden 20.000 lélek után egy, — választott kép
viselő küldessék. Ezen beosztás a jövő legelső gyűlésen megállapíttassék.

10. Jövőben mindenkorrra a nemzeti kongresszus elnöke a 
szerb vajda legyen, és alelnöke a karlócai érsek vagy az érseki szék 
megüresedése esetén a legidősebb püspök.

11. Gyűlésünknek jogában álljon nemcsak az érseket, hanem 
a püspököket, a nemzeti és iskolai alapok kezelőit is megválasztani 
hasonlóképen a hármas egyesült királyságon kívüli nemzeti iskolai 
főfelügyelőt is.

12. Hogy zárdáink birtokai biztosíttassanak és az elvett javak 
nekik visszaadassanak.1 Kezelésük tekintetében a nemzeti kongresszu
son alkalmas szabályzat alkottassák.

13. A nemzeti kongresszus ügyköre, valamint egész szervezete 
úgy a három egyesült királyság országgyűlésén, valamint az osztrák 
monarchia illető kormánya által törvénybe cikkelyeztessók.

14. Hogy az erőszakkal vagy álnok módon elvett templomok, 
melyek most pör tárgyát képezik, a keleti óhitű felekezetnek azon
nal visszaadassanak; és hogy hasonló, a keleti óhitű felekezet ellen 
intézett kísérletek előzetesen megakadályoztassanak.

15. Hogy egyházi nyelvünk biztosíttassék; az 1840-iki2 VI. t.-c.
7. §-a a keleti óhitű egyházra egyáltalán ki ne terjesztessék. Epúgy 
az említett törvénycikk 8. §-a1 a keleti óhitű hitfelekezetre ne 
legyen kötelező.

16. Hogy Karlócán (Szerémségben) a szerb metropolia szék
helyén, ahol a nemzeti kongresszusok is megtartatnak, szerb szemi
nárium, akadémia, tanítóképző, iskolai küldöttség, a Matica és a 
többi a szerb nemzetre szükséges központi intézetek felállíttassanak.

A nevezett pontokat általános figyelembe ajánljuk. Ilyen fontos 
kérdésben és ilyen nagymérvű céloknál szükséges, hogy vala
mennyien ezen komoly időben érzelmeinket és gondolatainkat egye
sítsük és egy irányban haladjunk.

A szerém—karlócai szerb keleti óhitű község 1848 április hó 
14-én tartott gyűléséből.

(60 aláírás.)
A forradalmi jellegű karlócai körlevelet Sztojácskovits Sándor kar

lócai tanár szerkesztette, alighanem a szerbországi kormány tudtával. 
A magyar kormány a körlevél elkobozását elrendelte, de nem sok eredménnyel.

1 Úgymint: a lepavinai, orahovici, pakraci,vojlovicimonostorok, stb. stb-
i és 2 Az illető jegyzeteket lásd a szerb szövegnél a 104. lapon.1 és 3 alatt-
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46.
Весз, 1848 аргШз 15.

Шагиакас РеГгосИз МШсојпак КпИуапт Ре(госИз 1з(оап згегШаг 
ШатГапасзозНог т(егеИ 1еж1еШ.

ЕгеЛеИ 1еуб1. Ве1@г4<1, КетгеИ кбпуу4Аг.

Казао ми је кваз Мидош . . .  да је Симић дода и лажов 
и да му ншпта не верујете. 0  нашем књазу, шта су неки н 
неки говориди, кад су овде били, могу само вам усмено казати. 
Ја сам казао књаз Мидошу на што га Вучић у Србију зове, 
но он опет казао мени на шта би и он њему дошао, ако он не 
би раније утекао. Можда неки мисди њега да преваре, но како 
виђо он ће њи преварити и бадава је што му Мијајдо Гарашин 
пги.Ће сир и кајмак.

ГогсШава:

Аг4 шопсИа пекет МПоз ГејеНе1ет . . . ћоду ЗггтНз зетт!ге- 
ке11б, ћагид ез пе ћјд^уеп пек1; ћо§у тН  топсНак а [8ап<1ог] 
1ејес1е1типкгб1 аг Ш; јагкак, — сзак згбћеШе® топбћакпат те§. 
МедтопсИат МПоа 1'ејес1е1етпек, ћо§у тГ уаг геа, ћа УисзНз Шуа- 
зага 8гегћ1аћа теппе, — ппге те§топ(Иа — ћо§у УисзПзга сз т1 
уагћак, ћа е1бћћ тед  пвт зхбкпек. ћећекзедез, ћо«у пете1уек МПозк 
ћесзарт уеШеИк, — Пе бп пду 1а1от б Љ§ја бке! ћесзарт ез 
ћ1аћа сза1о§а1ја 61 (Јагазапт М1ћа1у.

47.
1848 аргШз кбгере кбгић

КеИисаз а ћаМгогбкћбг, коду пе тепјепек аг о!а$г 1гагс(егге 
Аизг(паег( ЈгагсоЈт.

ЕгебеН ШодгаШ! 1гаС К. А. Кпед т  ТЈпдаш 1848—49. 8. В. Сг. К.
1848. У. 10. о.

Договорг.
Браћо Граничари! Ви сте познати гонаци. На храбростг 

нетреба нико да васт, позива. Но прека е дошда нужда, да 
васт, на разумт, вашт, опоменемо. Ни е ли ово овако ? Нћмцн 
виде, Мађари виде, да Аомбардји мора одпасти одђ Аустрје, 
ербо та  сва Тадјннска помаже, Французска и Швавцерска, да 
буде свол а не туђа. А васЂ опетЂ еднако вуку у ^омбардгго. 
Вуку васЂ, браћо, у онимђ истимђ дађама, у коима другу живо- 
тинго вуку у горнћ земдћ на кданћ. Вн видите, да вамЂ се ни 
еданЂ не враћа одђ браће, коД су тамо отишли. Ако и вн
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отидете, лмачно се вратити нећете. За вама ће опетт, едант, по 
еданЂ батадтоиЂ вући. Вн ћете сви горе коћ изгинути, кои за- 
држани бнти. У Границн неће воћника, неће пушке бнтн. У 
вангамЂ кућама ће само по неко старо остати, и нелко женско 
и немоћно. Онда ће Мађарн по пустоб границн свое наредбе 
да распростру, свое ОФицире да пошдго, свое пгколе да подигну, 
свое Цркве да отворе, своН езикЂ да уг-еду, а Народ СрбскЈи са 
свимђ да збришу сђ лпца землћ. Ово, е браћо права намера 
Мађарска. Вн е и сами можете докучити, ако хоћете само мало 
промислити се. Зато, браћо, ако сте своме добру ради, ако сте 
створенн разумна, ако се не дате као скотовн вући куда ко 
хоће, а вн сви скупа, кажите вашимЂ комендантима-: Да сте 
вн као граничари дужни само свого границу чувати; да вн у 
ово време великјв страхЂ, имате одђ Мађара, и за себе и за 
отечество, а зато нииошто не можете Фамилге свое неразсудно 
оставлнти; да Цару вашемЂ ние никакве неволћ воевати, ербо нпко 
не напада на нћга, но онђ само Мађарима за волк) напада на 
Талглне; да овакШ ратЂ, ше никаква нолезна, и нагла стварЂ 
за Цара; да кн ићи нећете у воћну, докле се сђ вашимЂ 
МитрополитомЂ и цћлнмЂ вашимЂ народомЂ не разговорите, коН 
се већЂ са свт страна скуплл, да 1 -огђ Ман СаборЂ у Новомђ 
Саду дрлга; п ако буде на васЂ каква друга снла навалвивала, 
и васЂ гонпла, да пре договора братскога одлазите у Италш, 
да вн волете сви до еднога изгинути код куће, него у Талћ 
ннскои, овде барЂ за слободу, а тамо са сшмђ у лудо! Мн 
ћемо одђ наше стране овако чинитн, само и вн одђ ваше.

ГогсШгава:

НаМгбгујбек! кезкл-егек 1

Но81е8вед4ек коггзтегћ Н ет ке11 ТЈСекек а ћакггзадга еш1екег- 
1;е1,пипк, с!е ШоНе вгикзедез, ћо§у јогап езгеГекге Идуе1тег1;е88ипк. 
К е т  1§у уап-е ? А пепШек ез тадуагок 1а1јак, ћо§у ћотћапНапак 
е1 ке11 8гакас1п1а Аизг1;па161, тег! е§езг 01азгог8га^ 1атода1јаг 
Ггапс1аог82а§ ез Вуајс, ћој?у 6па11о ез пе 1с1е§епеке 1е^уеп. 8 те^1з 
Го1у1оп ћотћагсћаћа 1тгсо1пак Шекек Тез1уегек, идуапагоп ћајо- 
коп ћигсо1пак, те1уекћел аг аПаћокаћ Ге1зб уМекекге згаПИјак а 
тбдоћМга. Н ет 1а1ј6(;ок, ћоду обауШ; 1ез(уеге11ек кбги.1 е^у зет 
1ег У188га ; з ћа ћ  18 о6атеп(ек, ћ1гопуо8ап П 8ет ГодГок У188гаг 
Гегт. ТЈГапаГок а га8г16а1јак е^утазиГап Го§пак е1тепп1. Уа1а- 
теппухеп о11 Го§1ок уезгп1, уаду У138га1аг1а1ш. А ћа1агогу16екеп 
8е ка!опаза§, вет Гедутег п ет  тагаб. 011ћопо1окћап сзаИв пећапу 
е1аддо!1, пб, дуегтек еа 1еће1е11еп тагаб. Егге аг!ап а тадуагок 
а ризг!а ћа1агбгу16екге 1п1егке6е8е1ке1 к1 Го§ј6к 1егје8г1еш, ИзгЦе!- 
ке! Ше ки161к, 1зко1тка1 ез 1етр1ота1ка1 Ге1 Годјак АПИаш, пуе1уи- 
ке! ћеуегеПк, а вгегћ петге1е! ез згегћ пеуе! а ГоИ 821пег61 е1 Го§-
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jak törölni. Ez, testvérek, a magyarok igazi célja. Ezt magatok is 
beláthatjátok, hacsak egy kissé föleszméltek. Ha tehát javatokat 
akarjátok, ha értelmes lények vagytok, s nem hagyjátok magatokat 
mindenhová, mint a marhákat hurcolni, — valamennyien nyilatkozza
tok parancsnokaitok előtt, hogy. csakis saját határaitokat vagytok 
köteles őrizni s hogy ezen időben a magyaroktól fölötte féltek, félti
tek tűzhelyeiteket, otthonotokat, és semmi áron nem vagytok hajlandók 
családjaitokat elhagyni, hogy császártok nem kénytelen hadat viselni, 
mert ki sem támadta meg, hanem a magyarok kedvéért támadta meg 
az olaszokat s mindaddig nem mentek a harctérre, amíg metropoli- 
tájukkal és a nemzettel meg nem állapodtok, mely mindenütt gyüle
kezik, hogy május 13-án Újvidéken gyűlését megtartsa. S ha titeket 
szorongatni és üldözni fognak, hogy a testvéri gyűlés előtt Olasz
országba menjetek, mondjátok, hogy inkább egy szálig készek vagytok 
otthon elpusztulni, mint Olaszhonban, mert itt a szabadságért áldoz
zátok fel magatokat és nem bolondul, mint ottan.

Ezen Belgrádban készült röpiratot titkos emisszáriusok terjesztették 
a határőrvidéken. Miletits Szvetozár is hasonló tartalmú beszédet mondott 
a csajkáskerületben. A szerb ifjúság mozgalma eleinte nemcsak Magyar- 
ország, hanem Ausztria ellen is irányult.

48.
Pest, 1848 április 16.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök leirata báró Piret bánsági 
főhadparancsnokhoz, melyben tiltakozik a bécsi hadügyminiszternek 

a határőrvidéki főhadparancsnokokhoz intézett rendeletéi ellem

Eredeti rendelet. Wien, K. A.; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. IV. 12/b. — 
Érk. április 20. Praes. Akt. 120.

258.
A temesi főhadikormánylioz!
Nem csekély megütközéssel vette a  magyar minisztérium azon 

értesítést, hogy a bécsi főhadikormány, s illetőleg a bécsi hadügy
miniszter a magyarországi és kapcsolt részekbeli katonai parancs
nokságokkal még mindig rendelkezik. Miután tehát a közelebbi 
országgyűlésen alkotott törvénycikkek értelmében Magyarországon 
és a kapcsolt részekben a végrehajtó hatalom s általában minden 
rendelkezés kizárólag a magyar minisztérium által gyakoroltatik, — 
ezen főhadikormánynak ezennel tudtára adatik: miszerint a most 
érintett törvény értelmében az illető parancsokat s rendeleteket 
ezután kirekesztőleg a magyar minisztériumtól veendi, — és minden 
engedetlenség azon törvények elleni ellenszegülésnek fog nézetni. . ,
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Báró Piret ezen rendeletre kijelenté, hogy Ferdinánd császártól és 
kormányától nem kapott utasítást a magyar minisztérium elismerésére. 
Szerinte a határőrvidék katonai helyzetében változás nem történt, Őfelsé
gének Magyarországnak tett koncessziók ellenére sem, s ennek folytán a 
cs. kir. udvari haditanács rendeletéi és a régi törvények érvényben vannak. 
{K. A. S. B. 6. K. Fasc. 128. 1848. IV. 12, 15.) Báró Hrabovszky is kijelen
tette a magyar kormánynak, hogy: „so lange nicht S. Majestät der Kaiser 
das Generalkommando seiner Stellung vis ä vis dem kais. königl. Kriegs
ministerium in Wien enthebt, und dasselbe in all seinen dienstlichen 
Beziehungen an das königl. ungarische Ministerium anweist, man nicht 
in der Lage ist, dem gestellten Ansinnen desselben zu entsprechen. (U. o. 
1848. IV. 17. és K. M. 1848. 618. sz. a.)

Zanini hadügyminiszter pedig azt ajánlotta a főhadparancsnokoknak: 
„mit dem königl. ung. Ministerium in möglichst vereinbarlicher 

Weise vorzugehen, bestimmte Anordnungen aber die Euer Hochwohlgeboren 
allenfalls von denselben zukommen sollten, mit dem abzulehnen zu trachten, 
dass hinsichtlich eine Änderung in dem bisherigen Verhältnisse überhaupt 
und die innere Einrichtung der Militärgrenze von Ihrer Behörde noch 
keine Weisung zugekommen ist.“ (U. o. 652. sz.)

49.
Pest, 1848 április 17.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök a péterváradi főhadparancs- 
nokságnak meghagyja, hogy a határőrvidékből bizálmiférfiakat küldjön

a kormányhoz.
Eredeti rendelet. Wien, K. A. 1848. K. M. 939. — Érk. április 24-én.

Nr. 271. 1848.
A magyar minisztérium főóhajtása oda lévén irányozva: 

hogy a határőrvidék összes lakosainak nyugalma és közjóléte az 
alkotmányos szabadság s nemzetiség oltalma alatt mindinkább 
felvirágozzék, és ők azon jótékony rendelkezések által, melyeket 
a  közelebb alkotott törvénycikkelyek a haza minden polgárára 
egyaránt árasztanak, az országos szorosb kapcsolattal fűzessék, azon 
minisztérium határozatából e főhadi kormányszéknek ezennel meg- 
hagyatik: miszerint a hatósága alatt levő illető határőrvidéki 
ezredeket oda utasítsa, hogy a határőr vidéki érdekek bővebb kifej
tése végett Budapestre, a minisztériumhoz haladók nélkül két-két 
követet küldjenek.

50 .
Belgrád, 1848 április 18.

Mayerhofer belgrádi osztrák konzul jelentése gróf Fiquelmont 
külügyminiszterhez a szerbországi helyzetről.

Wien, St. A. Serbien, F. 10. Varia 1848—1850. — Érk. április 23.
Nr. 124.
Die Aufreizungen der serbischen Bevölkerung gegen die tür

kische Oberherrschaft und für eine allgemeine Erhebung. ihres
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Stammes, vorzüglich von Pesth und der Militärgrenze aus, dauern 
fort, ohne dass jedoch bis jetzt ein ernster Ausbruch erfolgt wäre.

Am 13-ten d. M. hat Obrist Danilewsky die Hauptleiter der 
Kegierung durch . . . energische Vorstellungen abermals zur Mit
wirkung bei Erhaltung der Ruhe und der bestehenden Ordnung 
ermahnt und wir haben beide die aufrichtigsten Zusagen erhalten, 
welche natürlich nur so weit von Werth sein können, als diese 
Männer von einem mächtigen Strome, wie er jetzt täglich herein
brauset, nicht selbst fortgerissen werden.

Sehr zu bedauern ist, dass durch ein Versehen des Semliner 
Militär-Commandos ein Pesther Student Svetozar Miletich über 
die Grenze hieher kommen konnte, nach dem er in einem Dorfe 
des Csaikisten Bataillons einen Aufruhr gestiftet hatte, welcher 
nur mit Gewalt unterdrückt werden konnte, und wobei er nicht 
unbedeutende Geldbeträge blicken liess. Die Auslieferung dieses 
Ruhestöhrers kann mir die Regierung, so unangenehm ihr seine 
Anwesenheit auch ist, natürlich aus Rücksicht auf die öffentliche 
Meinung nicht gewähren.

51.
Újvidék, 1848 április 19.

Láng Ferenc újvidéki városbírónak az újvidéki szerb népgyűlésről, 
báró Hrábovszky szlavón főhadparancsnokhoz intézett jelentése.

Wien, K. A. — K. M. 1848. Nr. 664. — Érk. április 20.

Nr. 234/1848.
Die Wirren in gegenwärtigen bewegten Zeitumständen, be

sonders in dieser K. Freistadt Neusatz, wo Übergriffe der Natio
nalität der gr. n. unirten Einwohner, welche überdiess durch 
geheime Einflüsse gestachelt werden, den höchsten Aufschwung 
erhalten haben; die (obwohl unverbürgten) Gerüchte, als werde 
ein Aufstand vorbereitet, wodurch sieh die Serben aus Neusatz, 
Bácser Komitat und dem Grenzbataillon, sich von dem ungari
schen Vaterlande lossreissen sollen; ferner die Gerüchte obwallten 
die Serben alle Neusatzer magyarischen Einwohner ermorden, — 
haben die Gemüther der hiesigen Einwohnerschaft mit höchster 
Angst erfüllet.

Man unterlässt zwar nicht von Seiten der Jurisdiktion, um 
wachsam zu sein, und derlei Übeln vorzukommen, — da jedoch 
bei gegenwärtigen verzweigten Umtrieben die beste Wachsamkeit 
nicht kräftig genug ist allen, viel,leicht landesverrätherischen Um
trieben und Excessen vorzubeugen, so ermangelt man nicht ein 
h. 1. General-Commando-Präsidium dienstlich anzugehen, die Anord
nung zu treffen, dass im Falle eines sich ergebenden Aufstandes

8D r. T h im  J . : Az 1848—4íMki szerb  fölkelés tö r té n e te . I I .
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militärische Hilfe die gute Sache des Königs, die Sache des Landes, 
die Sache des sehr bedrängten hiesigen Einwohner unterstützen.

Az újvidéki'szerb népgyülés 1848 április ‘20-án reggel 8 órakor tar
tatott meg Kamber városi polgármester elnöklete alatt. — Báró Hrabovszky 
1848 április 21-én a fenti jelentést hivatalosan tudomásul hozta az osztrák 
hadügyminiszternek is, azzal, hogy a szerbek Horvátországhoz akarnak csat
lakozni..

52.
Mitrovica, 1848 április 20.

Bástich, a péterváradi ezred ezredesének a határőrvidék viszonyairól 
szóló jelentése Zanini osztrák hadügyminiszterhez.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. 1848. K. M. 807. — Érk. április 28-án.
. Mi t  Vorwissen und Genehmigung meines Commandirenden 

Herrn Generalen bin ich so frei und halte mich' auch verpflichtet 
Euer Excellenz über die hierlandes herrschende Stimmung gehor
samsten Bericht zu erstatten.

Die Granzer sind fest entschlossen mit innigster Treue und 
Anhänglichkeit an unseren allgeliebten Monarchen und sein durch
lauchtiges Kaiserhaus festzuhalten im Guten und Bösen, und wol
len gerade in den bestehenden Calamitäten beweisen, welchen 
Werth das Gränzinstitut für die Allerhöchste Krone hat. Sie wün
schen dagegen nichts, als die Garantie ihrer Nationalität, Ab
schaffung einiger eingeschlichenen Missbräuche und ihren Beirath 
in ihren Angelegenheiten bei allen Instanzen.

So. glücklich diese gute. Stimmung unter den gegenwärtigen 
Umständen genannt werden kann, und so mehr man sich Mühe 
gibt, diese zu erhalten; so hat doch die öffentliche Meinung durch 
■die stattgefundenen Einschübe fremder Offiziere bei der Errichtung 
der Gränz-Reserve-Bataillons einen starken Stoss. erlitten, und das 
Misstrauen ist wieder erwacht, dass die 1 Gränze noch fortan so 
stiefmütterlich behandelt wird, wie bisher.

Die Stimmung des Volkes oder die öffentliche Meinung ist 
nunmehr am leichtesten zu erfahren, aber nicht so leicht zu leiten. 
Sie spricht sich offen , aus, und jeder fühlt sich berufen selbst 
über Dingé ausser seiner Sphäre seine Ansichten zu äusseren. 
Jene Veranlassung gab der öffentlichen Meinung reichlichen Stoff 
die Zustände der Gränze zu besprechen, und. sie drückt sich un
verhohlen folgendermassen aus:

»Die Gränze ist seit vielen Jahren schon vernachlässigt wor
den, sie hat-keinen Vertreter beim Throne. Ihr sind von Jahr zu 
Jahr grössere Lasten und Pflichten äufgebürdet und ihre Rechte 
beschränkt. oder garnicht beachtet worden. Sie wurde nach Theorien 
durch Verordnungen regiert, die sich oftmal widersprachen, oftmal 

-garnicht ausführbar, waren. Die Regierung bestand ganz aus frem
den, die von der Gränze keinen klaren Begriff hatten; beim
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ganzen Hofkriegsrathe und bei allen Grenz-General-Commanden 
ist Niemand aus der Gränze, der über die vielen schiefen Urtheile 
über die Gränze berichtigen konnte.

In der Gränze selbst bevorzugte man das deutsche Element. 
Man trachtete die Gränze zu germanisiren, nicht so sehr um sie 
deutsch zu machen, was eine Unmöglichkeit wäre, als vielmehr 
um die Anstellungen an Deutsche vergeben zu können. Selbst 
die kleinsten Amtchen: wie Kanzellissten in den Communitäten, 
Foumiere, Schulgehilfen etc., waren schon den Einheimischen 
nicht sicher. Die Beamtenklasse besteht last ganz aus Deutschen. 
Die hälfte der Stabsoffiziere der Gränze und ein Theil der Haupt
leute sind Fremde, die grösstentheils als Stabsoffiziere oder als 
Hauptleute um zu avanciren in die Gränze eingeschoben wurden 
und wie viele sind dagegen von der Gränze in solchen Eigen
schaft in die Linie hinübergenommen worden?

Die Gränzoffiziere haben den schwersten Dienst und die 
geringste Besoldung. Sie sind Offiziere und Beamte zugleich. Sie 
müssen auf dem Lande leben und AVirtschaft führen, aber man 
erlaubt ihnen nicht zu heirathen, wodurch Unmoralität und Sitten- 
losigkeit propagirt wird und allerlei unziemliche Verwicklungen 
zum Nachtheil des Offizieres Decorums eintreten.

Der Zwitter der Verwaltung hat Unheil in der Gränze 
gesäet, seit 30 Jahren eifert man dagegen, es sind schon Berge 
von Papier darüber geschrieben, und diese Branche besteht noch.

Das Misstrauen und das Bevormundungssystem von Leuten 
die von der Gränze wenig verstehen und mit ewigen Fragen und 
Aufklärungen erdrückten, kränkten die redlichen Diener und banden 
ihnen die Hände. Die geringste Kleinigkeit musste in AVien ent
schieden werden. Diese Centralisation machte den Geschäftsgang 
ganz schleppend und die Verhandlungen zum Nachtheil der Par
theien jahrelang dauernd.

Man schwieg bisher, weil das Wort verpönt war, weil man 
wusste, dass es nutzlos zu reden wäre und weil Beklagter und 
Richter eine Person war. Nunmehr aber, wo S. M ajestät. . . allen 
seinen Unterthanen unschätzbare Rechte gespendet hat, und wo 
man hoffen konnte, dass auch für die arme Gränze eine bessere Ara 
eingetreten sein müsse, zeigt es sich dennoch, dass diese nichts 
zu erwarten habe, dass für sie noch immer das alte drückende 
System fortdauere. In der Noth verlangt der Staat von der 
Gränze auch den letzten Mann; es ist recht, es ist ihr Beruf! 
aber warum sollen nicht ihre Söhne auch die Anführer sein, warum 
sollen Fremde und Proteges auch hier concuriren, wenn die Gränze 
auf alle die vielen Hof-, Staats- und Länderämter nicht concurirt 
und diese anderen Provinzen überlässt. Die Gränze trägt den 
schweren Dienst im Frieden ganz allein ohne Hilfe von der ande
ren Armee, und so ist es billig, dass sie auch die Vortheile erntet.

&*
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Die Gränze ist treu und ihrem Monarchen zugethan, sie ist 
geduldig und desswegen wird sie auf solche Weise behandelt: 
würde sie eben so Lärm erheben, sich widerspänstig und auf
rührerisch zeigen, wie es andere Provinzen thun, so wäre das 
nicht geschehen und man würde sich nicht erlauben ihr noch 
fortan Ungerechtigkeiten zuzufügen.“

Dieses ist die allgemeine und laute Stimme bei der Bürger
schaft und im Volke und zwar in die mildeste Form gefasst. 
Offiziere und Unteroffiziere an militärische Vorschriften gebunden, 
sind dagegen still, aber unverkennbar wirkt diese offene Kritik 
des Volkes, welches sich über dieses Thema in Witzen ergeht, 
auch auf sie ein. Ich gebe mir alle mögliche Mühe durch Be
lehrung und Aufklärung die Sache aus einem anderen Gesichts
punkte darzustellen und dem Volke begreiflich zu machen, dass 
allem billigem Begehren durch baldige Revision der einschlägigen 
Gesetze abgeholfen und der Gränze künftig kein Anlass zu Kla
gen gegeben werden wird, und ich hoffe diese vorübergehende 
Aufregung vollends zu beschwichtigen. Jedoch dürfte es im gegen
wärtigen Augenblicke, wo ohnehin Emissäre von allen Teilen 
hetzen und jede geringste Unzufriedenheit zu ihren verschiedenen 
Zwecken auszubeuten suchen, nicht gerathen sein weitere Ur
sachen zu solchen Vorgängen zu bieten.

Es ist aber auch nicht zu verwundern, wenn Söhne von 
Offizieren und Beamten in der Gränze, die oft 8 —10 Jahre dienen, 
sich selbst montiren und verpflegen müssen, und für alles nicht 
mehr, als einen Gulden monatlich beziehen, wenn diese so sehn
süchtig warten um eine Offiziersstelle zu erlangen; wenn Feld
webels, die 20—80 Jahre mit dem aufopfernden Eifer und Hin
gebung dienen, um sich der erwarteten Offiziersstelle würdig zu 
erhalten, wenn diese Individuen nach langem Zuwarten endlich 
die Stunde der Erlösung herannahen glauben, und in dieser Er
wartung durch fremde Einschübe getäuscht werden, dass dadurch 
bei ihnen, ihren Verwandten und Freunden eine schmerzliche 
Empfindung erzeugt wird, die sonst im stillen Unmuth und Er
gebung nun mehr aber in lauten Klagen sich Luft macht.

In der Überzeugung, dass es besser sei ein Übel genau zu 
kennen um Mittel dagegen zu suchen, und in der Besorgniss, dass 
bei Wiederhohlungen Renitenz eintreten könnte, deren Folgen 
unter den dermaligen kritischen Umständen nur höchst nach
theilig für den Allerhöchsten Dienst und zu beklagen wären, habe 
ich es für meine Pflicht erachtet Euer Exeellenz unmittelbar dieses 
zur hohen Kenntniss zu bringen. Ich bitte übrigens Euer Exeellenz 
dieses Wagniss mit meiner unbegränzten Treue für unseren aller
gnädigsten Monarchen und mit meinem lebhaftesten Pflichtgefühle 
hochgeneigt entschuldigen zu wollen.
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53.

Каг1бса, 1848 аргШз 21.

В а ја сзИ з егзек  Ш Лесе1с а  1саг1бса1 пет гебдуШ ез е д у б е М с а за  Ггап1.

Ме§је1еп1 а Згуеокв!« Јидовгктепзгке бгегквгке ИагоЈпе >1о\'1пе 1848. 39-јк 
ез а ЗгеЛзгке Штж 1848. 33-1к ггагтЉап.

Нр. 268/1848.

БлагоговЗзнМшШ ПротопресвнтерЂ!
Прибижагошчусл времни торжествоватисл имушчега народ- 

нога собора, правосдавннА нашт> народт. вђ Н. СадЉ и ирочихт. 
окрестнвШхЂ мг11ст4хт> со сидннмт, одушевдешемЂ излснилсл, 
да бни во важнихЂ сихт> бурннхЂ ирпкдучнилхт> времене, о> 
себје и своеИ будуш;ности пекушта, жедаготт, прежде не жеди 
речени народни соборт. держатиси будетт. вт> Новомт, СадК 
собратисл и тв между собого предварптедно б св$хт> своихђ 
тлготахЂ и потребахЂ кђ сохранешго церкве, шкоди и народности 
относлшчисл совЈицатисл, како бн таковнмЂ ббразомЂ вђ народЗз 
согдасное и обш;е мн4ше о д4дјл грндушчаго народнога собора 
предваритедно развидосн и образилосн, и депутирти народни во 
свое времн вв смисде таковаго обштаго мненин оподномошче- 
нин и приуготовденина сдовути народнп собор во вс&хђ странЂ 
присдатисл могди.

Докђ совбштанин сего, дибо конФеренции, подоженЂ јестЂ 
на денЂ перваго ман по нашемЂ кадендару с. н.

В&душче сие бдагогов. Ваше непропустите правосдавнан 
наша обштевства, во тамошшћмЂ протопресвитерат^ упутсвовати, 
да знатнан ихђ, ашче пмђ угодно будетЂ но два, друган же по 
единаго нов4рени4 народа, свједомостЂ всјехЂ нашихЂ тнготђ 
и нотребЂ уводноје искуство о како изобрнстпсл и употребитисн 
имушчихЂ средств'11 уврачеванија т4 хђ же тнготђ притлжагошча го, 
из средини своел изберутЂ и вђ урученое времи на совјетчание 
посидаготЂ.

Fordítása :
Főtisztelendő Esperes úr!
Minthogy az ünnepélyes és dicsőséges nemzetgyűlés ideje közele

dik, — a mi népünk Újvidékről és egyéb környékbeli községekből 
nagy lelkesedéssel kijelentette, hogy ezen fontos és mozgalmas ese
mények idejében, — önmagáról és saját jövőjéről gondoskodni 
óhajtván, az újvidéki nemzetgyűlés megtartása előtt egybegyűlni — és 
előzetesen egyházunk, iskoláink és nemzetiségünk megőrzése körüli 
sérelmei és szükségletei fölött tanácskozni óhajt, — hogy ilymódon 
előzetesen egy egyöntetű közvélemény kialakulhassák, és annak idejében
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az említett nemzetgyűlésre mindenfelől oly képviselők küldettessenek, 
akik az ily egyöntetű, közfelfogásnak megfelelően felhatalmaztatnának.

Ezen összejövetel, illetve értekezlet napja május 13-ára tűzetett ki.
Ezt önnel közölve, ne mulassza el főtisztelendőséged az ottani 

görög keleti esperesi kerületben elrendelni, liogy tetszés szerint egy 
vagy két tekintélyes egyént körükből válasszanak és a bemondott 
időre a tanácskozásra kiküldjenek, — oly egyéneket, akik a nép 
bizalmát bírják és elég jártassággal bírnak sérelmeink és szükségleteink 
elbírálásra és akik képesek lesznek ezen sérelmek orvoslására a kellő 
eszközöket megválasztani és felhasználni.

Ezen rendeletből kitűnik, hogy Rajacsits érsek az újvidéki 1848. évi 
április 20. népgyűlés után nyomban összehívta a szerb nemzetgyűlést, még 
mielőtt István nádornak a szerb kongresszust összehívó rendeletét vette volt.

Rajacsits érsek a megválasztott képviselőket a gyűlés előtti napra 
hívta meg. (276/1848. sz. r.)

5 4 .

Mitrovica, 1848 április 22.
Hallavanya alezredesnek a csajkáskerület viszonyairól szóló jelentése 

báró Srabovszkyhoz intézve.
Eredeti jelentés. K. A. 1848. K. M. — 1263. Érk. április 26-án.
In schuldigen Befolg des von Euerer Excellenz mündlich er

haltenen hohen Auftrags hat der gehorsamst Gezeichnete hei Gelegen
heit der in Folge hoher General Commando Präsidial Verordnung 
dto: 16eu dieses M. 264 in dem Bezirke des Tschaikisten Bataillons 
abzuhalten hochangeordneten halbjährigen Prüfung der sämtlichen 
dortigen Schulen, alle Ortschaften dieses Bataillons mit Ausnahme 
von Lok. St. Iván und Nádalj, welche ausser der ihm vorgezeich
neten Routte lagen, am 18, 19. und 20‘sten dieses Monats berührt, 
und nach abgehaltener öffentlichen Prüfung dem versammelten Orts- 
vorstande und Grenz Volke die Pflichten, welche dasselbe unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen allerhöchst Seiner Majestät dem 
Kaiser und dem glorreichen Throne heilig zu verwahren Schuldig 
ist, mit erschöpfendster Erläuterung aller der landesväterlichen 
Wohlthaten, welche allerhöchst Seine Majestät ihren getreuen 
Grenzbewohnern seit dem Bestehen der Militär-Grenze allergnädigst 
zukommen zu lassen, und für die Folge bei der in Aussicht gestellten 
neuen Gestaltung der Landes-Verfassung zuzusichern geruht babén, 
erklärt: solches dabei auf ihren nie verletzten Eid, den von ihren 
Vorältem bei jeder Gelegenheit erworbenen kriegerischen Ruhm 
aufmerksam gemacht, und ihre pflichtschuldigste Ergebenheit und 
Anhänglichkeit an den angestammten glorreichen Thron eben so 
zu begeistern, als das Versprechen zu erwirken getrachtet, dass das
selbe für alle falschen Gerüchte, Zeitungs-Artikeln und Pamphlette 
ihr Ohr verschliessen, Emisaire aber, welche sich in die Ortschaften
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jenes Bataillons Bezirkes einschleichen sollten,, auffangen und der, 
Behörde übergeben möge.

Der gehorsamst Gezeichnete ergriff den Vorwand, als wenn 
er zufällig alle die Vorfälle welche am 12'ten und 13 ten dieses Monats, 
in den Ortschaften Csurug und Nadalj dieses Bataillons sich er
geben hatten, erst bei gegenwärtiger Bereisung in Erfahrung gebracht, 
und aus der bemerkten Niedergeschlagenheit des Volkes auf irgend 
eine Besorgniss zu schliessen Ursache gefunden hätte, welche er 
als Nationalist und Glaubensgenosse zu ihrer Beruhigung zu be
heben für unverläsliche Pflicht ansehen musste und war so glück
lich schon durch den Eingang ein erwerktes Vertrauen zu bemerken, 
welches sich zur sichtbaren Aufheiterung und geäusserten schuldigen 
Dankverpflichtung um destomehr steigerte, als ihnen die bereits von 
dem hohen Kriegsministerium herabgelangten im Bataillon aber 
noch nicht publicirt gewesenen Zugeständnisse der Waldwaide 
Freiheit, Aerarial Natural Arbeits Ablösung etc. etc. eröflhet wurden, 
indem sie Seiner Majestät ein lebhaftes Živio (Hoch lebe) brachten, 
und einstimmig erklärten: dem allerhöchsten Throne wie sie es 
seit jeher unter allen Verhältnissen waren, auch in der Folge 
unerschütterlich treu ergeben verbleiben zu wollen.

Bei dieser Gelegenheit kann der gehorsamst Unterzeichnete 
die auffallende Frage, welche ihm in Mosorin von einem Grenzer 
gestellt wurde, »Wie es nemlich komme, dass diese Zugeständnisse 
gerade jetzt, und nicht früher er fliessend gemacht wurden?“ nicht 
übergehen und muss bemerken, dass er sich dieselbe dahin über
zeugend Zu berichtigen bestrebte dass dieser Gegenstand noch 
im vorigen Jahre bei dem hochlöblichen Hofkriegsrathe in Ver
handlung genommen, aber durch die Einhohlung der Gutachten 
von aller Grenz Regimenten bisher zur Entscheidung nicht gebracht 
werden konnte.

Dagegen verwahrten sich sämmtliche Gemeinden feierlichst

fegen die Zumuthung der am 12. und 13 ten April in Csurug und 
Tadalj entstandenen bedauemswerthen Vorfälle, angebend solcher 

ihr Volk und ihre Nationals-Ehre entwürdigenden Handlung un
fähig zu sein. Selbst in der Kompagnie Station Csurug war der 
bei weiter grössere Theil der vernünftigeren Bewohner so beschei
den dem gehorsamst gefertigten zu gestehen, dass jener Vorfall 
ihnen sehr unangenehm gewesen ist, und dass sie sich für die 
Folge von solchen Ereignissen und Einflüsterungen zu schützen 
wissen werden; doch ist nicht zu verkennen, dass der Geist .in 
dieser Gemeinde " nicht so allgemein befriedigend zu sein scheint, 
wie jener der 5 anderen Compagnien worauf der gehorsamst 
Gezeichnete aus folgenden dort in Erfahrung gebrachten Ursachen 
schliessen zu sollen glaubt.

In dieser grossen Gemeinde ist ein bedeutender Theil seit 
dem Jahre 1800 aus dem angränzenden Bacser Comitat nach und
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nach angesiedelt, und durch Verwandschaften daselbst mit dem 
Provinciale in ununterbrochener Berührung. — Eben so steht sie 
in folge ihres sichtbaren Wohlstandes mit der königlichen Frei
stadt Neusatz, wo die Serben den grösseren Theil bilden, im, 
täglichen Verkehr. Im Orthe selbst befinden sich mehrere Handels
leute und Krämer, welche nach Erweiterung der bisher beschränk
ten Grunderwerbs — Freiheit streben. Unter ihfien ist der zim- 
lich abgewirtschaftete Krämer Peter Ozwetich dort ansessig, der 
als ein unruhiger Mensch geschilder wird; von diesen sollen Äuse- 
rungen im Umlaufe gekommen sein, dass die Zeit gekommen 
„wo nicht der Säbel und das Port d’Eppe sondern die Elle die 
dortige Gemeinde Geschäfte verwalten wird“ — ausserdem soll 
derselbe im Besitz von einem alten Pergament sein, welches die 
Privilegien enthalten soll, die angeblich der in das Tschaikisten 
Bataillon zuerst eingewanderten Serbischen Nation von damaligen 
Herrschern verliehen wurden, und vermög welcher unter andern 
ihre Commandanten aus der Serbischen Nation bestehen, und die 
Wahl ihrer Offiziere ihnen zugesichert sein soll.

Desgleichen pflegt ein gewisser serbischer Exminister Radicse- 
vich, der ein vielseits gebildeter Mensch und ein begeisterter 
Nationalist sein soll, sich öfters Wochenlang des Jahrs hindurch 
in Csurug aus dem Grunde aufzuhalten, weil er daselbst in Gesell
schaft des Neusatzer Handelsmanns Gwozdanovich die Fischarrenda 
an der Theis gepachtet hat; dieser erstere, so wie die dort befind
lichen Handelsleute, Geistlichkeit, ja  selbst bemittelte ausrolirte 
Chargen sind mit den meisten Zeitungen und Flugschriften ver
sehen, welche laut besprochen, von Radicsevich aber öfter im Zirkel 
der gebildeteren Klasse und Passagire zur nicht geringer Bewunde
rung seines Verstandes mit eigenen Ansichten erklährt werden; 
und so vorbereitet kamen die in Neusatz von den Serbischen 
Bewohneren eingeleiteten Bewegungen nach welchem sie gleichfalls 
ein Attentat gegen die in Ungarn zustand gekommenen Landes
gesetze, dass nemlich: ihre Tauf und Sterbe-Matrikeln in ungarischer 
Sprache geführt werden müssen, beschlossen hatten, hinzu, und 
weil sie auf ihre eigenen Kräfte nicht vertrauen konnten, so wurden 
die Grenzer des Tschaikisten Bataillons, welche sich fast täglich 
Geschäfte wegen dort ein finden, auf jede Art zu ihren Zioecken von 
den Neusatzern bearbeitet, und ihnen begreiflich gemacht, dass 
die Provincial Unterthanen gegenwärtig in glücklicherer Lage, als 
die Grenzbewohner sich befinden, und dass sie Gefahr laufen,, 
wenn ihre Soldaten ausmarschiren, und sie sich nicht mit Neu
satz vereinigen, von den Ungarn überfallen und aufgerieben zu 
werden; denn von Magyarismus will die Bevölkerung dieses Grenz 
Bataillons gleichfalls nichts wissen.

Die Geistlichkeit um sich selbst besorgt, unterliess nicht auch 
ihrerseitz nach vermehrten Einfluss und Popularität zu streben', ver-
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meinend, aus den Umständen Vortheile zu ziehen, oder wenigstens 
ihre persönliche Sicherheit zu begründen, und so wurde alsbald 
eine Versammlung von Aussendlingen von sämmtlichen Gemeinden 
zu Josephsdorf in Geheim und ohne Wissen der Behörden ein
geleitet, als das von den aufgeregten Theile der Serbischen Bewoh
nern zu Neusatz zu Stande gebrachte Pamphlet dto: 15/27 März1 
hinausgegeben, in zahlreichen Exemplarien unter der Grenz
bevölkerung des Bataillons zu circuliren begann, und mit Begierde 
Gruppenweis gelesen wurde.

Bei dieser Versammlung, zu welcher Deputirte aus Geistlich
keit und Grenzern bestehend, aus allen Gemeinden des Bataillons 
mit Ausnahme jener der Titler und der Gyurgyevoer Compagnie 
von welch’ letzere zwar kein Grenzer, wohl aber der gr. n. u. 
Pfarrer Gavro Nikolich und Thesich erschienen waren, soll der 
im hohen Ansehen stehende Josephsdorfer Erzpriester Papich den 
Vorsitz, der Krämer Peter Czwetich aus Csurug, Pfarrer Araniczky 
aus Nadalj ;  Pfarrer Nikolich aus Gyurgyevo als Wortführers, die 
Versammlung in ihren Sinn haranguirt, ein gewisser Stoinov 
(absolvirter Jurist) aber, welcher dem Erzpriester verwandt ist, und 
zufällig in Josephsdorf sich befand, die Petitions Punkte aufgesetzt, 
und der Beschluss gefasst worden sein, sich sogleich nach Wien 
mit solcher zu hegeben.

Als aber die gewählten Deputirten bei ihren Compagnien 
mit Vorweisung ihrer Petitions Punkte sich um Pässe meldeten, 
gelangte dieser Vorgang zur Anzeige an das Tschaikisten Bataillons 
Commando bei welch’ leztern auch der Erzpriester Papich und 
Pfarrer Araniczky mit gleichen Begehren und der Anzeige des 
Beschlusses vortraten.

Das Bataillons Commando veranlasste nun einen erneuerten 
Zusammentritt auf den 4'ten April, welchen der Herr Oberste 
Bataillons Commandant Beller persönlich intervenirte, und wo 
einige Modifieationen dieser Petition und die Wahl der Deputation 
stattgefunden hat, welche sich nach der Residenz am 18"ten dieses 
Monats begab. Vor dem Abgehen dieser Deputation soll jedoch der 
Pfarrer Araniczky, Grenzer Bequalacz aus Nadalj und der Krämer 
Peter Czwetich aus Csurug von Ort zu Ort im ganzen Bataillon 
ausgesendet gewesen sein, um dem Volke die Beschlüsse vorzulesen, 
und gleichsam seine stumme Zustimmung zu erlangen.

In Mitte dieser Ereignisse trat die Marschbereitschaft der 
nach Italien abgerückten 1 er Division dieses Baons ein, und als 
der Marschbefehl definitiv erfolgte, wurde plötzlich der aus Mosorin 
im Bezirke des Bataillons stammende zu Wien studirende Jurist 
Swetozar Miletich durch den Nadaljer Grenzer Bequalacz aus 
Neusatz eben zur Zeit am 12'ten dieses Monats nach Csurug gebracht,

1 Lásd a 15-ik számú iratot a 49. lapon.
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als die Gemeinde zur Steuer Einkassirung bei der Kompagnie 
Station versammelt gewesen war. Der besagte Jurist Miletich begab 
sich directe zum offenen Kirchthurme, wo er gegen 10 Uhr Vor
mittags Sturm zu läuten, und das, theils vor der Kompagnie 
Kanzlei, theils sonst aus dem Orte herbeigeströmte VolI£ unter der 
Vorgabe: dass solches Gefahr laufe einer ungarischen Invasion zu 
unterliegen, und dass ihre Kirchen und alten Rechten bedroht 
werden, dahin zu bewegen began, ihre Soldaten nicht marschieren 
zu lassen, sondern sich mit deren im anstessenden Provinciale 
wohnenden Serben zu vereinigen, um jeden Angriff ungarischer Seits 
umsomehr zu wiederstehen, als ihre Soldaten ohnehin nur auf die 
Schlachtbank nach Italien geführt werden, woher keiner mehr zurück
kehren wird.

Über die sogleich veranlasste Aufforderung der Kompagnie, 
dass dieser Jurist sich vor solche stellen sollte, lies er nicht nur 
erwiedern, dass die Compagnie mit ihm nichts zu schaffen habe, 
sondern es war das Volk selbst nicht geneigt trotz der Ermahnungen 
des sonst loyalen und einsichtsvollen Pfarrers Otich ihm auszuliefem, 
im Gegentheil wurde solcher in Triumph zu der Wohnung des 
Krämers Peter Czwetich geführt, wo er seine aufwieglerischen 
Reden fortführte, bis dieser letzere von der Compagnie ernstlich 
citirt, und für die Folgen dieser Umtriebe verantwortlich gemacht 
wurde; worauf Jurist Miletich ohne Aufschub mit seinem Fuhr- 
manne Bequalacz nach Nadalj wahrscheinlich in der Absicht 
sich entfernte, das Glück seines verwerflichen Vorhabens auch in 
den anderen Ortschaften zu versuchen, und solche umdestosicherer 
zu insurgieren, als er hoffte in Nadalj welches aus lauter Provincia- 
listen erst seit einigen Jahrzehenden angesiedelt ist, auf keine 
Anstände zu stossen; allein in diesem durch seine gefürten Reden 
fast in Unschlüssigkeit gebracht gewesenen Orte, fand sich den
noch der Grenzer Proka Pukinacz, der diese Anstiftung zum Un
gehorsam für entehrend ansah, und drang unter dem ausgesprochenen 
Vorsatz, ihn binden zu wollen, auf seine augenblickliche Entfernung; 
so wurde dieser Emissair veranlasst mit Aufgabe seiner ferneren Ab
sicht das Heil im Provinciale zu suchen, die Grenzer aus Nadalj aber 
nicht behindert, über Anforderung ihres auf die erste Kunde von 
diesen Vorfall hingeeilten Hauptmann Compagnie Commandant Tóth 
ihrer Pflicht zu folgen. In Csurug dagegen dauerte die angeregte 
Unentschlossenheit des Volkes noch den folgenden Tag den IS'4®“ 
fort, bis endlich es doch der Compagnie hauptsächlich aber den 
von dem Bataillons Commando dahin abgeschikten dort abends 
angelangten eingebornen Oberlieutenant Davidovaz gelang, durch 
vernünftige Vorstellungen und: Aufrufe an ihren feierlich geleisteten 
Eid und die Schande, welche sie an die Gräber ihrer würdigen 
Vorältem laden würden, unterstüzt von dem vernünftigeren und 
ergebenen Theil der Grenzer selbst sie zur Einsicht und Erfüllung
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ihrer Pflichten zurückzuführen, und die renitierenden Hausväter zu 
bewegen ihre Soldaten augenblicklich abzufertigen, was endlich zu 
grosser Beruhigung beider Theile geschah. Ohnerachtet dessen 
agitierte ein Theil der aus dem Provinciale in Csurug ange- 
sicdelten Grenzer zu dem Abfall, von der Militär Grenze auch 
weiters hin, bis einige der Uransiedler nicht persönlich nach den 
Ortschaften des angrenzenden Bacser Comitats sich begaben, und 
Nachrichten brachten, dass dort wahrscheinlich zur Errichtung 
der National Garde auch unter die Bauern Waffen vertheilt werden, 
daher sie es für vernünftiger erklärt haben sollen, lieber Militär 
Grenzer als bewaffnete Bauern zu bleiben.

Seither hat der vernünftigere Theil die Oberhand gewonnen, 
allein eine übereinstimmende Gesinnung mangelt noch immer, weil 
es unter ihnen auch Grundbesitzlose Taglöhner gibt, welchen der 
freie Grunderwerb erwünscht wäre, und welchen sie von der Pro
vincial Verfassung leichter zu erlangen hoffen, doch brachte auch 
diese zahlreich versammelt gewesene Gemeinde nach den an sie 
von dem gehorsamst gezeichneten gerichteten Erklärungen der 
bestehenden Verhältnisse ihr freudiges Hoch lebe! Sne Majestät 
dem Kaiser und dankten nicht nur den Gezeichneten für die wohl
meinende Belehrung, sondern es reichten ihn sogar einige der 
Aeltern angesehener Männer die Hand, gleichsam zum Unterpfand 
ihrer reelen Gesinnung und Ergebenheit.

Zum Schlüsse fühlt er sich verplichtet Eurer Excellenz 
gehorsamst zu berichten, wie nach ihm eine Art Unzufriedenheit 
unter den Bewohnern dieses Grenz-Bataillons-Bezirkes aufgefallen 
ist, daher er noch ihrer Ursache forschen zu sollen schuldig zu 
sein glaubte.

Die Ergebnisse, welche er in der kurzen Zeit indirecte in 
Erfahrung bringen konnte; sind folgende; Das Tschaikisten Bataillon 
ist eine der ältesten Ansiedlungen aus Serbien, sehr wenig gemischt 
mit andern Nationalitäten oder Religionen gleichsam der Stamm 
dieser in den kaiserlichen Staaten befindlichen kömigten Nation; 
sie haltet fest an ihre Kirche und ihre alten Gebräuche, und ist 
eifersichtig auf jedes JBeneßc, welches der herrschenden Glaubens
genossenschaft zukommt, verneinend, dass seine Leistungen keinen 
andern nachstehen.

So zum Beispiel finden sie unbillig, dass sie ihre Kirchen 
auf eigene Kosten bauen und erhalten, während sie bei dem Bau 
der Katholischen auch mitwirken müssen; sie begreifen nicht, 
dass letzteres auf Staatskosten geschieht, und sie nur die aerarische 
Natural Arbeit dabei abzudienen haben.

Sie sind demnach um ihre Nationalität, um ihre Kirche, um 
ihre als Heiligthum verehrten kirchlichen Bücher, und um ihre 
Schrift und Sprache besorgt, damit ihnen keine fremden Einführungen 
aufgedrungen werden. Die Einschübe fremder Officiere betrachten
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sie als Eingriffe in ihre alten Hechte, und motiviren diese Angabe 
durch den Umstand, dass sie ihre Söhne mit bedeutenden Auslagen 
zum Gebrauch des mit scientiüscher Vorbildung verbundenen Waffen
dienstes in der mathematischen Schule zu Titel in der Hofnung 
unterrichten lassen, um sie als Officiere oder Beamte in der Folge 
angestellt zu sehen, worauf sie einen grossen Werth legen, und 
ihre Erwartungen wie sie wünschen, nicht erfüllt finden.

So stellte man dem gehorsamst Gezeichneten die Frage, wie 
viele Generäle aus der serbischen Nation dermal in der Armee 
dienen ? — Hauptsächlich komt es ihnen hart an, wenn sie Officiere 
überhaupt bekommen, welche ihrer Sprache nicht mächtig sind, 
was zu verschiedenen Missverständnissen Anlass gegeben haben soll.

Der Geschäftsbetrieb geht ihnen zu langsam, so wurde ein 
Verlassenschafts Abhandlungsfall erwähnt, der seit 7 Jahren von 3 
Auditoren bearbeitet, noch unerledigt sein soll.

Die Einschlussnahme in die Verwaltung ihrer Kirchen und 
Gemeinden von Seite der Behörden soll ihnen unangenehm sein, 
weil die Erledigungen ihrer Gesuche oder Absichten zu lange aus- 
bleiben, und die Gestalt der Sache meist unverbesserlich aendern.

Endlich hatte die eigenthümliche Lage dieses Battaillons 
Bezirkes das an sich, dass sie aus Mangel an zureichenden Wal
dungen, im Winter keine oder weit geringem aerarisehe Bau- und 
Brennholz Erzeugung wie die andern Grenz Regimenter haben, 
folglich ihre aerarisehe Natural Arbeit nach dem Eruirungs-Aus- 
mass, welche oft zu 2 u. 3 Tagwerke hinnahm, während ein Arbeiter 
protocollirt werden durfte, blos im Sommer und Herbste abdienen 
konnten wo nebst solcher auch die Gemeinde-Bauten und die Feld
bestellung eingetreten war, da jedoch dieser Gegenstand bereits 
durch die Verfügung des hohen Kriegs Ministeriums zur Aus
gleichung angewiesen ist, so erlauben sich der gehorsamst Unter
zeichnete solchen blos deshalb zu erwähnen um die Ursachen des 
bemerkten Verhälnisses Euerer Excellenz anschaulich zu machen, 
und den ihm geschenkten hohen Vertrauen möglichst entsprechend 
zu genügen.

55.
Vinkovce, 1848 április 23.

Báró Neustädter, a bródi 7-Ík határőrvidék ezredesének 
báró Hrabovszkyhoz intézett jelentéséből a boszniai helyzetről.

Zagreb. D. A. Z. -  SI. S. G. K. Präs. 1848. Nr. 317.

Rés. Nr. 35.
. . .  die strengen ominösen Massregeln der Türken gegen 

die Christen wohl durch die Umtriebe der serbischen . . . Emissäre
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selbst, welche die jenseitigen Christen zu einer Schilderhebung 
gegen' die Türken zu bewegen trachten, hervorgerufen sein mögen, 
welches mir ein sehr vertrauter Kundschafter bestätigen zu kön
nen glaubt.

56.

1848 április 24.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete a görög keleti egyház 
félállításának tárgyában.

Közölve a Pesti Hírlap 1848 április 27-dik számában.

Hivatalos tudósítás a közoktatási és cultusminisztertől.
A cultus- és közoktatási minisztériumnál öt osztály állít

tatott fel: jelesen 1. katholikus egyházi, 2. protestáns és unitá
rius egyházi, 8. görög nem egyesült óhitű egyházi, 4. közoktatási,
5. gazdasági és alapítványi osztály. Addig is, míg ezen osztályok 
teljesen betöltetnek, ezúttal álladalmi altitkárrá Szász Károly, 
osztályfőnökké: Athanackovits Plátó stb. kineveztetnek.

Athánáckovits Plátó budai szerb püspök, mint osztályfőnök 3500 frt, 
a később kinevezett Janicsáry Döme 1500 frt évi fizetéssel jutalmaztattak. 
(O. L.; V. M. 1848. D. 764. ein. szám.)

Kossuth Lajos a görög nem egyesültek ügyében egy három pontból 
álló javaslatot nyújtott be. A javaslat tárgyalása alkalmából Popovits István 
verseci püspök tartott beszédet.

57.

Óbecse, 1848 április 24.

Than János kincstári tiszttartónak Batthyány miniszterelnökhöz 
a magyar anyakönyvek elégetéséről szóló jelentéséből.

Eredeti jelentés. Budapest, O. L .; B. M. 1848. 190. rendőri szám.
Érk. május 1-én. B. M. 1848. 228. szám alatt.

Hazánk ez alsó vidékein a nép között mételyként elter
jedő szerb vagy illyr propaganda okozta, hogy . . .  a magyar nyelven 
szerkesztett és egyházaikban őrzött anyakönyveket nyilvánosan 
elégetni s az illyr zászlót kitűzni merészelték . .  . Ma pedig itt 
[1848 április 24.] reggeli 6 órakor mise után hasonló merényletet 
követtek el a magyarság ellen, részint idegen, részint idevaló 
kabátos izgatok által felingerült szerb ajkú népség, melynek fel
izgatására leginkább azon ürügy használtatik, mintha szerb atyánk
fiái vallását és nemzetiségét a magyar nemzet eltiporni szándé
koznék; . . .  az egész szennyes propagandának a célja: tökéletes sepa
ratizmus, melybe a bánsági és bácsmegyei szerbeket is bevonni 
iparkodnak . . .  Az óbecsei postamester panaszos jelentése szerint az
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is kiviláglik, hogy Zágráb-, Belgrád-, Karlovitz- és Újvidékről 
számos levelek, nemkülönben szerb hírlapok több egyéneknek, az 
óhitű papságnak úgy a kerületi, mint a bánsági községeknek 
minden előfizetési és póstadíj nélkül küldetnek. . .

A kerületi kapitány megcsökkent törvényhatósági tekintélyé
vel alig leend képes háborgó hitsorsosait békés egyesülésre bírni.

58 .
Szőllős, 1848 április 24.

Katskovits kapitány jelentéséből: a kikindai esetről.
Másolat. Wien, K. A. — S. B. G. K. 1848. Faso. 128. IV. 22 d.

An das k. k. Regiments-Kommando.
Szőllős am 24. April 1848.
. . .  Auf Verlangen des Distriktsmagistrat und des Herrn Ober

stuhlrichters Daniel, die Escadron [Oberstlieutenant 2. Escadron] 
heute nachmittag um 72 3 Uhr zu Pferd, nur leicht mit Seiten- 
und Feuergewehre ausrückte; vor dem Magistratshaus angelangt, 
geschah augenblicklich, von dem sich immer mehr und mehr 
versammelnden wüthenden, illyrischen Volke, welches mit Steinen 
warf, mit Stangen, Sensen, eisernen Gabeln etc. sich blind hinein
drang, in die Truppe eine Unordnung daher der Gefertigte sich 
mit der Mannschaft nach dem Ort Szőllős zog.

Zwei Mann sind von der Mannschaft der Escadron am Platze 
geblieben.. .

59.
Arad, 1848 április 24.

Az aradi gär- kel. hitközség körrendeleté a görög keleti egyházi 
kongresszus tárgyában, a karánsebesi határőri ezredhez intézve.
Eredeti körlevél. Wien, Kr. A. 1848. K. M. Nr. 1161. — Érk. április 30.

Nr. 81. Copia.
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3 Í A E A O f  £ E  f E ^ O p A A K .  d i c E p S  N EECTE Ü A T p i A ,  A ÍC EpT C - f H T  HET*fel |ENÍ 

• f N  T p ^ N t A .  P Ó M ' k N & A  A ( | ) O C T  L^EAp'f iHE MEA N\M  A f l S C A T ,  i c k * »  

A #  ( j)OCT A í l Ä t A T  m i  ^ E  - f l U l j i  C - k r  ( j lpA L ji ,  ^ E  @ A p C Í ;  Ü li  AHEACTA N #  

HEBA ^ p E E l T ,  O p T  AEI^E, *»i W A p  N ^ M A l "  ^ i l l  T I K ’k A O t  A ß b ?3  l« t f  

I I A H H Í k A,  G A A H ^ A  m i  ^ N ^ E A ^ I i r  p ’k e ^ ' k T O p E A  A b i  4>ÍpE.  ^ E h U
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A A & ^ y k  A o m u S a S T ,  a #  T p E i í S V  t í m i i 87a  ^ E c n o ' r i c M & A & P  t ^ p c S 7A 

ECTE p t ^ H n i n t  A N T p Z  M A p y i m A E  ^ p E f l T ' k l j i  m i  A K ^ B ÍH L J eP  m i  (j)EpÍ-  

N ÍTATEA p O M ^ N ^ A ^ P  KA A O p í  I c k p ^ P  H í T ’kLIEAH, ECTE (} )K n £ A T Z  

AEIjIE. ./f^NCZ, ÍT^KÍE^Í <f>pApr p O M 4 . N p  t Z  N #  HE A N U l E A ' k M  A K p E ^ E ,  
K^AM{"k N O p  T Ó T É  A M  K ' k l j l i r A T ,  I l i i  AK^Pm A N E M a P  A B . f N £  A m c k  ^ E  

NEBA, f l ^ T E M  UIE^É K #  M . f N Í A E  . f N  C-f.N, ( { > ^ 4  T 0 t 4  ^ N r p i f f i i p E A .  

H Í M Í K  ApE (j)Í ľ l E H T p t f  N # í  MaP ^ N ^ T O p i ^ ,  KA ACT(J)EA £ E  K p E ^ N L } 4 ;  

HÍMÍ # N A  ^ ‘i H T p t  NAL}MAE ANECTÍP Ü A T p i P  ApE A C T Z í j i  M a Í MApE ^ A T O -  

p’lNLJ'k A i l l p  ^ E C K Í^ E  O k ÍP  u i I t E m i  A BETÍa  KO B - f p T & T E ,  KA p O A v f e n ^ A  ; 
K Z N p  ^ S p É p i i M  p O A A ^ H ^ A ^ r ,  ^ E  m i  M A p  T O T E  A 3  M E ^ Í n Í n 4  -f,H AEI,|P, 

T O T ^ l U p  O n A p T E  M A p E  ^ ÍH T p ^ .H C E A E ,  M A p  AAEt NEAE ^ E A A  G . f . p K p  

npO BEM ÍTÓpE, IN N p  ^ E K ^ T  t ^ H T  . f N K Z  B Í N ^ E I U T E .  I ] A p A r p A ( { ) ^ A  AA 8 .  

A p T .  2 0 . ,  ^ Í h E KÍAp: k H’m I ÍZ  ^ . H ^ p E n T A p E A  TpEGEAOp NOCTpE c i c E p i -

NEClJJp m i  CKOAACTÍNEIJj P  HÍ CE A C E K ^ p É ^ Z ,  -----  ^ E n P ,  p E ^ t f l O f  N ^ t f c E

M a P  T Ó T E  ^ p E p i A E  H Ó t T p E  fľlpE ANECTE TpEBE A A \ E l^ T É  (j)Í M ^ H ľ Z E l J P  

m i  a a Í n a l j P, ^ e a k z  n  S7 a m  i | i i  n p E A s i i i E ,  k z  m i  n 4 n 4  a h í  a K  <|>o c t

ANEA ^ p E í l T  A N O C T p t f ,  KApE ^ H ť k  ^ E B E N Í i I ^  M A I  T O T  ^ N .  M ^ h Ía E 

(J)pAL|ÍAOp C . f p G p ,  N O M A p  CnpE C K Z ^ E p E N E ,  ^ N f t i o t A p E H E  m i  OKApBHE  

H E A #  m E p t ’l T ,  H e E ^ p E ľ l T ,  - f .N n A p A ľ p A ^ A  M A p  cS'c ECfltfc A AEyi CE 

J '̂lNE KÍAp, K ^ M K Z  M i n i c T E p i ^ A  BA ABÉ A KO HKEM A  K - f T  M A p  l í V p ^ H ^  

KOHľpEC NALjiONAA, AA KOpEBOp A&A Ü A p T E  1 0 0 - ^ E  K ' k p K A lj P  £ E  pEAE- 

yEA H Ó c r p ' k ,  a  K ' k p o p A  AAEyEpE (E b a  cf)ANE n p i u  n o n o p  k  S7 n p i ß i i u ^ Ä  

CnpE ^ H n 0 n 0 p 4 n i ^ H E A  ^ E  k Ía ÍNE AIMÉE. Ü E N T p t f  HÓI M A I M O  A T  l l O  

CÁO Í I & W t  (j)ANÉ, m i  K O m t f m T A T E A  H O C T p 'k  A&* B O T A T  ACt 4 ^ P  (j)Ep- 

KÍh t e  M ^ A L ^ ' k m i p E  <J>a Ím o c # a &7  c k p K A T ,  Beöthy Ö d ö n ,  ^ e i i ^ t a t H’a ^ P  

y \Í H  ß i ^ A p ,  KApEAE A #  ľ lp O E K T A T  ANEACTA ^ p E ľ l T ATE AA TAGAA ^ V eT eP  

£ E  !KOC, — . CnpE NE m i  n pE  Ä B O C T p ' k  B Z  ^ H ^ E m H ’k M .  U l i  k 87 T Ó T E  

ANECTE N O p  - | . N k 4  h Ín P  ľ lE^EľlA pTE l. l t f  C A N T E M  ^ E  A ^ N C  ACEK^pAl^P;  

K'fcNI (J ) Í ÍN ^  K-knETEHÜAE NOCTpE CKOAACTÍn ELJí P  m i  GEc4p' lNEl{Jp M A  

T Ó T E  C^pGE, m i  A B A H ^  ANEAE M A p  T O T O  -^ N K & piJEp EA  A T ^ T  m p E  

p E ^ N Í ľ k p i j i p E A ,  K ^ T  m i  t n p E  AAEljlEpEA ^ E n ^ T A L ^ A O p  n E H T p K  K O N T p E -  

C ^H E, NE EfTE M A p  tj)ÍpECK, KA ANEÍA, K Z  n p E  H O p  E A p ^ m P  H E B O ^  p,EnpE- 

CENTA, m i  n p i u  ^PpmApE, n p E T O T Í H ^ E  AflZCA c ^ p c i !  —  ^ i n  a n e c t e a  

Am Í A ^ A p Z  CE B É ^ E ,  K Z  AEyEA T O T E  N E A ^  ^ A T ,  ^ H c k  H^pMAp c8 k 

K O H ^ I ljÍE, ^ E A K Z  A ^ E K Z  B O M  ABÉ H O p  ^ E A t t ^ N C  K ^pAJK , ^ E A ,  M I Ň T E
m i  B ^ T ^ T E  -----  A NE (j)OAOCÍ ^ E  ^ I I C A  ^ n - k K ^ M  A ^ 87NE K ^  CÍNE
<j)ipEA c i n y E A ^ P  ^ í n  b ^ n í n e , m i  k ^Pm  n e  m o n T E i | E  ^ .N y E p í p A
p O M ' k i i .  í I n e c t e a  K87y E T ^ N ^ 87AE m i  p E K ^ y E T ^ N ^ ^ A E  k o m ^ n í t a t e a
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p o M k u E A C K - f .  a í h e , a h ’ acJj a a t  h e  ^ H K V H r c V p a T k  a i n c x ,  u j í  a $  

m i ^ETEpM m A T, Ka -|H  KO^HljEAEljJEjlE líV  KO M ^UÍT-kl^AE pOAViiHI 

M a ľ  ^EC^pVHTE, CX T p X M IT 'k  O ^ E n ^ T a i|ÍE  K^TAAar nVM kpOCX  

K ^ T p X  -fH A A TVa M in itT E p is  KApEA A ^ V m -^ N ^ V cE ^ in  TOTE n^pi^lAE

• f u  3 / 1 5 .  M a ľ ^  a .  k , I I e c t a  A a  o a a a t x , m i  a a s r - f n ^ m l  o p a T o p  

m i  K O H ^ V f i X T O p i V ,  CE B a  pEfipECEHTa - f H A A T V a V r  M i V i i c T E p i V  V urV - 
pECK, K ' k p ^ l  a p B T ^ N ^  hEA M a i  (f)EpCÍNTE M ^ A l ^ k m i p E  U LM EAE  

^.HTpEyir p ö M - k H i i w r  ^ ín VHrapia —  r u H T p V  c i n E c j j ' k K S T Ó p E a  . f H -  

u V p y E p E , ,  he  a V  a b V t  a h e a a  c n p s  4>EpÍMÍ*rópEAE a E y T  n ó k ,  c b Í c V k i f i e -  

a p H ' k  k V  T O ' r k  V m Ía ÍNIJA  m i  c V E f lV n E p E A  V p M 'k T Ó p E A E  p V r k p i :

1 .  K a  e x  a i K ' k  - f . N ^ V p a p E  . ^ h a a t V a  M i n i m p i V  a  ce ^ h b Í h i ^ e 

^ E cn p E  a ^ E B x p a T ^ A  n V / w k p  a  p o a A ' k n i a o p  ^ e p e ae y  Ea r .  n . V. fy n  
i V ß o p E  cEicVpE, m i  a n o í  n p o n o p i y o n a ’r  a h e a V ía  —  a  ^ E T E p A \ i n a  

I í V m ^ V a  £EnV'rAl|ÍAOp p O M ' k n r  í lE H T p S '  KOMrpEC^A B Í h Í T O ú Í S  ; 
K X h T ^ H K ^ T  L|ií/W H o ľ ,  Ei V m ^ V a  p 0 A \ 4 n Í A 0 p  ECTE M a i  $ E  £ 0 * k  

o p r ,  Ka  a  t^ .E ÍA O p . —

2 .  Ka, ^ e o p r  he H a i j V a  p o M ' k u k  a p s  E X p E A ijV  ^ a p u i n i  p V M ' k n i  

^EA?k V n C, m i  H & w r  . f  H aHECTEa í lÓTE aBÉ . f H K p E ^ E p E ,  CX tE ^ N ^ S p E  

í v l i n i c T E p i ^ A  a  (J>aHE k S ’b í h h o c x  ^ i t n ^ N E p í ,  K a  c k  h V  ce a A E a r k ,  

f l p i n  ^ H K ^ p i ^ E p E a  K ' k n E T E H M A O p  C ^ p E E t j j r .  t ^ p f i i  CEa V  rp E n T  £ E  pEflpE— 

t E H T a N i j i  p o a v f c m A O p ; T O K A \ a r  a h e a c t a - ^ i H j E A E r - f H ^ V c E  m i  y y c n p e  

MApL^i HEAE M IA ÍT A p E .  — -
8. GnpE a nV'rÉ ^ eiiVtaljÍ poM'knr aa i<onrpEC cf>'kp*k TEMCpe 

mi pel̂ íMEpE amr ^EKaapa cíaaljím̂ .mteae mi amľ arrkpa ^pEírrVpiaE 
IIALJÍéÍ,  A k V m A, K - ^ H £  - f H  n t p i y A E  C pE A A ^ A ^ r (J)EpEE £ V \ V a  i a i p i c M V -  

aST —  kV KapE pOAvknVa híhî  k-^m̂  aV cÍmíiatÍcat, —  tx ce 
^ii^VpE .^haatVa MimenpiV a ^.h^ íhe icoiirpEcVa noorpV flpA^ 
opr TOMÍmópa. (f)iiiiy\ ahecte AOitVpr mi aijjia HENTpVa hal|ÍonaaÍ- 
rlkl Í̂AOp ^ e a. r. n. V. —

í I h e c t e , mi $ópx .f.MK'k a a t e  pVrkpr, Bop a b é  a  ce k o h e i V h e  

npill a^OHALji ^ Í H  TOTE íľkpljiAE pOAxHin/ Í I eCTA, HE ({vk^ ll^  
mi m o ^ V a  h ea  Mar k V b 'i n h o c  (VfiijJEpn.fh £ ,  i i a í h t e  n k i r k  a íe  

•f.Hnp’kijiiABOp e í h e b o í  a ce a ^ V h a  ^NK'k ^Virk ainck mi í i V t Íh i j x  

a a  o a a a t x , mi a ce k o h c ^ I i t V í mi k o h i | eaei,ie ^ftnpE t ó t  heae  ^ e 

aVlípAT KOHrpEcVa BÍnÍTOpiV, CaV ^Ópx mi Í̂ETA BÍHÍTÓpE, 
k a  amia cnpETÓ-ix ^HT^Mnaapsa ^  u n  p e V.h  "k c()x t  Vi n ̂ , ex ciV t e m  

K^H^BA CKkna ^in B-k^OKOpiTOpVa ^HTVnEpEK, -p.UTpV KapEAE £E 
BtaiíVpr ^NKOanr apVicKaijr ^'ki<opxmi ^-kncM.
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KOm Vh ITATEA HOCTpX + im  .^HKAn'kTX CKpicOpEA kV AHeÍa 
^ mjjiinHapE, kx ^ i n  riApTEA ca t t  BOp ac()aa -f.n Ok t a  n i  M a t  cVc
ICnVcVA TipMIH HEľpELUIT MEA flVljiu Bpí O ÊHE GXpCAljľ, pOAvkllí 
Ĵ EAOwŕüli C ^ V l^ . AfHr aVaI^  LEJÍ AOMIHAGOCTpX AAEpi'rVa aVlípVaVi 
aheitV Ía Aa iniavk kV cEpioc'iTATE, mi AAEpyEijr mi Tpx/wiTELji' kV 
K^T AAaľ AaVaIJI A ^  ÎAOA\Í ^in m Í^AOkVa ÄEOCTpE Í1E ^ica Aa 
I Iecta, —  Vh^ e to t-^hcVa, kVaa Ba arcVnyE, ^ eaok ce Ba ap*kTa 
Aa A. í I^ bokatVa.

T ojk̂ V, npE^H^Vim a^pfca akoao, na ex he ijjím a<})Aa nk\ Í  

Vmop. A ‘akx TOTVwŕ uapEBa komVhítate ne a-^htx to tx  ^opipsa 
ía híhÍ  ^ e K-̂ t  apE cj)i craps a Tpxaam actI ^ atx  he gicVa
TEpA/HH AA'kl<ap Vm ^EFiVt AT, ---  HE (|)ÓpTE pxV HEApE ÍIXpí, —
AHECA (j)AKX KÍNÉ A HE flUJJNHlJA £KI!pE AHEACTA u V p ^ H ^  ^EA^Vnf, 
A^pEf^N^VtE IfkTpX cVcA^V^At Vh A  íí  ̂ BOKAT T o a ^ V  ÜEtTA, 
mi ^MnV'rEpHÍHÍM^VnE (IpE HOl\ KA CX (i Vt EAA [lXilii mi 
hVmEAE AAOp.

G x  HE p'k^'lK'kM, ÍV kÍl̂ Í (fjpaiji pOAvklfľ CX MEpyEA\, CX HE 
ka^ x aVayea mi ^ haatVa MinicTEpiV, kx mi Hoľ BÍE/W, KX mi HOr 
HEAAA ^EtpiEnTAT £IH AETApl/lnVa COAAH, KApEAE NEaV <J)OCT ApVlf-
KAT ^ECHOViCAaVa BEAKVpiAOp, -----  CA HE GA/^k mi CX KpEA^X, KX
poM'knVa n V w a r  atVhhea e gíV, k^ h^  e aí k e p. —  Aat ^ íh f í^V -  
HApEA H Ó e r p X  . f H  f l p A £  -f.H 2 4 / 1 2 .  í ! n p Í A Í E  1 8 4 8 .  ljíhVt x

fi AfsorrpE cfjpanT

I bah fípiíiaai G ÍhehtíV E aget$
ílpEmE^EHTE. B. HOTApiVa KOA\VhÍTXIJÍ.

Fordítása:

Verehrte Nation! Walačher geliebte Brüder!
Kaum sind die ungarischen Landtagsgesetze beschlossen, so 

liegen sie auch schon vor u n s :
Angenehm lesen wir in den Gesetzen den Schritt der Re

formen, frei ist unser Vaterland und frei sind alle seine Bürger.
Der Wolach war bis nun der unterdrückteste im Staube, ja auch 

selbst durch seine Brüder Serbier verfolgt. Jene Unterdrükung hat der 
Walache nicht nach Recht und Gesetz, sondern, blos nur nach einem 
für ihn sehr traurigen Mißbrauch seiner friedfertigen und geduldigen 
Natur erlitten. Indessen gelobt sei der Herr, wenn jene Zeit des 
Despotismus ist nun vorüber, der Serbe ist der Usurpator der Grenzen 
der Gerechtigkeit und Billigkeit, obwohl für die walachische Nation

9D r. T him  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . II.



gleich jeder Andern in dem Gesetz gesorgt ist. Aber geliebte Wa
laehen nnd Brüder, lassen wir uns in dem Glauben nicht einwiegen, 
dass wir schon alles gewonnen, was wir nötig haben, legen wir die 
Hände nicht ohne alle Besorgnis in den Schooss: Nichts wäre für 
uns tödtender, als dies. Keine andere Nation des Vaterlandes hat 
heut zu Tage eine grössere Verpflichtung für ihr Wohl zu denken, 
als die walachische, weil die Abhülfe fast aller ihrer Wehen in dem 
Gesetz ihren Urgrund haben — vorzüglich aber verdienen jene ge
nannt zu werden, die sie von den Serben erdulden, und die noch 
nicht geheilt sind. Der § 8, Art. X X  sagt deutlich: dass nunmehr unsere 
Kirchlichen und Schulangelegenheiten geschlichtet werden, und so könnten 
wir in dieser Beziehung beruhigt sein, wenn wir nicht auch schon 
längst die Erfahrung gemacht hätten, dass obwohl uns dieses Recht 
auch früher einberäumt war, dies aber ganz in den Händen unserer 
serbischen Brüder war, von denen wir nur Verkleinerung und Schimpf 
erduldeten, und so hintergegangen worden sind.

In den obzitirten § in Bezug der Nationalität heisst unter 
andern auch, dass das Ministerium demnächst einen National Congress 
abhalten, an welchen 100 Deputirte von unserer Nation Theil nehmen, 
welche durch das Volk gewählt werden.

Für uns könnte nichts mehr geschehen, als was der würdigste 
Herr Beöthy Ödön der Deputirte des Biliarer Comitats beim Land
tage get ban hat, indessen sind wir hiedurch noch nicht sicher 
gestellt, dass unser Wunsch erfüllt wird; denn unsere serbischen Kirchen- 
und Schukorsteher werden meist aus ihrer Mitte Deputirte wählen und uns wieder 
unterdrücken.

Jene die aus unserer Mitte gewählt werden, die Deputirten und 
Vertraute beim Landtage werden ihre Gesuche auf nachstehende 
Punkte richten und dem hochlöblichen ungarischen Ministerium unter
legen ; als

1- tes. Das hochlöbliche Ministerium, wolle die Gnade haben, 
nach Verhältniss der nummerischer Zahl aus beiden Nationen die 
Anzahl der Deputirten zu bestimmen, denn es sind nach unserer 
Rechnung doppelt mehr Walachen, als Illyrier.

2- tes. Damit die Walachen durch Männer aus ihrer Mitte und 
nicht durch Illyrier auf dem Landtage vertretten werden sollen.

g-tes. Damit es dem hochlöbl. Ministerium belieben möge der 
walachischen National-Congress entweder in Arad oder Temesvár 
als an dem Zentral-Punkte der Nation abhalten zu lassen, nachdem 
der Walache mit der Illyriern nie sympathisirt hat.

Diese und noch mehr andere wichtige Gegenstände könnten 
wir in unserem National Congress besprechen und hervorheben, um 
beim Landtage darüber mit Würde das Wort führen zu können.

Wir werden von hier aus unserer Mitte 10 Individuen nach Pesth 
absendm, deswegen ersuchen wir, falls einige aus Ihrer Mitte dahin 
sich bequemen wollen, diese dortselbst an den dortigen Advokaten

130 g r ó f  vÉcSEY ő r n a g y  j e l e n t é s e
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Goschdu anzuweisen, auf alle Fälle aber uns davon die Mittheilung 
machen zu wollen, oder aber Uns als Ihre Vertrauten bevollmächtigen 
zu wollen.

Liebe Brüder, erheben wir u n s ; die Welt und das Ministerium 
soll sehen, dass wir noch leben, und dass auch wir nun aus dem 
trügerischen Schlafe erwachen, in welchen uns der Despotismus der 
Jahrhunderte versetzt hat.

Sie sollen sehen, dass der Walach dann auch lebt, wenn er 
frei ist.

A fenti körrendeletét Babes Vince szerkesztette; a németnyelvű 
fordítás a bécsi hadügyi levéltárban készült.

60 .

Zsombolya, 1843 április 24.

Gróf Vécsey őrnagy, a 3-dik Hannover-huszárezred parancsnokénak, 
a kikindai lázadásra vonatkozó jelentéséből.

Másolat. Wien, K. A .; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. IV. 21/a.

An ein hohes kaiserl. königl. banater Militär-Generalkommando.
Hatzfeld, am 24-ten April 1848.
Einem hohen k. k. Generalkommando wird gehorsamst ge

meldet : dass . . . Unruhestifter zahllose Zusammenrottungen in dem 
Orte Kikinda veranlasst, welche schon heute morgens an allen 
Orten die ungarische Nationalfahne herabgerissen und die illy
rischen Fahnen aufgepflanzt haben; worauf der Distriktsrichter 
die Ausrückung der daselbst bequartierten Eskadron (zur Gefangen- 
nehmung der Rädelsführer) ausgesprochen und auch Herrn Ritt
meister von Katskovits alsogleich die Eskadron auf den Platz, 
zusammenrücken liess, wo jedoch die Mannschaft, als ein Herr 
Offizier gleich feindlich angegriffen wurde, ohne positiven erhalte
nen Befehl gleich den Angriff gegen das Volk unternahm, doch 
aber durch die, durch Sturmläuten herbeigezogene ganze Bevöl
kerung mit Sensen, Stangen, Gabeln, Hacken angegriffen in Un
ordnung gebracht und mit einigen Verlust aus dem Orte ver
drängt wurde.

Hatzfeld, am 25-ten April 1848. Nachmittag 3 Uhr.
. . . von gestern bis heute hat der völlige Aufstand in Kikinda 

einen so hohen "Grad erreicht, dass Plünderung und Zerstörung 
an allen Orten stattgefunden, sehr viele Notabilitäten auf öffent
licher Strasse greulich ermordet, sämmtliche deutsche Bevölkerung 
verjagt, der Ort selbst und in demselben, mit Barricaden ver
sehen, die Communication gehemmt ist, . . . alles Waffenfähige zu 
Waffen, mit Sensen, Gabeln, Stangen und Hacken — gegriffen, . . .

9*
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ja sogar Studierende von Neusatz, illyrischen Glaubens, in Ver
bindung gesetzt sein sollen. An der Spitze der Unruhstifter soll 
sich in Kikinda ein gewisser Radak, der kürzlich erst von Press
burg dahin angelangt, befinden.

61.

1Јју1(1ек, 1848 аргШз 24—25-еп.
ЈЗгЈгаНтГготЈз (хубгду 'вШкја а згегЂ пере( коду а згегЂ петге1- 
дутезге сзаЈс егЛетез едуепеЈсеЈ паХаззгоп ез а дутез ћаЈагогаЈаИ 

1ш 1сеП, (вдусе:гге1 гз тсја 1сг.
Ме<уе1егЛ а „бгЛзгке 1ћтпе“ 1848, 34. егатЉап. Е̂ укога пуот!а1уапу.

Шеп, К. А. 1848. К. М. 1160.
Драга браћо Србдви!
Како у жпвоту поедногг човека, тако и у животу народа, 

има магновешн, одт. коШ читава ннова будућноста зависи, кол 
добро и мудро употреблћни, величпну и срећу тогт, народа за сва 
времена обезбћђаваго, пренебрегнути пакв у пропастт, и таму та 
иизвргаваго. Да ми у такопомт, одважномт. тренутку живимо 
безсумнптелно е ; — ерг осимђ тога, што мм другпмт, народима 
равно политическоб зрћдости и добрнмв државннмт, урежде- 
шлма тежимо, имамо Јоштт, з а н е з а в и с м о с т в  н а ше н а р о д -  
ност и  борити се, — имамо старати се, да нашт, милвтв 
е з икв ,  и наше славно Србско име противв сваког непрагедногв 
насртанл обезбћди.

Добри, побудителни знацн красне будућности показуго се 
кодт, све едновћрне и еднокрвне браће, — светнћ жарв оду- 
шевдћни обдржани народностп, народногЂ благополучјл ради, — 
вснма чуствигелннма обгладао е — садЂ само старати се треба 
да се оваи светнћ жарЂ устрои, и кђ достиженхго добро употреби, 
да се не претвори у бурннћ оганв, ков ће не само пророке истнне, 
него савЂ народЂ наш прождрети и уништожити. Тав великШ 
п тежакЂ задатакЂ све узмучене силе ко обш;емЂ добру употре- 
•бити, будуштоД народноћ Скупштини прннадлежи. Онде ће се 
представницн са свш краева Србетва скупити, — у нновнмђ 
рукама лежи будућностЂ и срећа цћлогЂ СрбскогЂ народа. Ко 
не бн дакле желјо, да изборЂ на достовне мужеве падне ? И мн 
смо о важности те скупштине увћренн, и мн желимо да само 
достоћни за представнике народа изберу се, зато овде свок 
едновћрноћ браћи за правацв оћемо да одавпмо, какавЂ треба 
онав мужЂ да буде, ко8 ће за, представника на народну скун- 
штину посланЂ бнти.

Знатели дакле браћо! какви мораго онп мужеви бнти, 
коћма вн право у руке даете, нашу судбину у Новом ,Саду
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одважити? треба да е мужг умант., слободант., независимг — 
приверженЂ кђ закону, правди и поредку, — а пређе свега: 
СрблЂннт. мора бнти одђ главе до пете. Искрено мора он 
желити поболшан'?. стани рода свога. Ше лармаджјл или бле- 
бетуша таД потребннв и правнД мужЂ — ерЂ такн су лгоди 
ко добошн, многу ларму чпне, а изнутра су шуплви! — Они 
све обећаваго, а кадЂ ји пнташЂ како ћеду речЂ одржати, — 
онда ти одговорЂ дужни остану.

Зато браћо! не ко само д о б р о  г овори него оногђ, ко& 
као правнћ СрблвинЂ д&ла, — пзберпте; али не заборавите 
избраногЂ, за сва нашЂ народ касагоћа се заклучешл подђ од- 
говор узети. Кажите му, да желите в&рно се држати вашегт. 
кралл и СрбскогЂ народа — да оћете да зло престане, а 
добро 1оштђ болћ да буде, да желите да едаредЂ и Србсшв 
народЂ оно м^сто у числу народа задобЈе, кое е већЂ одавно 
крзаво заслужк). Али кажите и то, да не желите требћћи ражЂ 
и чисту пшеницу искоренити, а да се савЂ редћ наопако пре- 
врне, ерЂ гдн законЂ и правда престане, онде само злочпнцн 
добнваго, а свако добро тоне.

Зато помнслите добро пре него што изберете; договаравте 
се међу собомЂ, да уразум-ћте, ков су навчеститШ и наввредшб 
мужеви међу овнма, ков на то зваше изгледаго. Немовте то за 
нћку лакрд!го сматрати, ерЂ мнслите, да ако лакомнслено и 
зло бирате, сами себи ћете на&већма шкодити. Наћи ће се 
дал4, браћо! много лгодШ, ков ће ду намЂ добарЂ сов4 тђ дати; 
кога да бирате, кога не, али пре него што томђ сов4ту сл4- 
дуете размнслите се есу ли Нв мужеви вашегЂ пов^решн 
достовни, ков намЂ тав сов^ тђ даго.

А вн браћо Граничари! недавте се старнмЂ предра- 
сућенћмЂ, као што су чинђ, — зваше, и. пр. варати, помнслите 
да сте слободшв мужеви, дћлавте по томе, па гледавте, ели 
мужЂ вашегЂ повћренјл, обрштерЂ или простакЂ, изберите ма 
и навмлађегЂ и иавманћгв, само ако е за то способанЂ, п те 
чести достолнђ. А напоследакЂ будите готови, све што пародна 
скупштина врши, радостно примити, н ако треба, свомђ силомђ 
ма и сђ мачемЂ у руцн извршити.

Сад Б огђ свама. Важно е д̂ ћло! Срећа или несрећа, 
чигава будућностЂ наша одђ доброгЂ избора зависи. ЖелимЂ да 
можете браћо! рећи: „Само достовни мужеви бнли су у Новом 
Саду скупл$ни.“

Г оп ћШ а:

бгегекеМ зхегћ *е8*уеге1ш!
Уа1ашш4 аг едуез ешћегек, п§у а пешге1ек е1екећеп Га уап- 

пак бо1док, ше1уек!;б1 едезг јбубјак №$§, з ше1уек јо1 ез окозап 
Ге1ћа8гпа1уа, а пешгеГ падуза^ћ! еа ћоМо^з^а! бгбк Гбокге ћГгћоаГћјак,
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míg elmulasztva azt, romlásba és sötétségbe döntik; hogy ilyen fon
tos időben élünk — kétségtelen. Azonkívül, hogy mi hasonlóan egyéb 
nemzetekhez politikai érettség és jó állami igazgatás után törekszünk, 
nemzeti függetlenségünkért is kell harcolnunk, és édes nyelvünket, 
dicső szerb nevünket minden igazságtalan támadás ellen biztosítanunk.

A dicső jövőnek jó, ébresztő jelei mutatkoznak minden egy- 
vallású és egyvérű testvéreinknél, a nemzet boldogsága érdekében a 
lelkesedés szent parazsa áthatja összes érzelmeinket, s most már csak arról 
kell gondoskodnunk, hogy ezen parázs helyesen a földi javak 
elnyerésére felhasználtassók, hogy ne csapjon át zivataros villámmá, 
mely nemcsak az igazság hirdetőit, hanem egész nemzetünket fel 
fogja perzselni és megsemmisíteni. Az összes nyugtalan erőket a 
közjó érdekében felhasználni, — ezen nagy és súlyos feladat a 
jövő nemzeti gyűlésre hárul. Ezen fognak a szerbség minden részéből 
a képviselők egybegyűlni, és az ő kezükben fekszik az egész 
szerb nemzet jövője és szerencséje. Ki nem óhajtaná tehát, hogy 
a választás méltó férfiakra essék ? Mi is meg vagyunk ezen 
gyűlés fontosságáról győződve, mi is óhajtjuk, hogy csak a nemzethez 
méltó egyének választassanak meg, s ezért egyhitű testvéreinknek 
útmutatással akarunk szolgálni, hogy milyenek legyenek azon férfiak, 
akik képviselőkül a nemzeti gyűlésre küldetni fognak.

Tudjátok-e kedves testvérek! milyeneknek kell lenni azon 
férfiaknak, akiket ti feljogosíttok Újvidéken sorsunkról határozni ? 
Legyenek azok eszes, szabad, független, törvényt, igazságot és rendet 
becsülő férfiak; s mindenekelőtt: szerbek tetőtől talpig. Őszintén kell 
követelniük nemzetük javának jobbulását. Az ilyen igaz férfiak nem 
tartoznak a lármázok vagy nagyszáj úak közé, mert az ilyenek olyanok, 
mint a dobok, nagy lármát csapnak és belül üresek. Ezek az emberek 
mindent megígérnek és ha szavuknál fogjátok, akkor adósok marad
nak vele.

Ezért testvérek! ne csak azt válasszátok, aki jól beszél, hanem 
azt, aki mint, igazi szerb cselekszik; ne feledjétek el azonban, 
nemzetünket illető összes határozatai tekintetében, a választott kép
viselőt felelősségre vonni. Mondjátok meg neki, hogy királytok és a 
szerb nemzethez hívek óhajttok maradni, minden rossznak véget akartok 
vetni és a jót is megjavítani, azt akarjátok, hogy a szerb nemzet is 
egyszer már azon helyet foglalja el a nemzetek soraiban, melyet 
régóta vérével kiérdemelt. De mondjátok meg azt is, hogy nem 
akarjátok a tiszta rozsot és búzát gyökerestül kiszedni, hogy minden 
rend felboruljon, mert ahol a törvény és rend megszűnik, ott csak 
a gonosztevők aratnak és minden jó elveszik.

Ezért jól gondoljátok meg magatokat, mielőtt választtok; tana- 
. kodjatok és győződjetek meg, ki a legtiszteségesebb és a legérdemesebb 

azon férfiak közt, akik ezen tisztségre pályáznak. Ne vegyétek ezt 
könnyen, mert gondoljátok meg, ha ti könnyelműen és rosszul 
.választtok, önmagatoknak árttok legjobban.
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Testvérek! Sokan leszünk, akik jó tanáccsal fógnak nektek 
szolgálni, hogy kit meg, és kit meg ne válasszatok, de mielőtt ezen 
tanácsot követitek, gondoljátok meg, vájjon ezen tanácsadók meg- 
érdemlik-e a ti bizalmatokat.

Ti pedig határőrök! Ne engedjétek magatokat elhatározástok 
előtt, rang és hivatal s egyéb dolgok által félrevezetni, gondoljátok 
meg, hogy szabad emberek vagytok s eszerint cselekedjetek, s azt tekint
sétek, vájjon a kiszemelendő férfiú a mi vallásunk követője-e, legyen 
az ezredes, vagy közlegény, — ifjú vagy kissorsú, csak ha alkalmas 
és ezen tisztre méltó, — válasszátok meg. Legyetek arra is készek, 
hogy mindazt, amit a nemzeti gyűlés elhatározott, azt tegyétek öröm
mel magatokévá, s ha kell, hajtsátok végre erővel, s ha kell, fegyve
res kézzel is.

Isten veletek; fontos az ügy! Szerencsénk vagy szerencsétlen
ségünk, egész jövőnk a jó választástól függ. Óhajtom, hogy azt 
mondjátok majd: „Csakis méltó férfiak voltak Újvidéken összegyűlve“.

62 .

Becs, 1848 április 25.

Zanini osztrák hadügyminiszter átirata Szögyény, magyar udvari
álkancellárhoz.

Eredeti átirat. Wien, K. A.; S. B. G. K. 1848. Faso. 128. IV. 38. Fogalmazvány 
K. M. 1848. 613 alatt.

Nach einem Berichte des slav. Generalkommando-Präsidium 
sollen slavische Propagandisten aus dem ungarischen Provinzial- 
gebiethe, namentlich von Neusatz ausgesendet worden sein, um 
alle Slaven von der Theilnahme an dem italienisch-französischen 
Kriege so lange abzuhalten, bis nicht die Forderungen der Slaven 
und beziehungsweise der sogenannten kroatischen und serbischen 
Parthei allerhöchsten Orts bewilligt sein würden.

Einer dieser Emissaire Svetozar Miletics, seit längerer Zeit 
in Pest und Wien studierend, erschien am 12. d. M. mit dem 
benachbarten Provinziale zu Nádalj und Csurog im Tschaikisten 
Bataillon und harangierte die dortigen Gemeinden, in dem er dem 
Volke zu verstehen gab, dass die Ungarn die slavische Nationalität 
zu unterdrücken, und die ungarische Sprache in allen dienstlichen 
und kirchlichen Verhandlungen einzuführen gedenken, und dass 
die Grenzer des' Tschaikisten Bataillons sich sonach dieser Ein
führung entgegenstellen sollen.

Auch in der Banatischen Militärgrenze haben sich derlei 
Emissäre gezeigt, welche die Grenzbevölkerung aufzüregen suchen . . .

A magyar kancellária 1848 április 28-án azzal terjesztette vissza a 
fenti átiratot, hogy az 1848-as törvények folytán hatásköre megszűnt és a 
magyar kormány illetékes a további eljárásra.
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63.

Ве1&гас1, 1848 аргШб 25.

ЗасћапјеуИз Нуез ШдгшЛ Шпагпа/с КпИуапгп згегИаГ а11ат- 
Iапасзоз/гог т/егеИ 1есе/Љб1: аг прШкг тадуаг апуаШпусек

е/еде/езе/ 1ш1а1ја.
М4зо1ак. Вис1арез1, N. М. к г  ијаббкоп вгеЛ тог^аћпака! Ше1о октапуок.

193. 1.

. .. Наш је Митрополит Карло1!ачки у Карловце у ирошасти 
вторник у вече дошао. У среду у јутру запале Новосађани са 
великом виком и псовком протоколле мађарске нашим црквама 
наметнуте насред порте при саборној цркви, и на ватри ови 
протоколла палили су с највећом радошћу србљи дуле у цигаре. 
Наш познати прота Стаматовпћ морао је из цркве протоколле 
мађарске и славенске изнети, и морао је најпре извод прото- 
колла српског. а потом тај исти извод из протоколла мађарског 
читати, и кад је почео мађарски читатп: одма су му мађарске 
протоколле из руку изтргли, и као, што реко, спадили. Видио 
сам пепео светиње мађарске, а нисам бпо срећап, видити ватру, 
којом гору душмани србски, и дадо некима совет, да онај пепео 
светиње мађароманске у један зелени земљани суд скупе, и 
Баћањију пошаљу у Музеуму мађарском чувати преда. После 
подне у среду скупе се око 500 Срба, и с барјаком, који је 
јуначпна Србски из Кикинде носио преко Варадина у Карловце 
дођу, и Господину Митрополиту изјаве, да желе, што ире 
србску скупштину у Новом Саду имати . . .

. . . Чујем да је Г. Митрополит у Суботу распнсао за 
скупштину, у којој ће, по говору, бути 700—800 Срба скупштинара.

. . .  Све једнако и орач, и великаш разбира, да ли Србија 
за њи мари . . .

ГогсћШа •.
Каг1оса1 теНороШапк сзШоНбк ез1е егкегеН тед [аргШа 19.]. 

8гегс1ал гед§е1 аг ијуШеИек па§у 1агта ез згНкок ког! аг е^у- 
ћагипкга гакиктаП таоуаг апуакбпууеке! а паду 1етр1от рогкајап 
е1едеН6к ез егеп апуакбпууек 1апдат61 а згегћек у!»ап рграга ез 
821тагга »уПЈДоНак. 8 г1ата1;оУ118 езреге8 кепу1е1еп уоК; а 1етр1от- 
ћ61 а тадуаг еа едућаг1 аг1аупуе1уп апуакбпууеке! к!ћога1п1; еИзгбг 
згегћ, аг1ап та&уаг пуеИеп а кјуопаШка! Уе1о1газп1. Бе тјког та#уаги1 
кегпеН 1е1оНазш, агоппа1 кћа^аШак кегећб1 а та^уагпуеИп апуа- 
кбпууеке! ез, тГп! етШеНет, 1пгће <Зоћ1ак. БаНат а згеп! кбпутек 
ћатија.1, <3е пет УоНат о1у згегепсзез а 1оћодо Шге! Шћакт, те1у 
а згегћек еПепзе^е! 1е1рег2зе1е ; аг! Шпасзоћат ћоду а тадуаг згеШ
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hamut egy zöld cserépedénybe gyűjtsék, küldjék el megőrzés végett 
Batthyánynak a magyar múzeum részére. Szerdán délután mintegy 
500 szerb egyén gyűlt össze, és a kikindai szerbek zászlajával Péter- 
váradon át Karlócára mentek; Eajacsits érseket arra kérték, hogy 
minél előbb hívja össze Újvidékre a szerb nemzetgyűlést . . .

. . . Azt hallom, hogy az érsek szombaton kiírta a nemzetgyűlés 
napját, melyen mintegy 700— 800 szerb képviselő fog megjelenni. . .

Nagybirtokosok, parasztok egyaránt latolgatják, — vájjon törődik-e 
Szerbia velük ?

64.

Pest, 1848 április 26.

Csernovics Péter temesi gróf és főispán királyi biztosul kineveztetik.

Eredeti irat. Budapest, O. L. 1848. 284. elnöki szám.

A Torontálmegyében kiütött lázongás lecsendesítése végett a 
ministerium Önt királyi biztosul nevezvén ki, ugyancsak a 
minisztérium megbízásából felszólítom önt, bogy az iderekesztett 
felhatalmazvány erejénél fogva tüstént a helyszínére menjen s a 
Kikindára már megrendelt és április 28-án vagy 29-én oda érke
zendő két zászlóalj gyalogság az idezárt rögtönítéleti parancs és. 
bármely ön által felszólítandó hatóság segedelmével mindent kövessen 
el, hogy nemcsak a közcsend, rend-, személy- és vagyonbátorság tel
jesen helyreállíttassék; de a bűnösök érdemök szerént meg is bün- 
tettessenek; egyszersmind tudősíttatik ön, hogy a péterváradi, bán
sági és erdélyi főhadi kormányok utasítva vannak önnek annyi 
katonaságot tüstént küldeni rendelkezése alá, mennyit a fönt írt. 
czél elérésére szükségesnek fog találni, végre e levelemet vivő Föld- 
váry Lajos tárgyismereteit használja fel.

Pest, április 26-án, 1848. G-. Batthyány Lajos, m. k.

A magyar kormány értesülvén a kikindai lázadás kitöréséről,. 
Szemere Bertalan belügyminiszter ajáltatára a szerb nemzetiségű 
Csemovits Pétert nevezte ki királyi biztosul, neve varázsától remél
vén a sikert. Csernovits a III. Arzén ipeki patriarcha családja ivadé
kának tartatott. „Szép pálya vár reád — irja Szemere Csernovits- 
nak 1848 április 27-én — de nehéz. Azonban meg ne csalasd 
magadat... Vukovicsunkkal értekezzél. Ő talán igen is magyar, talán 
a szerbek előtt nem kedves, de tanácsát kérd ki mindenekelőtt, 
mindnyájan óhajtjuk. Nevednek varázsát terjeszd ki a nép fe le tt; ha ez 
sem használ, akkor vész következik be.“ (B. M. elnöki, 1848, 31b.)
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65.
Zsombolya, 1848 április 26.

Karácsonyi torontáli alispán átirata báró Piret bánsági 
főhadparancsnokhoz a torontáli zavargásokról.
Másolat. K. A.; S. G. G. K. Faso. 128. 1848. IV. 27/a.

Zsombolya, 1848 április 26.
. . .  a franyovai földön az éjjel a tanyák felgyujtattak, a láza

dás a szerb helységekben elharapódzott, Becskereken is, hogy a 
kikindai népnek segedelmére Frányova, Kumán, Melencze, Basa- 
hidról fegyveres népek küldettek, csupa fiatal, ittas, bőszült nép, 
mely hosszúnyelű kaszákkal és villákkal felfegyverkezve vagyon,. . .  
attól tartok, hogy sínyleni fogja az ország is, mert itt valóságos 
elszakadásról, itt minden nem szerb ajkú lakos kiirtásáról vagyon 
szó s tétetnek készületek.

66 .

Budapest, 1848 április 26.

István nádor 1848 május 27-ére Karlócára egybehívja a szerb 
egyházi kongresszust.

Eredeti rendelet. K. L. 1848. 272. sz. a . ; másolata, Rajacsits patriarcha 
Djejanija c. gyűjteményében I. k. 4. sz. a. és Pesti Hírlap 1848. 43-ik

számában.

István nádor, Magyarország királyi helytartója, a közoktatási 
és cultusminister előterjesztésére a karlócai érseknek.

A görög nem egyesülteknek ’ vallásbeli és iskolai ügyeik 
iránti intézkedési joga, az álladalom felügyelete mellett, biztosít
tatva, e célból az 1848: 20. t.-cikk 8-dik §-ban az egyházi gyüle
kezet (congressus) egybehívása a kormánynak kötelességévé tétetett; 
ennek teljesítéséül rendeltetik:

Az egyházi gyülekezet helyéül Karlovic, határnapjának pedig 
folyó évi május hónak ó-szertartás szerinti 15. napja határoztatok.

Álladalmi biztosul temesi gróf és főispán Csernovits Péter 
úr ezennel kineveztetik.

Az egyházi gyülekezet tagjainak számát és a felekezet általi 
választások arányát az idézett törvénycikkely meghatározván,

a karlócai érsek megbízatik, hogy szorosan a törvény ren
deletéhez ragaszkodva, a gyülekezet tagjainak a törvényes arány
ban leendő választására s a felébb kitűzött határnapra leendő össze
hívására a szükséges rendeléseket haladéktalanul tegye meg.

Budapesten, április 26-án 1848.
István nádor B. Eötvös József

k. helytartó. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
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67.

Újvidék, 1848 április 26.

Az újvidéki prole,társág kommunista jellegű követelései.
Jegyzőkönyvi kivonat Újvidék városának 1848-ik évi jegyzőkönyvéből.

Folyó 1848-ik évi április 26-ik napján reggeli 10 órakor 
Szabad Királyi Újvidék Városában a régi Városház előtti téren 
szabad ég alatt, — Láng Ferencz Főbíró Úr elnöklete alatt, Kamber 
János polgármester, Joannovics Eutim, Herger Pál, Joannovits 
Pál, Hadzsits János, Sztojánovits Illés egyszersmind Városi Kapi
tány, — Issekutz Károly és Polzovits Gábor Tanácsnok Urak, to
vábbá választott Község, végre Hermann Gáspár Főjegyző úr együtt- 
ültökben és az összegyűlt népek jelenlétében tartatott köz és 
nyilvános Tanács Ülés

Jegyző Könyve.
(Kihagyva a kihagyandókat.)

Folyvást.
Vlaschits máskép Gvulkov Jakab helybéli lakós azon asz

talra mellynél e Tanács ülését tartá, és mellyrül a törvénycikkek 
kihirdettettek, fellépvén a nép köz kívánatára egy már e végre 
készen tartott iratot, melly a népnek petitióját magában foglalta, 
következő tartalmút:

(Szerb szöveg kihagyva.)
Melly magyarul ekkép szól:
Újvidék Városa, Magyar, Német és dicső szerb összes testvé

rek kívánatéi:
„Élvezhessük dicsőén a mi jótékonyságinkat, ezekből mi sem 

adódjon többé el:
1- ször kívánjuk, hogy a tavak ne adódjanak bérbe, hanem 

minden újvidékinek szabad halászata legyen.
2- szor. A rétek ne adódjanak haszonbérbe, hanem minden

kinek és földmívelőnek szabad nádlása legyen.
3- szor. Szigetbe, erdőkbe és fűzfásokba mindennemű marhák 

legeltetés végett eresztessenek, a makkoltatás is szabad legyen — 
azon arányiaggal, hogy mindenki 5 darab sertvést makkoltathasson.

4- szer. A, városi járásból semmi sem adódjék el, hanem 
hagyassák meg a marha szükségességére legelőnek — nehogy szű- 
kölködésbe dögöljön.

5- ször. Hogy sem oláh, kereskedő, földes Úr, sem más lakós 
100 darab birkánál többet ne tartson.

6- szor. Jelöltessék ki különösen ökör járás, a sziget pedig 
apróbb marhának — az; ökrök száma hatnál több ne legyen —
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a városi kaszáló a fű lekaszálása után engedtessék, birkát kivéve — 
más marha legeltetésére.

7- szer. A birka, bárány és sertvés vágás becsületes úton 
engedtessék meg, ha valaki vétkez, azonnal minden kifogás nélkül 
maga magát ítélje el.

8- szor. Hogy sertvésekről, tehenekről, ökrökről, lovakról és 
juhokról adó és dézsmálás ne vétessék többé, mind megszüntessék..

9- szer. Kívánjuk, hogy a bormérés mindenkinek enged
tessék ; s a mind gyűlésbe végeztetik — ennek használatától min
denki azon arány szerint fizessen.

10- szer. Mindnyájan megkéretnek, hogy a dobszó mellett vett 
földekért kamarai szabály szerint 25 forintot fizessenek — 
nem 191 f.

11- szer. Hogy mindennap szabad legyen láng és zsemlye 
lisztet árulni — más liszt ne font, hanem oka számra árultassék.

Üdvözlöm a többi testvéreket, hogy tudják meg, kitől szár
mazik ez a kis kívánat, egy közönséges szerb Ylasits Jásától, más
kép Gvulkov — ezen évben 30, — haladótól 1848-ik évben — 
írta Újvidéken“.

A többi között szabad legeltetést az erdőkben is, szabad 
halászatot, szabad fajzást, és a Város kaszálójának szabad hasz
nálatát, szabad húsvágást és szabad lisztárulást kívánván, mi „Eljön
nél“ fogadtatott.

Mi tud túl bejegyeztetik, ennek érdemleges tárgyalása az újon
nan választandó Tanács c's képviselők ülésére utasíthatván.

Ilyen kommunista jellegű követelésekkel különösen a szomszédos 
szlavón szegény nép lépett fel, mely Szerémségben, Szlavóniában és Horvát
országban a kincstári és uradalmi földeket maga közt felosztotta, — az erdő
ket stb. elfoglalta.

68.

Temesvár, 1848 április 26.

Zsivkovits Pantelejmon temesvári görög keleti püspök körlevele a 
magyar alkotmány kihirdetése alkalmából.

Litografált szerb példánya a temesvári szerb görög keleti püspökség levél
tárában. Szerb- és oláhnyelvű példánya 1848. 196. sz. a. és Budapest, 0. L. 

B. L. 1848, 3650,/rend. szám alatt.

naHTeiefiMOHi Eoacieio Miuoctíjo IIpaBocj.aBHÍfi EnicKOirn 
TeMiiniBapcKift.

HpaBocjaBHHÉ Hapoge, Haga bo Xpicrh B03H.iK)6.ieHHa! 
Kano utó cumx XpicTOJUoóiaMi. Bammix y cok»3b mott. 

u'Kp83KHori> H3B HoacvHa uo^x 7-mx MapTa t. j . ganorx nacTtip- 
cKora. nosuema h & Moe crpaHe nogx 19-m Anpiiia t. a. mOÓa'Bio,
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и И стране мјрски Надлежателства то исто вамв в у дажности 
наблЈцјрано, урбарјалннв данакв у роботвт, десетка и новца 
нрама СпавлзкшВЂ состоствШ [Р| се по деветомв чланка закона на 
скоропошавпњв Дтетвј донешеногЂ ст. псбл1кац1омт. овогв закона 
вечитш се дпже и престае издавати се. Ово е заиста за под- 
даничество велико шблакашанћ и благод$нше То твете безт. 
с«мн4 признати. Но и. ш стране унгарскогт Благородства велика 
естт жертва п сваке похвале и благодарности достоанМш,е велико- 
дзпие, Оваково великодмше овакова жертва јоштђ ни у каковои 
драгов кралћвини Благородство ни е учинило. Свада 10штг по дра- 
гима провшцјама и нодт. нашимт. благоатробн'Мтимт, кралТмт, 
находствима се и по свима нрочима страшшма кралМинама под- 
даницн подт. овнмт. данкомЂ јоштђ непрестанво стенго, свада 
тада ветв ш много година размвшлава се, кпкш бн се таб данакв 
св подданичества безв свакогв сонеправдованл СпаДлвковв 
скинео, и докле се по свима драгима провннц1ама и крал4вн- 
нлма тражи начинв, какш бн се то свршило, каксо бн Паори 
себе со спавски данака исквпили и исплатили, Унгарско Благо- 
родство не чекагоћи иеплате «5 свов паора, сослонлгоћи се на 
речв државнв да тве др*гимв начпномв бнти сообезсопцетћнн, 
св едномв чертомв сбриса речене велике терете св поддани- 
чества. Славно е свагда бвио унгарскогв Благородства велико- 
двшје. И ово е пожертвоваше достобно унгарскогв Благо- 
родства, кое не само вечитнб благодарности сиоменв у срдцама 
свакогв жителн нашегв милогв Отечества заслвжве, но Д ш 
цћлогв човечества похвалити се има, зашто не може садв дзго 
ввше тралти, да и по другнмв провшшама и кралћнинама 
Благородство по примерз овомв не постапн у паоре свое не
соСВОбодН.

Зато БоголгобсзнвЈД! треба да о;:в жертв« ш Благородства 
унгарскогв учпнћну признате, достоћнш цћните и благодарни 
на тоб бвдете, кое тие онда бвттн, кадв нашему бдаго- 
•втробнМшемв кралго Фердинандв и нћговом« пресвћтломв 
врону, под коегв е отеческомв управом ово благодћпше на 
васв проистекдо, у свако доба вћрнп «5станете, кадв власти «5 
нћга иоставлћне будете слншали и помагалп, кадв прама 
Спавлзксовв, ко& су толикш пожертвогаше пзв сиое собстгености 
учинили, лгобовв и свако почиташе будете указпвали п вмћстчо 
да време, кое вам по вашов собственов економјб праздно состане, 
у безпосл!ГО проводите, паче у таково за погодбенв праведнз 
платз не шречете се своеволвни при воздћлашго АллодЈалнв1 
нновн земалн у помотн бнти, зашто и вашв 1нтересв пзнскве, 
да землн спавска не состане не собдћлана. и колнксо може ввше 
плода у свое време принесе, да таксо у илоднЈма годинама н 
за неплодне по несретне године произнесе се избнтка и надве 
у землн у шждн иомотвћ сопомепите се, каки бвт пре две
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године дана, кадв е обвдимЂ неплодјемг гладна землн бнла 
ваше земл4 безн помотн1 СпавлзкшвЂ по ветћов насти и не 
пос$лне шостале.

И кад тако речена жертва ш СпаблакшвЂ учишћна у вама 
благодаранв дахв мора пропзвести, толики шше изнскае се са 
свакомЂ правдомЂ, да се нвима о  васЂ ни у чемЂ не бн ника- 
кова неправда или обнда нанЕсла. И зато сђ плачевнимЂ 
срдцемЂ развмМ самЂ, да су се на гд&ков м4сти и таковн 
неразамнн нашли, да мисле, да какш что е (ЈпаДнскЈи Урба- 
рЈалннД данакЂ и робота Спавлацнма закономЂ шдзета, тако 
истш су и земл4 Аллодјалне шззете и у тоД мисли на ове сђ 
н4кима насилјнма насртва. КраДн4 ненракедно и бездвшно бн 
бндо ш СпавлакшВЂ Аллодјане земл4 и изнскивати. Нвјма ни е 
шазета робота и урбар1алнв1а данакЂ зато, что они на ове даше 
нисв имали права. Они са на те имали право и они св за те 
по ветнов частн готобђ новацЂ платили. да штвдђ као ш капј- 
тала ове дац1е као штерессе вака, а садн са имђ ове закономЂ 
шазете, зашто су оии сами такове шпзстили, аллодјалне ппкђ 
земл̂ ћ нити сн шпнстили нити сн закономЂ шазете и зато ове 
шстаго као 8 досадЂ нвјова собственоств и они сђ ннјма као и 
досадв располажн. Кра8н4 неправедно ка что самЂ рекао, бкио 
бн и изнскивати «5 нби ове земл$, как ш годб что 6б 1 се ш 
когђ изђ  васЂ неправда изнскивала, кадЂ бн вн комн за шбла- 
шан4 н^ говогђ станн ш свогђ собственогЂ иманл, кое сте соб- 
ственнмЂ трндомЂ стекли п книили, еднз частицн уствшгли, а 
опђ 6 б 1 на то извод10 прашгцн и на ц±едо ваше иман±. СвакШ 
бн ш васЂ таковогЂ као наицрн4гЂ неблагодарника сматрао и 
то праведно, а Христосв Спасителн велп, что ниси радн да 
теби дрнпв чини, не чини и ти дрвгомн, что е право и Богв 
е мило. Неблагодарност лрама бдагод4телн естЂ неблагодарностЂ 
прама самогЂ Бога, и ове се, Боголгобезнни у цСдомђ вашемн 
животн чввабте, зашто не шстае безЂ Божје казни пре илн после.

Оно само, что е новнмђ закономЂ ветн сасвимЂ дМстви- 
теднз укиннто. немате внше шсздђ издаватн, а оно что ни е. 
тако укиннто, имате такш издавати,, као и досадн, и оно что 
вамЂ ни е закономЂ дано, ни е ваше, него оногђ, чЈе е и досадЂ 
бнло. со овимђ самЂ за ннждно нашао АрхЈпастнрскР получити 
васЂ, зашто се у овомђ немирномЂ временв налази смвтднваца, 
ко8 у мвтноЗ води желетБ1 что уловити, узбунгого незченз 
простоте. Чввавте те се таковн лгодШ, да васЂ не на ведз на 
зло, и гдп свмнлте, питавте развмне лгоди, нарочитш ваше Стар4- 
шинство и властЂ. Мнслите ли, да гди имате каковн правицв 
или что се земд& п что се дрвгогЂ чегЂ тиче, имате Сздђ н 
овз предЂ законБЈмЂ своИмђ начиномЂ тражите, а насидјл сва- 
когђ као наЦветвегЂ зла чзваПте се, зашто нитко самЂ себн 
сздјн не може бнти, и зато тко насилје чини, устае противз
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Fordítása:
Pantelejmon Isten kegyelméből igazhitű temesvári püspök. Tgaz- 

hitű nép, Krisztusban hívő fiaim!
Valamint a folyó évi március 7/19-én Pozsonyból keltezett 

körlevelemben foglalt főpásztori szózatommal1 nektek jelentettem, úgy 
április 19-én nemcsak részemről, hanem a világi hatóságok részéről 
is hivatalosan ki van hirdetve: hogy az úrbéri adózások, úgymint 
robottized és a pénzbeli fizetés a földesurak irányában, a most múlt 
országgyűlés 9-ik törvénycikkének kihirdetésével örök időkre meg
szüntettek. Ez a jobbágyságra nézve valóban nagy könnyebbség és 
jótétemény. Ezt kétségtelenül kell elismernetek. De a magyar nemes
ség részéről is nagy áldozat ez s minden dicséretre és háladatosságra 
méltó nagylelkűség. I l y e n  n a g y le lk ű s é g e t és á ld o z a to t  m ég  e g y  o r s z á g b a n  sem  

m u ta to t t  a  n e m e ssé g . Míg mindenütt, más országokban, és a mi leg
kegyelmesebb urunk, királyunk egyéb tartományaiban is s minden 
külföldi királyságokban a jobbágyság ezen terheket most is viseli, 
mindenütt évek óta azon gondolkoznak, hogy a földesurak megkáro
sítása nélkül a jobbágyi terhek miként volnának megszüntethetek, 
s míg minden országokban és tartományokban a teendők módjáról 
tanakodnak, s míg a földművelő osztálynak az úri adózások mikénti 
megváltozásáról tanakodnak, — addig a magyar nemesség saját jobbágyai
tól s em m ifé le  ö r ö k v á lts á g o t be sem várva, hanem inkább az állam ígéretére 
bizalommal támaszkodva, mely szerint más módon fognak kárpótol
tatni, — egy tollvonással eltörlé a jobbágyság terheit. A magyar nemes
ség nagylelkűsége mindenkor dicső volt. S eme feláldozás, mely nem
csak az örök hála megemlékezését megérdemli édes hazánk minden 
fia keblében, hanem az egész emberiség által is megdicsérendő: mert 
most már nem tarthat sokáig, hogy a többi tartományok és országok 
nemessége eme üdvös példát követve, jobbágyait felszabadítandja.

Azért istenhívők! illő , h o g y  a  m a g y a r  n e m e ssé g  em e n a g y  á ld o z a tá t  

e lism er jé te k , méltóan megbecsüljétek és nékik hálásak legyetek ; mindezt 
azonban csak akkor fogjátok teljesíteni, ha legkegyelmesebb kirá
lyunknak, Eerdinándnak és trónjának, kinek atyai intézkedése által 
háramlott reátok ezen jótétemény, — mindenkor hívek lesztek, ha az 
általa felállított hatóságoknak engedelmeskedtek és azoknak segéd
kezet nyujttok; ha a földesurak iránt az önön tulajdonukból annyi

1 Lásd a 4. számú iratot a 35-ik lapon, mely alighanem azonos 
tartalmú Rajacsits érsek 1848 március 28-án Pozsonyból kelt köriratával. 
Közölve a függelékben.

закона, гази идасгк и сматра се као ребел1антт>, и по тома 
не самсо тежков светскоЕ казни неизсоставпт подпада, него и 
великШ гр4хЂ на своз дзша наноси, као противникг запов$ди 
Господа нашегн 1сзса Хршта, кои велп : Свака е властг ш Бога 
и нема власти коа ни е ш Бога, и зато покорни бздите ч аастпма 
надЂ ваша поставл&нима Бога ради. А минђ.
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áldozatért, szeretettel és tisztelettel viseltetek, s ahelyett, hogy ama 
szabad időtöket, mely gazdasági munkálataitok után fennmarad, henyé
lésben elmúlni engeditek, inkább azt szabad alku útján méltányos 
jutalom mellett a majorsági és földesúri földek művelésére fordítva, — 
a földbirtokosok segítségére siettek; mert a ti érdektek is meg
kívánja, hogy ne maradjanak az uradalmi földek műveletlenül, s lehe
tőleg bőven teremjenek, hogy ez által bőtermésű években az eset
leges terméketlen esztendők szükségleteire fölösleg maradjon és az 
országban segedelem találtassák. Gondoljatok vissza a két év előtti 
szerencsétlenségre, amidőn az általános terméketlenség következtében 
éhhalál uralkodott a földön s a ti földjeitek az uradalmi segély 
nélkül többnyire bevetetlenek maradtak volna.

Ha tehát a földesurak részéről te tt föntemlített áldozatok, ben
netek szükségképen hálaérzetet felköitöttek, annál inkább megkívánja 
az igazság: hogy részetekről nékik semmi igazságtalanság és sére
lem ne okoztassék. S ezért nagy szomorúsággal értesültem: hogy 
némely helyeken esztelen emberek találkoztak, akik azt hiszik, hogy 
miután a földesuraknak teljesítendő úrbéri adózás és munka meg- 
szüntettetett, — a majorsági földek is tőlük elveendők, s ezen bal
hitben az uradalmi földeket elfoglalják. Véghetlen igazságtalanság és 
lelkiismeretlen dolog volna az uradalmaktól a majorsági földeket is 
elvonni. Hiszen az úrbéri adózás és munka tőlük nem azért vétetett 
«1, mintha ezekre nem lett volna joguk. Ezekre igenis volt joguk, 
mert a földesurak ezekért többnyire készpénzzel" fizettek olyan föl
tétellel, hogy eme adózást és munkát kamat gyanánt szedhessék; 
most azonban ezen úrbéri tartozások törvénnyel meg lettek szün
tetve s a földesurak azokat önként elengedték, de nem egyszersmind 
a majorsági földeket, melyek a törvény által sem vétettek el; ezek 
kirekesztő tulajdonuk maradnak, s mint eddigelé, azokkal szabadon 
intézkedhetnek. Végtelen igazságtalanság volna, — mint föntebb emlí
tőm, — a földesuraktól ezen földeket elvenni; ez olyan volna, mintha 
ti közületek valakinek némi fölsegítésként saját vagyonotokból egy 
részt átengednétek s ez ennek alapján igényt emelne egész vagyo- 
notokra. Nemde, mindeniktek ezt rút hálátlanságnak tekintenétek? — 
és teljes joggal. Krisztus urunk is tanítja: amit nem akarsz, hogy 
néked más tegyen, te sem tedd másoknak, s ami igaz, az Isten előtt 
is kedves. A jótevő iránti hálátlanság egyenlő az Isten iránti hálát
lansággal s e rút bűnt nem hagyja az Isten büntetlenül, s előbb- 
utóbb el fogja érni a vétkezőt.

Azt, ami az új törvény által tényleg már meg lett szüntetve, — 
nem tartoztok megadni, de azzal, ami a törvény által nem lett meg
szüntetve, továbbra is tartoztok, mint eleddig-is; ami pedig törvény 
által néktek meg nem adatott, az nem lehet a ti tulajdonotok, hanem 
az eddigi birtokosé. Mindezekről szükségesnek találtam titeket föl
világosítani, mert ezen mozgalmas időkben találkoznak felforgató egyé
nek, akik a zavarosban halászni kívánván, az oktalan nóptömeget
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felizgatják. Őrizkedjetek az ilyen egyénektől, nehogy tévútra vezes
senek; s ha kétségben vagytok valami iránt, akkor kérdezzetek meg 
inkább értelmes embereket, jelesen elöljáróitokat és törvényes feljebb
valóitokat. Ha pedig azt hiszitek, hogy nektek van igazságtok, föld 
vagy bármi más tekintetben, — minthogy a bíróság számotokra is 
érvényes, — bírói úton követeljétek igényeitek elismerését; kerüljé
tek az erőszakot, mint a legnagyobb rosszat, mert senki sem lehet 
önmaga bírája. Az, aki erőszakot követ el, a törvény ellen vét, 
s letiporván a törvényes hatóságot, lázadónak tekintetik s ennek 
folytán nemcsak súlyos világi büntetésnek néz elébe, hanem szegény 
lelkét is temérdek vétekkel terheli, Jézus Krisztus urunk parancsát 
megszegve, aki mondja: minden hatalom az Istentől ered, és nincsen 
hatalom, mely nem eredne az Istentől s ezért engedelmeskedjetek a 
fölöttes hatalomnak az Isten kedvéért, Amen.

A jobbágyság sok helyt megtagadta földesuraik irányában régi tar
tozásaik fizetését, — másrészt az uradalmi földeket erőszakkal foglalta el 
és fölosztotta maga közt. Különösen Szlavóniában volt erős a földosztási 
mozgalom; Kikindán lázadásra vezetett. Batthyány miniszterelnök már 1848 
március 22. és 28-án kelt körleveleiben tette meg az ellenintézkedéseket.

Az úrbéri adózások rögtöni, megváltás nélküli megszüntetése anyagi 
romlásává vált a magyar nemességnek. Az osztrák abszolutizmusnak javára 
vált, — mert a magyar nemesség képviselvén Magyarország politikai gerin
cét, — ellentállásában anyagilag gyengült.

69.

Karlóca, 1848 április 27.

Mátits József karlócai polgármesternek a selavon-szerémségi 
főhadparancsnokságához intézett jelentése; a zimonyi szerbek a 

karlócai nemzetgyűlés egybehívását követelik.
Eredeti jelentés. D. A. Z. — SI. S. G. K. — Érk. április 27-én, délután 4 órakor.

Präs. Nr. 19.
Gestern abends gegen sechs Uhr ist hier die Deputation der 

gr. n. u. Gemeinde zu Sémiin bestehend aus ungefähr 120 Per
sonen mit mehreren dreilärbigen Nationalfahnen mit Musik hier 
eingetroffen um Sr. Excellenz dem Herrn Erzbischof und Metro
politen mehrere Petitionen mitzutheilen, und um die baldige Zu
sammenberufung des Nationalkongress zu bitten. Beim Eintreffen 
allhier hat die Deputation, welcher sich eine grosse Menge fremden 
und hiesigen Bewohner gesellte, — sich vor der Erzbischöfflichen 
"Wohnung versammelt, dann aber einen Umgang in der Stadt 
gehalten.
' . . .  Heute gegen 10 Uhr vormittag ist diese Deputation von
Sr. Excellenz den Herrn Erzbischoffe empfangen und zur Zufrieden
heit verbeschieden worden. Bei dieser Gelegenheit hat ein Studie-

10D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . I I .
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render, namens Miletics, aus dem Csaykisten Bataillon sich unge- 
: rufen eingemischt und ein Misstrauen gegen die loyalen Gesin
nungen des Herrn Erzbischof und der üb .igen Herrn Erzbischöfe 
öffentlich geäussert, derselbe wurde von Sr. Excellenz diesfalls zur 
Ordnung gewiesen, und die ganze Versammlung ging dann ohne 
weiterer Unordnung miteinander. Diese Deputation beabsichtigt 
gleich nach dem Abspeisen nach Neusatz in feierlichen Aufzuge 
zu gehen, und morgen wieder nach Sémiin abzugehen.

A karlócai polgárok vörös-fehér-kék zászlókkal a Zimony felől jövő 
küldöttség elé mentek; a küldöttségben a környékbeli falvakból is számo
sán resztvettek. (K. A.; SI. S. G. K. 1848. 5. ad 2.)

70.
Buda, 1848 április 27.

István nádor és a miniszterelnök értesítik Bács vármegyét 
Csernovits Péternek királyi biztosul való kineveztetéséről.

Budapest, 0. L.; B. M. 1848. 1299. belügyi szám alatt. Másolata: K. A. — 
Insurgentenarmee 1848. 1Y. 5.

Bácsmegye közönségének!

A Torontói megyében kiütött lázongás ügyében Csernovits 
Péter temesi gróf és főispán ezennel teljhatalmú királyi biztosul 
kineveztetvén, a jelen megbízd levélnél fogva felhatalmaztatik s 
utasíttatik: hogy magához vevén a szükséges fegyveres erőt azon
nal a lázadás helyére kimenjen; a lázadást lecsillapítsa, s ha szük
ség fegyveres erővel elnyomja, a rögtön ítélő bíróságot mindazon 
hatóságokban, hová a lázadás vagy elterjedett, vagy elterjedése 
valószínű, rögtön kihirdetesse; s annyi helyütt a mint szükséges, 
azonnal össze is szerkezhesse; a bujtogatók, lázítók s lázadók a 
törvényes rendnek felforgatói, a törvényes hatóságok elleni fel
támadok s a személy és vagyon bátorság és az ország békéjének 
megháborítói ellen rögtönös vizsgálatot tevén, és tétetvén a bűn
vád alá esőket, törvény értelmébeni szigorú büntetés végett a rög- 
tönitélő bíróságoknak személy válogatás s polgári állásra való 
tekintet nélkül azonnal átadja s átadassa; a hatóságokat szükség
hez képest felfüggeszthesse; nemzetőrséget állíthasson s feloszlat
hasson, szóval mindazt tehesse és tétethesse, mit a közcsend, béke, 
személy és vagyonbátorság helyreállítása s a bűnösök megbüntetése 
kívánand. Ezen megbízása a nevezett biztosnak nem csak Torontói 
megyére, hanem mindazon hatóságokra kiterjesztettetik, melyekben 
a torontáli lázadás elterjedése s összeköttetései tekintetébül eljárni 
szükségesnek tartandja, s azért mindazon polgári és katonai ható
ságok, mellyeket jelen megbízatása következtében felszólítand; a
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legszigorúbb felelet terhe alatt utasíttatnak s köteleztetnek, hogy 
a nevezett királyi biztos, temesi gróf és főispán parancsait gyorsan 
és pontosan tellyesítsék s mindennemű rendeletéinek engedelmes
kedjenek; törvényes büntetés terhe alatt máskép nem teendvén. 

Kelt Budán, 1848 április 27-én.

István, m. k. nádor, G. Batthyány Lajos
helytartó. P. H. m. k.

Szemere belügyminiszter ajánlotta István nádornak Csernovits Péter
nek temesi főispánná és gróffá való kinevezését. (Belügymin. 1848. 31/b. 
ein. szám.)

71.

Buda, 1848 április 27.
Másolat. 285.

Felhatalmazás Csernovits Mr. biztos részére rögtönítéló bíróságok
felállítására.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, Magyar kir. hadtörténelmi levéltár. 
A bécsi hadügyi levéltárból átvett példány. Insurgentenamiee 1848. IV. 4.

Csernovits Péter temesi gróf és főispán, a Torontál megyé
ben kiütött lázongás elfojtása, s a bűnösök megbüntetésének 
eszközlése végett rendkívüli teljhatalmú királyi biztosnak mai napon 
kelt rendelvényünk által kineveztetvén; ezennel e megyének vala
mint Torontál, Temes, Krassó, Arad vármegyéknek; Szabadka, 
Újvidék, Zombor, Arad, Temesvár királyi városoknak, s a csajká- 
sok kerületének, s általában mindazon hatóságoknak, melyeket a 
nevezett, királyi biztos e végre felszólítand, ezennel meghagyatik 
és parancsoltatik: hogy oly számban s azon helyeken, miként a 
királyi biztos rendelendi, rögtönítélő bíróságokat állítani, annak 
felállítását kihirdetni, s a bíróságokat gyors eljárásra utasítani, 
vagy a királyi biztos által időnyerés végett netalán közvetlenül 
felállítandókat, törvényesen felállítottaknak ismerni kötelességüknek 
tartsák. Mely rögtönítólő jog a legfelsőbb rendszabályokban kijelölt 
minden esetekre, s különösen az ország békéjének, s a törvényes 
közcsendnek erőszakos kitörésekkel kísért lázadás, lázítás, lázadásra 
bujtogatás, s annak következtében gyilkosságok, rablások, gyújtoga
tások általi megháborítása eseteire világosan kiterjesztve értendő; 
jelen rendelet következtében kihirdetés után azonnal foganatba 
veendő; s tartand kormány rendelet általi visszahívásig.

Kelt Budán, 1848 április 27-én. István Nádor m. k. hely
tartó. Gróf Batthyány Lajos.

10*
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72.

Тетезуаг, 1848 арпНз 28.
2ткопИз РапШејтоп Гетезоагс рпзрбк кбг!сое1е, тсХубсп ШпеИ а 
1ига1у ГгапИ Мзедге, а каГбзадок ез а когтшу ГгапИ епдеМтез- 

зедге ез пуида1отга тН.
Едукогп Шо̂ гаМИ; р6И4пу, а Штевуаг! дбгб§ ке1еН рЦзрбкаб̂  1еубМг4ћап 

1818, 197.-1к згат а1а11.

Правосланив Народе,
Чада во Хрјст4 возлгобленна!
Позната е хрјстолгобјлмг Бапшмт, изт, пћблјцјранвт закона 

на скоропрошавшев кралевства Дтетн донесенн, како> е црква 
наша и Народт, нашегт, Благочесттл двадесетнмт, чланкомт, овв1 
весма ут&шително положеше полвчвла, да се сир4чЂ она у 
совершеномт, равенствв права сђ прочима законисо признаннма 
Дрквама стон, да чланакт, третШ законна 1844. л4та садв и на 
испов&дател4 нашегЂ Благочестји простертЂ естЂ, да у бвдвш,е, 
ако бн и ветва частЂ нашегЂ Благочесттл лгодШ у обцествв 
каковомЂ свого в&рз пром&нила, у таковомЂ, слвчав Црква остае 
у притижашго онн жители, коП св при своеЛ в4,ри зашстали, кђ 
томв да Прковне и школске потребе нашегЂ БлагочесИн, као 
и прочи по наредбн, кол тве се нанаи блнжои кралевства 
Д1етн учинити, државннмЂ трошкомЂ имаго се снабдПвати, 
напоследокЂ да се знкономђ шсјгурава право испов4дателима 
нашегЂ Благочесии свое црковне и школске ствари подђ падзира- 
шемЂ државннмЂ уредвивати и у томђ нам^решго Собор народа 
нашегЂ Благочесин обоегЂ бзша, за колико е могзтве кратве 
време, и на свакШ слвчав пре навблизше Дјете кралевства 
чрезЂ шговорннв МпистерЈемЂ созванЂ ббде. Тко ш васЂ Бого- 
лгобезннв, нетве чзвствовати великв важностЂ овогђ закона за 
насЂ? Тко ш васЂ узимаготви у сравнеше предвашне наше 
стан4 са садашнпмЂ, у коб смо чрезЂ овав законЂ поставленп, 
нетве себе осетвати шдашевленнмЂ навискренЈомЂ вЗфностш 
и наИтоплЈомЂ благодарностјго прама нашегЂ праведнМшегЂ 
влад±тела и садашнМЂ нМ овогђ правленја? Тко ш висђ и 
навманвЈМЂ умомЂ шдареннв, кадЂ промотри овав законЂ 
нетве увпдити, да законодагелство тврдо п навчислче намТреше 
има насЂ са свимђ узадоволвити и усноковти, а ако намЂ шстае 
јоштђ и внше тегота, кое нисђ прнтисквго, и рана, кое се зале- 
чити нмаго, тко, се ш васЂ може внше свмнити, да нрш оваковомЂ 
шсновб, ков е овнмђ закономЂ положено, при такш показаномЂ 
отеческомЂ чистомђ нам4решго законодателства све можно за 
наше успокоеше чинити, н при данашнемЂ земалском Уставв 
ио коема ц4лни НародЂ Кралевства, благороднш! н неблаго-
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роднца, безЂ разЈичЈл бдагочестЈн, какш у Провшџллз, тако и 
у Граннцн Депвттрте на ббД8ш;е кралевства Дјете бнрати и 
шплнти има, тко тве велимт, при таковнма шбстонтелствама 
сада внше свмннти, да тве намт, и дрнге наше теготе, кое имамо, 
своимђ начиномЂ и у свое време дигнвте и укинвте бнти ? 
Боголгобезшлв! помнслите, да е номенатни законЂ Благочестјн 
касаитнЛ се топервЂ посл4дни дана скоропрошавше Дјете у 
посао предззетЂ бнтп могао, и да св се засадЂ у краткости 
времена могле сам«> главне точке и ојсповђ за наше успокоеше 
поставити, а сво намЂ се р4тшо СоборЂ народа нашегЂ Благо- 
честт, да у н4емв дал4 п шбширн1е, что 10штђ особенш за 
наше ствари имамо, предложимо, ево се шнредгЈшгло закономЂ 
отечественнмЂ, да се у бздзш;е сваке године и кралевства Дшта 
у средоточда земалГ, држи, на кои тве савЂ народЂ цГл огђ 
кралевства безЂ различјл Благочесин чина и класе, какш изђ 
провшцјала тако и границе свое посланике бирати и шилнтн н 
сво по томз доволбно нриликЕ, пзта и начина у свое време 
сваколкима теготама законногЂ шблакшанн тражити и добнти. 
Ево смо садЂ закономЂ полачили п«н8 слободз печатан  ̂ и по 
томв Пббл1чни медБВсобни, и кадЂ нисмо заедно собрани, п 
нашима теготама разговарати се и мнсли свое за помотб, за 
уредбивашћ наша захтеванн предлагати можемо, и еднимЂ сло- 
вомђ сва сз такш устроена да се свакома добрз можемо надати, 
само ако потребно стрплГнЉ и умг1;реностЂ имали и све оно, 
что смо по досадашнима законнма дзжни, чинили бздемо. ПакЂ 
что не буде едне годнне св4ршено, свршитве се дрвге и тако 
дал4. Дјета тве се шдсадв сваке године држати. Боголгобезнни! 
велико и тако славно Енглезко кралевство ш толпко ветв 
стол4тствЈн има свого совршено слободнв печатнго, ш толико 
ветв стол4тсв1н има таковз конштИзцда, по коев сваке године 
по петЂ шестЂ месецн свого земал с̂кв Дјетв држи н у кого ц4лн8 
народЂ свое Репрезентанте шил±, пакЂ зарЂ мнслите, да су 
ветв готови са свима уредбама и теготама? колико и колико 
10штб има та различнн неуредностни и неправдн дигнвти н 
расправити? А кодђ насЂ текЂ что е почела слобода печатшћ, 
текЂ что се уредидо, да у будуш;е сивђ народЂ кралевства свое 
Репрезентанте на Дјета кралевства шид!;, тштђ ихђ досидђ ни 
е ни послао, пакЂ ветв да ово садашне Правлеше свима свако- 
лкима ш свда страна обш;е и особенш предложеннма захте- 
ваннма вдннмђ махомЂ да удовлетори! То нити е можно, и 
бездушно е и изнскивати, и такш претерани нагла изнскиванл 
са свда страна ништа дрвго не могз произвести, него да се 
правлете сбвни, мн пакЂ при томђ у набветни нередЂ медвз 
собомЂ додБемо, и пропастЂ нашв произведемо. Ако јоштђ кђ 
томб насилнш погазимо старе уредбе, законе и прописе, пре 
него что смо нове добнли и презремо власти предпоставл^не,
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что намв драго може сл^доватн, него да сви нословп, све радн$, 
све трговине медва нами престанн, безпослени лгоди умноже се, 
медвнсобниД бов нзроди се и томт> изв4 стни и безснмн4 но 
упропастимо се.

Зато, Боголгобезнни чзвши а «ш4 кама оваковнма подиза- 
ннма, кон се у србскомн народа гдигди показаго, за двжностђ 
мого држао самт. Архшасирско мое повченје заг предохранеше 
тогб  «5 свакогв зла сђ овнмђ послати. Покорни бвднте властима, 
кое се надЂ вами находе, зашто тако ХрЈстосЂ Спасителв насЂ 
учн и тако се сам«> медБЗ нами редЂ, мирЂ и земна сретна 
«>држати може. Уредбе, законе и проппсе, ков сз нам «5 влад4 н1н 
досадЂ за содржаше реда и мира нашегЂ дани, а ни сз шштђ 
укинути, подпзно п сђ почиташемт. пзвршаваИте, чзваготви се 
свакогЂ ексцесса и свакогЂ насилственогЂ прествпленјл. Что бн 
оваи светЂ бно драго нежели нма убјинствена, кадЂ бн свакШ, 
кома се садЂ оваи, садЂ онаИ прописЂ не допада, насилственш 
противв тогђ ударити могао? Надве ли се коИ медвв вама у 
обвдествз, да насилје каково поквша или друге на то наводи, 
что брже таковогЂ изђ среде ваше избацнте и власти га пре- 
даите. да вамЂ обш,ество не заразн и у зло не ували, као что 
самЂ напредЂ казао, при последнеб Дјетн све е так«> уредвено, 
да никакове теготе, бвдп коегЂ народа и цркве, бздп кое классе 
жителп се тицале, не могз се прпкровти, но нзблЈчно се пред- 
взимати имаго, и свака праведна тегоба своимђ начииомЂ и у 
свое време мора добнти шблакшанн. Зато вамЂ садЂ ништа не 
шстае, но да послвшни правлен̂ го и тгћрни влад̂ телго нашемз 
пребнваготБИ н медБВСобннД мирЂ чввпготби теготе на свомђ 
м4 ств и у свое време свагда сђ развмомЂ и ум^реностш пред- 
лажете и шблакшанп у стрпл4 нго шчекивате. Сђ разумомЂ велимЂ 
и ум$реностш теготе да предлажете, зашто безм с̂тна нлн без- 
самна захтеванн сђ бнрносччго, наглостјго, жестокостпо пред- 
ложена могз на народЂ подозр^нје каково и лагз бацнти, а 
мн искзсивше толпко велико благод1шше законодателства «> 
премеднеЗ Д^тн треба да се тогђ достоДни покажемо, да и 
ветва добра постижемо, а не, и что смо полачнли, да шсзстимо ? 
У стрпл̂ нго велимЂ на свако искан̂  шчекдвте шблакшанн, 
зашто помнслите сам«>, коликш ш васЂ тко, акш има самш малш 
ветвб К8ТБ8 и Фамшго, има бриге и носла, да сшз Фамшго и 
младБе кзтБевне у редз «>држи н изравна, а коликчи иосао и 
колика брига мора бнти, управлнти толико крал в̂ство и рас- 
правлпти толике мшЈоне различнн изм^шанов народа. У свемЂ 
пакЂ. что год и какш годђ твете искати и д4 лати надЂ свимђ 
непрес4 нш предЂ очима имавте ш прадвдова ваши наслбдвена 
в$рностЂ прама благозтробн4 0 шегЂ кралн нашег Фердинанда и 
нвговогЂ пресв̂ тлогЂ владаготвегЂ дома, и сђ наДветБОМЂ 
шпасностш чввавте се, да не бн коимђ нибвде поводомђ ‘пре-
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варени у тоД и наДман е̂ зашнди се иди показнули. В$рностЂ 
нашегЂ народа е ветв у посдовицу ушда и ни е со тоЗ ни наи 
ман  ̂ сзмннти. Она е сђ нашимг народом роднена. Но какш 
ито свагда и сведа находи се безмнсденн дводШ, такш се и 
медва вами таковн догодити може, коВ ово изђ незредости и 
нераз8М1н овш изђ раздичнн штересса, и надаитвп се что у 
мзтнов води удовитп, садашнн берна времена на то употребдн- 
ваго, да народе измете, зато отечески, кр4кш и срдечнш вамЂ 
препор̂ чаемЂ, б4жите «5 таковн дгодЈв, да ваен наведв на 
танакЂ дедЂ, на пропастн, на поводђ, да Именз Народномз 
вечито порагаше и дпгз нанесете, но ако бн се по несретви ко& 
таков1и медкз вами и нашао. тогђ као бзнтовника изђ среде 
ваше одма избацгге и вдасти нредаПте. да и дрзге не шкажи: 
Вн се поносите и дичите данасЂ в4рностт вами Отаца и 
Праотаца. и то вамЂ е наДдрагоц4ше ш нђи. Н о и потомцн 
вами имаго пнно право то насд4д1е ш васЂ као д^довинз шче- 
кивати и пзнскати. НемоАте допастити, да васк каки негда 
ови у гробовнма вашима за укорЂ имђ причин^нШ прокдинго. 
СадЂ сз н4ка бврна времена, ади тве дотби и тишина. То 
само бстество са собомЂ доноси. Пазите добрш, да кадЂ се 
ова опетЂ врати, не бн се сами себе и вашемЂ предвашнемЂ 
поведенш стндили.

ВдагодатЂ Госнода нашемЂ 1суса Христа п лгобовЂ Бога 
и Ода и Прпчасие свлтаго Духа да бвде са свима вама. Аминђ.

Р о г п п а б а :

Рап1;е1ејтоп, ТвГеп кедуе1те1)б1 ЈдагћНи 4етеауаг1 ризрок.
1да2ћИи пер, Кпз21изћап ке<1уеИ; §уегтеке1т!
Тис1уа уап ке<ЈуеН 1пуе1тпек, а 1едкб2в1ећћ1 тиИ огзгаддуи̂ ез 

а1аН ћогоН 8 таг к1ћ1г<3ећећ1; Игуеауекћб!, т1кер ео-ућагипк ез 
перипк 1848 ћи82а<11к 1бгуепус1кк аНа1 1§еп у1»азг1а16 ће1уге1ће 
ји1оН; ћооу 1;и<1пп1Ик, аг а кбћћ1 когуепуезеп ћеуекк уа11азокка11бке- 
1екев едуепјодпуа уаН, ћоду аг 1844-1к еу1 ћагта<Ик когуепусгкк а 
гт уаПазГеНкегеС ћ!уе1пкге 18 кНегјеагкекекк, ћоду јоуеппбћеп, ћа 
ћ1уе1пкпек падуоћћ гезге 18 уа1ате1у кбгзедћеп а тада уаИазак 
уаНогкакпа, г1у еаекћеп аг едућаг тедГа агоп 1акозок Шгкокаћаи 
тагап, к!к а тадик е1бћћх уаНазикћог гадазгкоппак 8 ттпегекеп 
НуМ : едућпг! ез 1зко1а1 агикзеДекетк, ћааоп16ап а таз уаПазоке- 
ћог, — а 1едкб2е1ећћ1 огзгаддуШезеп тедћаЈагогоП тосЗоп, — аг 
п11ат! ћеуе1е1ек Јегћеге Годпак ГебегГеГт; з уедп! Гогуеппуе1 ћ1г- 
ћозНГаВк, аг 411ат Ге1пдуе1е1;е теПеН, едућаг! ез 1зко1а1 пдуе1пкћеп 
згаћап геп<3е1кегеа1 јодипк 8 егеп се1ћо1 а тадуаг Ге1е1б8 тт18г4еггат, 
1ећеГ6 1едгбУ1Пећћ 1Пбп ће1п1, тшпепезеГге а 1едкбге1ећћ ГагкагнЗо 
огзгаддуи1е8 е1644, т1п<1к6Г ајкп пбрипк едућаг1 дуШекегеГеГ едуће- 
ћ1уап<3ја. АкапГак-е кбгШеГек уа1ак1 18, 1зГеп Муо ћЗуеш, ак! пет
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érezné ezen törvénynek ránk nézve nagy fontosságát ? akadhat-e 
valaki, — előbbi állapotunkat a mostanival összehasonlítva, melybe 
a törvény által jutottunk, — ki nem buzdulna fel legigazságosabb 
fejedelmünk és mostani kormányunk iránt, — a legőszintébb hűségre 
és a legforróbb háladatosságra ? Ki e törvény hallatára, — még a 
leggyöngébb felfogású is, — el nem ismerné: hogy a törvényhozásnak 
komoly és legtisztább szándéka kívánatainkat teljesen kielégíteni s 
minket megnyugtatni; s ha sérelmeink még volnának, melyek reánk 
nehezednek, és sebeink, melyeket gyógyítani ke'.lene, — ki kételked
hetne még azon, a törvény által kimondott elvek és a törvényhozás
nak, a mi megnyugtatásunkra mindent megtenni kész akarata és 
atyai tiszta szándéka mellett, és az ország jelen berendezése mellett, 
mely szerint hazánk népei nemes és nem nemes, valláskülönbség 
nélkül, úgy a polgári mint a határőrvidéki területen, — követeket 
választhat és a jövő országgyűlésre küldhet, — ki akadhatna, — aki 
ilyen körülmények közepette még kételkednék, hogy többi bajaink, 
annak módja és ideje szerint orvosoltatni és megszüntetni fognak ? 
Istenben hívők! Gondoljátok meg, hogy a fentemlített vallási törvény 
a múlt országgyűlés csak utolsó napjaiban tárgyaltatott, s az idő 
rövidsége miatt csak a főelvek állapíttattak meg, és megnyugtatásunkra 
ez alap megvettetett ; és már megengedtetett egyházunkhoz tartozó 
népeinknek a gyülekezet tartása, melyek bővebben és részletesen s 
mindazt, amit ügyeinkhez tartozónak vélünk, — előterjeszthetünk; 
a hazai törvény által elrendeltetett országgyűlésünk évenkénti meg
tartása, melyre az ország összes népessége vallás-, rang- és osztály
különbség nélkül úgy a polgári, mint a határőrvidéki területről 
választott követeket küldend; ilymódon elegendő alkalmunk, utunk 
és módunk lesz annak idején összes sérelmeinkre nézve törvényes 
orvoslást keresni és kivívni. íme törvény által nyertük a sajtó- 
szabadságot, úgy hogy gyülekezeten kívül is szabadon és nyilvánosan 
értekezhetünk és kívánatainkat ismertethetjük; egyszóval oly intéz
kedések tétettek, melyektől csak jót remélhetünk, ha kellő türelmet 
és mérsékletet tanúsítunk, s ha mindazt, amire eddigi törvényeink 
köteleznek, megtartjuk. Mindaz, ami az első évben nem teljesült, a máso
dik és következő években bizonyára el fog intéztetni, mivel a jövő
ben az országgyűlés évenként megtartatik. Istenben hívő fiaim í 
A roppant és tekintélyes Angolország évszázadok óta teljes sajtó- 
szabadságot élvez és századok óta oly alkotmánnyal bír, mely szerint 
5—6 hónapra terjedő országgyűlést tart, melyre az angol nép összes
sége küldi képviselőit, — s azt hiszitek, hogy ezek összes sérelmei
ket és ügyeiket már elintézték? korántsem, kedves híveim; mennyi 
igazságtalanság és szertelenség várakozik még ott törvényes meg
oldásra! Nálunk pedig alig most lépet életbe a sajtószabadság s csak 
imént rendeltetett el, hogy jövőben az ország összes népessége a 
maga képviselőit küldje az országgyűlésre; a képviselők még fel 
sem küldettek s már is minden oldalról felterjesztett kíyánatainkat
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hogyan teljesítse a mostani kormány egyszerre ? — Ez lehetetlen és 
lelkiismeret ellenes követelés ; az ilyen minden oldalról presszionált 
kívánatok csak a kormányt zavarba ejthetik, — magunk pedig a 
legnagyobb zavarba, veszedelembe, romlásba juthatunk. S ha emellett 
a régi rendet, törvényeket és rendszabályokat eltiporjuk, mialatt az. 
újakat létesítettük és a felállított hatóságokat el nem ismerjük, akkor 
mi következhetnék más, minthogy minden üzlet, munka, kereskedés 
közöttünk meg fog szűnni, a munkátlan elemek szaporodni fognak, 
és belháború fog keletkezni, mely kétségtelenül enyészetre visz. 
bennünket.

Ezért Istenben hívő fiaim! én annak hallattára, hogy a szerb- 
nép némely részében bizonyos ellenmozgalmak mutatkoznak, köteles
ségemnek tartottam főpásztori szavaimmal népemet minden rossztól 
visszatartani és kioktatni. Engedelmeskedjetek fölöttes hatóságaitok
nak, hiszen erre tanított minket Megváltónk Krisztus, mert csak így 
maradhat fenn köztünk a rend, béke és a földi boldogság. A kormány 
által a rend és közesend céljából kiadott rendeleteket, rendszabályo
kat és törvényeket, melyek mindeddig nincsenek megsztintétve, ponto
san és teljes tisztelettel teljesítsétek, mindenféle kihágástól és erő
szakos lépéstől őrizkedve. Mi lenne a világból ? — csak veszély 
őrve, ha mindenki, akinek ez vagy ama rendelet nem tetszenék, — 
ellene erőszakosan feltámadna ? ha pedig köztetek akadna valaki, aki 
erőszakosan föllépne, másokat felizgatna, azt vessétek ki kebletekből 
és szolgáltassátok be az illetékes hatóságnak, hogy községteket meg 
ne fertőzze és veszélybe ne sodorja. Valamint eleintén említettem, a 
közelmúlt országgyűlésen elrendeltetett, hogy akár a vallásbeli, akár 
az osztályokat ért sérelmek, — nyilvánosan tárgyaltassanak, s minden 
sérelem a maga rendje szerint annak idejében orvoslandó. Ezért nem 
marad más hátra, minthogy az állam kormánya és fejedelmünk iránt 
engedelmességgel viseltessünk és a magatok közti rendet fenntartván,, 
sérelmeiteket a maga helyén és idején, okosan, mérséklettel előterjesz- 
szétek és orvoslásukat béketűréssel megvárjátok. Ismételten mondom: 
hogy sérelmeiteket okosan és kellő mérséklettel adjátok elő, mert 
helytelen és oktalan kívánságokkal, zajjal, hevességgel hirtelen oda
dobva, csak a népre vetnek gyanút és mocskot; inkább azon legyünk 
a múlt törvényhozás részéről ránk árasztott annyi jótétemény érze
tében, hogy magunkat ezekre érdemeseknek mutassuk és még nagyobb 
kedvezményekben részesülhessünk, nem pedig azt amit már meg
kaptunk, elveszítsük. Azt is mondottam hogy béketűréssel várjatok 
óhajaitokkal, mert gondoljátok meg, hogy aki közületek nagyobb ház
zal és családdal bír, ez mennyi gondot és munkát ad neki, hogy 
egész családját és a házba valókat jó rendbe tartsa és mindent a 
házban kiegyenlítsen. Mennyivel nagyobb fáradság s mily roppant 
gond kívántatik az egész nagy ország kormányzására és az annyi sok 
millió különféle nép ügyeinek rendezésére ? Egyébiránt mindenek- 
fölött tartsátok szemetek előtt az őseitektől öröklött tántoríthatatlan
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hűséget Ferdinand, legkegyelmesebb királyunk és felséges uralkodó, 
házunk irán t; a legnagyobb óvatossággal vigyázzatok, nehogy bármi 
ürügy alatt elcsábíttatván, hűségtekben meg ne ingadjatok és attól 
el ne tántorodjatok. Népünk hűsége közmondásossá vált s ebben 
nem kételkedhetni, mivel az népünkkel veleszületett. De valamint 
mindenütt találkoznak könnyelmű emberek, úgy köztetek is olyanok 
vannak, akik hol éretlenségből és elmegyöngeségből; hol különféle 
■érdekekből a zavarosban halászni akarván, a jelenlegi időt a nép
fajok összeúszítására használják fel; ezért atyailag, komolyan, szívem
ből ajánlom nektek, az ilyen embereket kerüljétek, mert titeket jégre 
visznek, veszedelembe sodornak, számításból, hogy titeket elcsábítva, 
nemzetünk nevére örök gúnyt és szégyent hozzanak. Ha ilyen 
szerencsétlen egyén köztetek akadna, azt mint lázítót soraitokból 
kitaszítva, adjátok át a hatóságnak, hogy másokat el ne csábítson. 
Ti ma büszkék és kevélyek vagytok őseitek hűségére, mely leg
drágább örökségül reátok szállott. De utódjaitok is teljes joggal el
várhatják ezen ősiséget örökségül. Ne engedjétek, hogy ezek valaha 
is, — általatok okozott bajok miatt, titeket sírjaitokban elátkozzanak. 
Most zajos idők vannak ugyan, — de ezek le fognak csöndesülni; 
így hozza ezt magával a természet. Jól vigyázzatok: ha visszatérend 
a közrend, hogy előbbeni tetteitek miatt ne kelljen elpirulnotok.

Jézus Krisztus urunk kegyelme, Isten szeretete és a Szent
lélek és a Szentháromság legyen mindnyájatokkal. Amen.

Zsivkovits püspök, midőn az országgyűlés vívmányait 1848 április 
19-én a temesmegyei közgyűlésen kihirdették, — ezeket még aznap tudatta 
(1848, 157. sz. a. április 19.) körlevelében híveivel, főleg a nemességet 
dicsérvén, mely előjogairól önként lemondott. — A körlevél egykorú magyar 
fordítása Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 8050. szám alatt.

73.
Crepaja, 1848 április 28.

A  németbánsági határőrvidéJci ezred kívánságai.
Egykorú nyomtatvány a „Szerb Matica“. (Újvidék) levéltárában Vili. C. 6. 

a la tt; közölve a „Szrpszke Novine“ (Belgrád) 1848. 32. számában.

' S a K T c e a n n

Gpőajin rpanmiapa y  HibMeHKO-BanaTCKOMb IIojiKy.

1-bo. Aa ce npn.3Ha h aaKoiioirí, oöe3Ó'h,a,n cpöcKO nsie n HapoA- 
b oc ti, t. e. ,a,a ce Hapo/pi. cp6cKn npanoMB cbohmb reHeTiinecKHMi, 
HMeHOMt „CpőcEHM“ nsieHye h a a ce cpócKH HapoAHH 83hki> CByAa, 
r^h Cp6n CTaHyio y cbiimr utioBiiMa nyöjhbhhm'b cy^eácKHMt, 
BOSHHMfc, IipKIieHHMT, H HIKO.ICKHMT, A^AUMR H TO CB ÉlípHACKH
caobh ynoTpeÔAHBaTH HMa. Kao nrro cmo to sa Bpesie Hamn a^c- 
noTa h noABOÔBOAa h mh ah npaBo. 2 -ro. A a Ham ce AonycTH' Aa
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можемо себи бирати иоиводу (десиота) одт> воиничкогт. чина по 
старомт, нашемт. праву, кое су уживади наши предци шште у 
старјл времена, кадт, су у УнгарскоИ вдадалн крад^ви изт. разни 
домова, а да су Срби доДста речено право имади п уживали, 
ово сведочи Исторјн отечествена, сведочи лсни закони унгарски 
22. 1448. год. чдент, 5. 1507. год. свћдоче напослћдакЂ само 
имена бившп србски ловвода, и кол исти у срцу народа и данаст. 
10ште живу: као Вукт. Бранковићн или ЗмаЛ Деспотт. Вукк, 
Мабка Анђедш, и синови нћни, Георг1и и 1оанЂ, блена Деспо- 
тпца, СтеФ. 1ЦиллновићЂ и 1ванЂ ЧарноевичЂ, ово нраво народа 
СрбскогЂ по томђ несрећномЂ догађавма бурни времена из' 
губдћно у времена ЧарноевићегЂ преседешн понов̂ о е бдажене 
памети 1мператорЂ ЛеополдЂ I. силом привидепе одђ 21. Августа 
1691- годђ. „РготВВтив соћн, зегта!а 1трпш18 геВ§10П18 зиае, 
еН»епЛ1дие Уојсос1ае НћегћУе рг̂ уНедНз е! јипћиз ехетрСопет аћ 
отп1 опеге рићћсо е!с.“ 3-ће. У Србско Вовводство (Деспотовину) 
да спада по старомЂ нашемЂ ираву Срћмх, ВанатЂ (сђ диш- 
триктомЂ кикиндскимђ и придналежаћимЂ ГраничарскомЂ Подко- 
вима (регементе) Бачка са диштриктомЂ ВечеДскпмЂ и са Шаи- 
кашкимЂ батад10номЂ, и Баранн Деспотовина, СтеФана 1Дндано- 
вића, разумевагоћи тако до еадЂ називана како мидитарско тако 
и провишџлдна мћста. 4-то Ово Србско-Вобводство да буде 
ради единства езика н обште наше народности у свагдашнвов 
свези, са троедномЂ крадћвнномЂ, ДалмацјомЂ, ХорватскомЂ и 
СлавошомЂ, и да заедно са реченомЂ троедномЂ крадћвиномЂ 
има еданЂ обшти одговорни, независни министершмЂ ков се по 
изреченомЂ начину еднакости изђ половине народа нашегн 
нсточне правосдавне вћре саставити треба. 5-о, Воћвода нашв 
има битн СрбинЂ источногђ правосдавногЂ вћроисповћдашл, 
изабранЂ одђ народни преставника, изђ чина воДничкогђ. б-то. 
Да се у свима предћлима наше деспотовине србски магистрати 
установе, кое намЂ јоштђ блажене памети ИмператорЂ Л.соподда I. 
у второб дипдоми 1691. год, торжествовено по гдасу пункта 
прпвидетлногЂ 24-ога потврдјо. 7-мо. Да намЂ се нашЂ народни 
конгресЂ сваке друге године држати дозволи, предсћдателв 
конгреса да буде народни воввода, а подпредсћдателБ кардо- 
вачкб АрхЈепископЂ. 8-мо. Бан поедине кралћвине да буде 
изабратЂ еданпутЂ одђ Хорвата западнћ, а посде смрти овогђ 
да буде србпнЂ источне цркве.

Мпстне Тегобе.

9-то. Да се досадашнви судови милитарски укину и на 
мћсто ови грађански судеви заведу. 10-то. Да се свакоме при- 
тлжателго земдћ права собственостЂ пода, и да земдго продати 
п купити може сваки у Гранпци живећи безЂ раздике, да не
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буде више мплитарски помћепп (МШ<аг-Бе1>еп) и да се кућевна 
дружбина (Сотишоп-ћећеп) укине. 11-то. Судови да буду лвни 
и Суд1в пододговорни. Терез1ански казнителни законикт. да се 
са болћмт. садашнћмт, духу времена сх о д н и м ђ  законикомт. замене. 
12-то. Да свака обштина има право како предсћдателл тако 
и подпредсћдателл суда, како у досадашнвимт, компанискимт. и 
овов принадлежећимЂ мћстима, тако исто и Рри врховномт. 
суду изн свое средине бирати, далћ да буду како при при- 
мирителнимт. Магистратима по едант,, а при врховномт. суду, 
колико нуждно буде, законо испитани лица граћанскогт реда 
на мћсто досадашни полковни Аудитора, 13-то. Присћдатедви 
ови судова имаго избирани бити соразмћрно, из граннчарскогг, 
занатлиискогЂ и трговачкогн реда. 14-то. Да се контумаци дигну, 
а пасоши и полшџл уедностручи, и да се досадашнћ изклгочи- 
телно прааво еднимЂ само Легитатима поделћно с в зк о г ђ  рода 
еспапе у землго уносити, на сва Харминцарска звашл разпростре. 
15-то. Да се царска робота и кулуци укину. Обштинске раднћ 
да се само на обштинске нуждне потребе простиру. 16-то. Под- 
пуна трговине, заната, науке, говора и печатнћ слобода. Тако 
дакле да наша дћца и изванн отечества науке слободно слушати 
могу. 17-то. Уставне обштине на основу слободе и народности.
18- то. Слободно разполаганћ са обштинскомЂ касомЂ, чрезк 
обштински одбор, и осталимЂ ма к о г ђ  имена обштинскимЂ, 
добромЂ, безЂ да намЂ е нуждно искатп вишетЂ дозволенл.
19- то. Аренде риболова да се укину, тако исто и шуме царске 
са ритови, да се обштинскимЂ шумама и ритовима присоедине, 
а шумаре обштине да бираго. 20-то. Да се заштитни данакЂ 
(8сћи1гз1еиег) укине. 21-во. Да к«о досада. тако н о д ђ  сада 
ЧиФути се у Границу населити не смего. 22-го. Да се цена соли 
спусте, 23-ће. Да се скеле између Идвора, Сакула и прочн 
мћста укуну, а Мостави да се безЂ армице подигну. 24-то. 
Милитарска властЂ да се само на дМствително служеће вов- 
нике разпростре, када е воДн и к ђ  изванЂ службе код куће, за 
преступлеше, да му грађанска властЂ суди. 25-то. Да се у 
Границу ОФицири са стране не шилго " 0  да се по међу Србима 
Срби, и то самЂ граничарски урођеници за ОФицире сваког сте- 
пена поставлити имаго. 26-то. Давашћ ране и прочи депутата 
за Шпиталв иашЂ у Панчеву да се укине, а воћнике наше да 
е лћкарв дужанЂ у мћсту болника лечити. Што се пакЂ зда- 
Н1Н шпиталског тиче, задржавамо себи право разположешн, 
на што у будуће за потребно и нуждно нашли будемо. 27-мо. 
Борчанско и Овчанско обштинство, да им ђ  се свагда кадЂ имђ  
к о д ђ  усенне нвиве вода потопи, порц1а сва одпусти, а то исто 
олакшанћ да се разпростире, и на ироче обштине, кадЂ градЂ 
усеве потуче, 28. Лвни злочинци да се на преставлеши об- 
штества, коћ се чрезЂ више кратно усоветанћ поболшали неби,



EZRED ÓHAJAI 157

да се такопа здоумишд^на дица изт. отечества прогнати имаду. 
29-то. Да Граничари нису приморанц изванЂ свое куће, и оспмђ 
« вогђ огнвишта воевати, него да се одђ такови воЉи нзузму, 
и кад време дође, за свое огнБшпте да вокш, и противЂ свогђ 
нападатедл и неприатедл да се бране.

У засћдант опуномоћени представника свЈго у сдавномЂ 
Нћмецко-БанатскомЂ граничарскомЂ Подку находећи се србске 
иравосдавни обштина, у Црепав 16/28 Априда 1848 држаномЂ.

(Сдедују 61 подписи.)
Fordítása:

A németbánsági ezred szerb határőreinek óhajai.
1-ször. A szerb név és nemzetiség törvénnyel elismertessenek 

■és biztosíttassanak, azaz: a szerb nemzet saját igazi genetikus „szerb“ 
nevén neveztessék és a szerb nemzeti nyelv — ahol szerbek laknak, 
összes nyilvános, bírósági, katonai, egyházi és iskolai ügyeikben, 
cyrill írással — használtassák: miképen erre jogunk volt deszpotáink 
és vajdáink idejében. 2-szor. Jogunk legyen magunknak vajdát (desz- 
potát) választani a katonai rendből, régi jogunk alapján, mellyel 
■őseink régibb időkben éltek, amikor a különféle házból származó 
királyok Magyarországon uralkodtak; s hogy a szerbek tényleg a 
fentemlített joggal bírtak, világosan bizonyítják a hazai tö rténet; az 
1498-ik évi 22-ik és 1507-ik évi 5-ik magyar törvénycikkek, továbbá 
-a volt szerb vajdák nevei, melyek a szerb nemzet ajkán és szívében 
még ma is élnek: ú. m. Brankovits Vük azaz Zmáj Vük deszpot, 
Angela anya és fiai György és János, Jeleňa deszpotné. Styilyánovits 
István és Csarnojevits János. A szerb nemzet ezen joga a zivataros 
idők folyamának szerencsétlen eseményei által elveszett, de Csarnojevits 
átköltözésekor boldog emlékű I. Lipót császár által megújítattak 
1691 aug. 21-ón: „Promittimus vobis, servata imprimis religionis 
suae, eligendique Vajvodae libertate privilegiis et juribus exemptio
nem ab omni onere publico etc.“ 3-szor. A szerb vajdasághoz (deszpota- 
sághoz) tartozzék régi jogaink alapján Szerémség, a Bánság 
(a kikindai kerülettel és a hozzátartozó határőrvidéki ezredekkel) 
Bácska a becsei kerülettel és csajkás zászlóaljjal, Styilyánovits István 
baranyai deszpotasága, beleértve úgy a katonai mint a polgári községeket. 
4-szer. Ezen szerb vajdaság nyelvünk és nemzetiségünk egysége érde
kében állandó szövetségben legyen az egyesült három királysággal, 
Dalmácia, Horvátország és Szlavóniával, — és az említett három 
egyesült királysággal egy közös felelős független minisztériummal 
bírjon, mely a kimondott jogegyenlőség elve szerint, felerészt görög
keleti szerb nemzetünk egyéneiből álljon, 5-ször. Vajdánk a görögkeleti 
hitfelekezethez tartozó szerb egyén legyen, kit a nemzet képviselői 
választanak, a katonai rendből. 6-szor. Deszpotovinánk egész területén 
szerb hatóságok állítandók fel, s melyeket még boldog emlékű I. Lipót
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császár az 1691. évi kiváltsági diplomájának 24-ik pontja értelmében 
elismert. 7-szer. Engedtessék meg, hogy nemzeti kongresszusunkat 
másodévenként megtarthassuk, melynek elnöke a vajda legyen, alelnöke 
a karlócai érsek. 8-szor. A három egyesült királyság bánja egyszer 
a horvát nyugati vallásfelekezetből választandó s ennek halála után 
a keleti hitfelekezethez tartozó szerb egyén.

Helyi sérelmi panaszok.

9-szer. Az eddigi katonai bíróságok megszüntetendők s helyükbe 
polgári bíróságok vezetendők be. 10-szer. Mindenkinek a birtokolt 
földre a tulajdonjog megadassák, s minden különbség nélkül minden 
határőrvidéki lakos földet vehessen és eladhasson, a katonai rendszer 
megszüntetendő és a házközösség feloszlatandó. 11-szer. A bíróságok 
tárgyalásai nyilvánosak és a bírók felelősek legyenek. A Mária Terézia 
féle büntetőtörvény, a mai idők szellemének megfelelő jobb tör
vénnyel felcserélendő. 12-szer. Joga legyen minden községnek községi 
főnökét, valamint bíráját, úgy az eddigi századok székhelyein, vala
mint a század kerületében fekvő községekben, továbbá a főhatóságok
nál saját köréből megválasztani; továbbá a hatóságoknál a békebíró
ságoknál, egy, a felsőbb bíróságoknál a szükséghez képest több 
vizsgálóbíró a polgári rendből alkalmaztassák. 14-szer. A veszteg- 
zárak megszüntetendők, az útlevél- és rendőri ügyek egyesítendők, 
és az eddigi kizárólagos jog, mely szerint jelenleg csakis egyes tör
vényes határvámok jogosultak mindenféle áruk behozatalára, az összes 
harmincadhivatalokra kiterjesztendő. 15-ször. A császári robot és 
jobbágyság eltörlendő. A községi közmunkák csak a községi közszük
ségletekre szorítandók. 16-szor. A kereskedelem, ipar, tanulás, szólás 
és sajtó teljes szabadsága; hogy ilymódon gyermekeink is külföldön 
tanulmányaikat végezhessék. 17-szer. Alkotmányos községeket a szabad
ság és nemzetiség alapján. 18-szor. A községi pénztárral való szabad 
rendelkezést községi bizottság útján, minden felsőbb engedély nélkül.
19-szer. A halászati bérlet beszüntetendő, épúgy az erdőké, a réteké, 
s a községi erdőkkel és rétekkel egyesítendők, a községi erdészek 
pedig választás útján alkalmazandók. 20-szor. A védelmi adó (Schutz
steuer) megszüntessék. 21-szer. Mint eddig, úgy ezután is tilos 
legyen a zsidóknak a határőrvidéken letelepedni. 22-szer. A só ára 
leszállíttassék. 23-szor. A révek Idvoron, Szakulán és a többi községek
nél megszüntetendők és hidak építtesenek harmincadadó nélkül.
24- szer. A katonai uralom csakis a ténylegesen szolgáló katonákra 
terjesztendő ki, de ba a hadköteles szolgálaton kívül otthon tartóz
kodik és kihágásokat követ el, fölötte a polgári hatóságok ítélkezzenek.
25- ször, hogy idegen tisztek a határőrvidékre ne küldessenek, hanem 
a szerbek közé szerb nemzetiségűek, s minden fokozatra csakis a 
határőrvidéken született tisztek neveztessenek ki. 26-szor. Szüntessék 
meg a pancsevói kórház részére szolgáltatandó élelmiszerszállítás és
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a katonákat az orvos saját községében gyógyítsa. Ami pedig a 
kórházi épületet illeti, arról magunk tartozzunk gondoskodni, amit 
szükségesnek vélünk. 27-szer. A borosai és óvcsai községek azt kérik, 
ha bevetett földjeiket az árvíz ellepi, mindenkor az adó elengedtessék, 
valamint azon községeknek, kiknek terméseit a jég elveri. 28-szor. 
A közönséges bűnösök, melyek többszörös ihletés után sem térnének 
meg, közóhajra az ilyen bűnös személyek a hazából kiüldözendők. 
29-szer. Hogy a határőrök nem kötelesek hazájukon kívül — kivéve 
saját tűzhelyeiket — harcolni, s ilyen háborúktól fölmentessenek, de ha 
szükséges, akkor tűzhelyeikért harcoljanak s támadóik és ellenségeik 
ellen védekezzenek.

A németbánsági határőrvidéki ezredben levő szerb görög keleti 
összes hitközségek teljhatalmú képviselőinek április 16/28-án 1848-ban 
Crepaján tartott üléséből.

A crepajai gyűlésen a németbánsági határőrök képviselői is a szerb 
vajdaság felállítását követelték, továbbá a horvátokkal való szövetséget. 
A határozatok éle az osztrák uralom ellen is irányult, valamint a zsidók 
ellen, — utóbbiak ellen maga Rajacsits érsek nem egyszer tiltakozott.

74.

Nagykikinda, 1848 április 29.

Kiss ezredesnek a bánsági főhadparancsnoksághoz intézett 
jelentéséből.

Másolat. Wien, K. A.; S. B. G. K. 1848. Faso. 128. IV. 32/c.

. . .  Die Bedingungen der Unterwürfigkeit [der Kikindaer] waren 
folgende:

1. Fortschaffung aller Fremden.
2. Wenigstens 30 Briefe von den Popen und sehr vielen 

Gemeindemitgliedern unterfertigt, worin sie ihre Unterwürfigkeit 
und ihren Irrthum, durch schlechte Leute verleitet, betheuern, und 
sämmtliche Gemeinden auffordern sich zur Ruhe zu begehen, und 
sich nicht ins Unglück zu stürzen, wie es bei ihrer Gemeinde der 
Fall war.

3. Ablieferung sämmtlicher Waffen.
4. Dass abends um 9 Uhr kein Mensch sich auf der Gasse zeige.
5. Die Auslieferung der Rädelsführer.
6 . Die Aussteckung der ungarischen Fahne überall. . . . Der 

königliche Commissär ist bereits eingetroffen und hat auch schon 
das Standrecht publizirt. . .
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75.

Karlóca 1848 április 30.

Jlajacáits karlócai érseknek a bánsági főhadp arancsn okságit oz intézett 
megkeresése, a kongresszusi tagok kiküldetése iránt.

Eredeti átirat. Wien, K. A.; S. B. G. K. Pasc. 128, 1848. Y. 9/b.

Nr. 278.

An das hohe kaiserlich-königliche Banater Generalkommando.
Seine kaiserliche Hoheit, der Erzherzog Stephan, Palatin 

und königl. Stadthalter, hat im Grunde der diesfalls vorgelegten 
Ministerial-Verfügung zu entscheiden und mir mittelst hohen Erlass 
vom 26. April 1. J. Nr. 11. aufzutragen befunden, für den 15. Mai
1. J. nach dem alten Kalender hieher nach Carlovitz unter Intervenie- 
rung des Herrn Temeser Grafen und Obergespann Peter Csernovits 
v. Mácsa, als Staatscommissär, den National Congress auszuschreiben 
und zusammen zu berufen.

Ich gebe mir daher die Ehre Ein Hohes Generalcommando 
um die hochgefällige Verfügung dienstergebenst zu ersuchen, 
damit die aus dem Bereiche Eines Hohen Generalkommando, 
und zwar für die Temesvarer Dioeces aus dem Deutschbanater 
Regiment einen, — für die Verseczer Dioeces aus dem Wallachisch- 
Illyrischen einen, — zu wählenden Deputierten von den Glaubens
genossen dieser Kirche frei gewählt und mit nöthigen Certificaten 
angewiesen werden, für den besagten Termin, und zwar zwei Tage 
bevor hier in Carlovitz zu erscheinen.

A bánsági főhadparancsnokság a választást megengedte (május 6.) 
ás tudomásul vette, hogy ezen kiküldöttek az 1848 május 18-án Újvidéken 
tartandó előértekezleten megjelenhessenek. (S. B. G. K. 1848. V. 9.)

76.

Kikinda, 1848 április 30.

Csernovits Péter királyi Udos csöndre inti a szerb lakosokat és a 
lázadókat halállal megfenyegeti.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, O. L ; B. M. 1848. 1489. szám és Szrbszke 
Novine 1848, 35, szám.

Хрјслчански Светаца наЗвећи Ускрст. био е у Вел. Кикиндп 
наћстрашнтмт. народцомт. нобуномг осквернћнг.

У сдћдт. подигнуте буне и подстреканн била е света 
нападана, поарана, бида су немидостива убјнна, крађе, опусто- 
шенјн, разгоренје кућа и друга противн закона, и судебске
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власти грешна, и страшна непокорностЂ, свака на подоб1в дивш 
вверова учин$ни безд^лгн, безузданостт, узнемерила су сваку 
особе и иманл сигурностт,.

Са жалостда дознало се како су подобна невалнла по- 
куигенјн и другимт, обштинама свое знаке показала.

брбо у некимЂ местима спавнску землго жителви на сиду 
отети, противу Спагл и спаВнски Чиновника претнћ, управити, 
арендалну плаћу одказати, право точенл пића укратити нису 
се угрозили, немислећи ови неуздани здомисленици, да ћеду 
они за ова нвшва грешна и безакона дћла, не самогн законогт, 
бича тешки ударацт, осетити него и проузроковану штету, и 
трошкове возвратити морати.

А наввећма упада у очи то: да су ова скаредна и не- 
валнла преступдешл бивши поданици учинили башт, онда, кадт, 
су се они исподт, урбар1алногт, терета ослободиди, народно 
представничество, предт, ззкономђ грађанскимт, и верозакону 
еднакостЂ права, едномн реч1го свако воображеше и очекиванћ 
превозилазећу слободу добили, онда постадоше непрјлтедви, 
издаш;е отечества, кадЂ е обшта спасителна речЂ братинство, 
кралв, отечество и законодавство сваку благодарноств изискуе.

Особито жалостно е оно обстолтедство, да су у овим 
злоковарнимЂ бездЗшнма наЗпаче Србдви участвовади, они 
Србдви, одђ ко0 хђ пдемените дозе и самЂ произдазимЂ, коЗ хђ 
верозаконЂ и самЂ сдедуемЂ, и међу кобма самЂ и себе сђ 
ноиосомђ числ10 зато, ербо се е шлово у Мађарску Државу 
учинћно преселен1в подђ предводителствомЂ мога прамдеде 
догодило и одђ когђ времена су они спрама светдогЂ владагоћегЂ 
Аустр̂ скогЂ Двора, спрама мађарске круне, и Мађарске Државе 
ону верностЂ кого су придикомЂ преселешл подђ прадедовомЂ 
заклетвомЂ обвезади, као добри и прави Државе грађани досада 
крвавомЂ жертвомЂ и имен1вмЂ своимђ свагда доказати и одржати 
готови били.

Они ко8 ћеду наши прадедова гореспоменуту свету закдетву 
погазити, они су злодћи, издаице отечества а прадедова наши 
не прави потомци, него одродници.

Што више жалим, и срамотимЂ се ови жалости сдучаева, 
а у сдедству ови што више отечества нашегЂ срећу у опасности 
видимђ, с отимђ више самЂ се нашо побуђенимЂ мого, као 
кралћвскогЂ комесара пуну власт сђ к о т м  самЂ на утишанћ 
ове побуне, на каштигованћ бунтовника, убица, крадлвиваца, и 
они ков пале чрезЂ царско-кралћвско височество Палат1на, 
и кралћвскогЂ Наместника, и Мађарскш М1шстер1умЂ одпуно- 
моћенЂ на0строж1е осећатн.

Зато свакога ономћнћмЂ да самЂ у свима ономђ судевскомЂ 
властима у коћма би се сумнл родила, да ћеду се такове по- 
буне, немири п у слћдству ови грешна бездћлЈл полвити, преки

11D r. T him  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r tén e te . IL
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и кратки Судк установјо, и у сиакомк месту гди нуждно буде 
оружану силу употребићу.

Свати онав, ков противк Кралл, Драгаве единство, устава 
и закона буни, шш буну продиже и ков се грепшимк и противЂ- 
законномк дћлима своима обшти мирк и поредак узнемирити 
усуђуе, подпашће смртнов казни.

Fordítása :
Húsvét napja, a keresztények legnagyobb ünnepe, Nagykikindán 

rettenetes néplázadás által meggyaláztatott.
A szított lázadás és izgatás következtében a nép rajtaütött, 

rombolt, kegyetlenül öldösött, rabolt, pusztított, a házakat felgyújtotta, 
s más a törvénnyel és a hatósággal ellentétes bűntetteket követett 
e l ; rettenetesen engedetlenkedett, vadállatokhoz hasonló tetteket 
követett el, bizonytalanná tette a személyi és vagyoni biztonságot

Sajnálattal értesültem, hogy hasonló elvetemedett kísérletek 
egyéb községekben is mutatkoztak.

Mert némely községben a lakosok megkísértették a földes
urak földjeit elvenni, megfenyegették a földbirtokosokat és az ura
dalmi tisztviselőket, megtagadták a bérletfizetést, az italmórési jogot 
megrövidítették; ezen zabolátlan elvetemültek nem gondolták meg, 
hogy ezen bűneikért és törvényellenes'tetteikért a törvény ostorának 
súlyos csapásait fogják érezni, sőt az okozott károkat és költ
ségeket megtéríteni tartoznak.

Legszembetűnőbb, hogy ezen alávaló és elvetemült tetteket a 
volt alattvalók éppen akkor követték el, amikor az úrbéri terhek 
alól felszabadultak, nemzeti kormányzatot, a polgári törvény előtti és 
vallásfelekezeti jogegyenlőséget, egyszóval a várva-várt és előttünk 
lebegő szabadságot elnyerték; s akkor tűntek fel a haza ellenségei 
és árulói amikor a testvériség közüdvözítő szava, a király, a haza, a 
törvényhozás minden hálára kötelez.

De különösen sajnálatos azon körülmény, hogy ezen cselszövő 
eseményekben különösen szerbek vettek részt, azon szerbek, kiknek 
nemes nemzetségéből én is származom és melynek hitvallását ón is 
követem; s kik közé én magamat is büszkén sorolom, mert Magyar- 
országba való átköltözésük ősöm alatt történt, mely idők óta a szent 
osztrák uralkodóház, a magyar korona és magyar állam iránt azon 
hűséget, melyet beköltözésük alkalmával ősöm alatt esküvel fogadtak, 
s mint az állam jó és igaz polgárai véres áldozatokkal, vagyonukkal, 
mindenkor készek voltak beigazolni és fenntartani.

Azok, akik őseink felemlített szent esküjét lábbal akarják letiporni, 
azok gazok, hazájuk árulói és nem igaz utódai őseinknek, hanem fattyúi.

Minél inkább sajnálom és röstelem ezen szomorú eseményeket, 
melyek folytán hazánk boldogságát látom veszélyeztetve ; annál inkább 
felbátorítva érzem magamat, hogy királyi biztosi teljhatalmamat, mellyel 
ezen lázadások elfojtására, — a lázadók, gyilkosok, rablók megbünte-
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térére felliatalmaztattam azokkal, akik a fenséges császári királyi udvar, 
királyi helytartó ellen, a magyar minisztérium ellen izgattak, — 
éreztessem.

Azért mindenkit figyelmeztetek, hogy mindazon törvényhatóságok 
területén, amelyekben gyanú forog fenn, hogy ilyen zavargások, 
lázadások és ennek következtében bűnügyi kihágások jelentkeznének, 
rögtönítélő statárinlis' bíróságokat állítottam fel, s amely községben 
szükséges, fegyverhatalmat fogok alkalmazni.

Mindenki, aki a király, az állam egysége, alkotmánya s törvényei 
ellen izgat, vagy lázadást szít, és aki bűnös, törvényellenes cseleke
deteivel a közbékét és rendet felborítani megkísérli, — halállal fog 
bűnhődni.

77.
Budapest, 1848 április 30.

Szemere Bertalan átirata a 'kereskedelmi miniszterhez, a postán 
terjesztett államellenes iratok lefoglalása iránt.

Budapest, 0. L. Belügyminisztérium 1848. 204. sz. — Elbocs. május 5.

Miután az úgynevezett Karloviczi Szerb község, — miként 
idemellékelt eredeti levele1 tanúsítja, — a szerbajkú néphez inté
zett merényes felhívásait, a kincstár jövedelmének csonkításával 
posta útján hivatalos ürügy alatt díj nélkül küldözte szét;

Miután Temes megye alispánjának tudósítása szerint,2 csak 
a temesvári postahivatalnál 33 ilyetén levél foglaltatott le ; de az 
óbecsei postamesternek a helybeli kincstári tiszttartó előtt nyilvá
nított és ezáltal bejelentett panaszos előterjesztéséhez képest is, 
Zágráb, Belgrád, Karlovicz és Újvidék környékéről előfizetési és 
póstadíj nélkül az óhitű papsághoz, a bánáti községekhez és több 
magánegyénekhez számos levelek és szerb hírlapok küldetnek;

Miután a postahivataloknak fenálló utasításuk szerint is, csak 
a hivatalos levelezésekre, feljogosított hatóságoktól, hivataloktól és 
hivatalbeli egyénektől lehet és szabad, — a póstabér letétele 
nélkül, — ilyetén leveleket elfogadniok és postán továbbszállítniok.

Ugyanazért az intézkedés szükségét belátva, sürgetőleg fel
kérem miniszter u ra t: miszerint az ország és kapcsolt részek pósta- 
hivatalaihoz akként utasítaná el, hogy azok díjmentesen csak a 
szorosan vett hivatalos leveleket és a postán szétküldetni, felsőbb 
helyen megengedett hírlapokat fogadják el, más, bár hivatalos 
alakú leveleket és ujságlapokat pedig elfogadni, vagy ha valamely 
postán felvétettek volna, továbbküldeni szoros felelősség terhe alatt 
ne merészeljék.3

1 A karlócai körlevél 45. sz. alatt a 100. lapon.
2 Vukovits jelentése Temesvárt 1848 ápr. 25-én kelt.
8 Lásd az 57. számú iratot a 125. lapon.

11*
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Egyébiránt úgy hiszem, hogy a fennebb említett körül
mények elegendő okul szolgálnak arra, hogy különösen a karlo- 
viczi és azon vidékbeli többi póstahivatalbeli tisztviselők ellen 
szigorú vizsgálat rendeltessék.

Az átirathoz a karlócai körlevél egy példánya csatoltatott. — A keres
kedelmi miniszter fenti megkeresés értelmében járt el.

78.
Prága, 1848 május 1-én.

A  prágai szláv kongresszus összehívása.
Közölve : Joh. Janotycklí—Adlerstein, Archiv des ungarischen Ministeriums

. und Landesvertheidigungsausschusses. I. Bd. S. 158—159.

Slavenbrüder !
W er von uns blickt nicht mit Wehmuth auf unsere Ver

gangenheit? Wer von uns wüsste nicht, dass Alles, was wir 
erdulden, seinen Grund hatte in unserem Mangel an Selbstbewustsein 
und unserer Zerstückelung, welche den Bruder vom Bruder trennte ? 
Allein, nach den langen Jahrhunderten, wo wir Einer den Anderen 
vergessen hatten, wo so vielfaches Unheil auf unsere Häupter 
hereingestürmt war, sind wir zur Erkenntniss gekommen, dass wir 
eins, dass wir Brüder sind. Inhaltschwere Zeiten sind herein
gebrochen, welche die Völker befreieten und die Last von ihnen 
nahmen, unter deren Schwere sie seufzten. Die Zeiten haben auch 
von uns zum grossen Theil die Last gehoben, und wir können jetzt 
aussprechen, was wir längst gefühlt, erwägen und beschliessen, 
was zu unserem Besten dient. Die Völker Europas verständigen 
und vereinigen sich. Die Deutschen haben zu ihrer Vereinigung 
ein Parlament nach Frankfurt berufen, welches darauf besteht, 
dass ihm der österreichische Staat von seiner Souverainität soviel 
abtrete als zur deutschen Einheit nothwendig ist, und dass sich 
das Kaiserreich mit allen seinen nichtungarischen Ländern Deutsch
land einverleibe. Ein solcher Schritt würde nicht nur die Einheit 
Österreichs, sondern auch den bisherigen Verband, sondern auch 
die Selbstständigkeit der slavischen Volksstämme vernichten, deren 
Nationalität dadurch Gefahr geriethe. An uns ist’s männlich zu 
schützen, was uns das Heiligste ist. Die Zeit ist gekommen, dass 
auch wir Slaven uns mit einander verständigen und uns vereinigen 
in unserer Gesinnung. Indem wir daher mit Freuden den vielfachen, 
aus verschiedenen slavischen Gegenden uns zugekommenen Wünschen 
entsprechen, erlassen wir den Aufruf an alle Slaven der österreichi
schen Monarchie, und forderen alle Männer auf, welche das Ver
trauen ihrer Nation haben, und denen unser allgemeines Wohl 
am Herzen liegt, zum 31. Mai d. J, in der altbertthmten Slaven-
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stadt.Prag sich versammeln, um gemeinschaftlich in Berathung zu 
nehmen alles das, was das Beste unserer Nation erfordert und 
was wir in diesen wichtigen Zeiten zu thun haben. Sollten 
aber auch ausserösterreichische Slaven diese Zusammenkunft mit 
ihrer Gegenwart beehren, so werden sie uns herzlich villkommene 
Gäste sein.

Prag, 1. Mai 1848.
Joseph Math. Graf v. Thun, Adalbert Graf Deym, Johann 

Ritter von Neuberg, Paul Josef Schaffarik, Karl Malisz, Mitglied 
der polnischen Deputation, Franz Palacky, Wenzel Hanka, Ludevit 
Štúr, Johann Peter Jordan, J. Erasmus Wocel, Carl Wladislaw 
Zap, Dr. F. Lad. Rieger, Witalis Grzybowski, Wenzel Stulc, Michael 
Panic, Carl Maria Baron Villani, CarlJaromir Erben, Dr. Fr. Miklósié, 
Dr. Anton Jaroslav, Bek. Fr. Mathias Klácel.

A karlócai szerb nemzetgyűlés ezen prágai szláv kongresszuson egy 
külön bizottság által képviseltette magát, mely tevékenyen vett részt a 
munkálatokban.

79.
Belgrad, 1848 május 2 .

Mayerhofer belgrádi osztrák konzul jelenti gróf Fiquelmont osztrák 
külügyminiszternek, hogy Szerbiában a forradalom nem fog kiütni.

Eredeti jelentés. Wien, St. A. Serbien F. 6. Varia 1848—1S50.
Erk. május 9-én.

Nr. 139.

Der Zustand von Gährung, welchen die Ereignisse im Westen 
Europas auch in die illyriseh-serbische Nation übertragen hatten 
findet seit Paar Wochen eine sehr wirksame Ableitung an der, 
hie und da schon zu gewaltsamen Ausbrüchen gekommenen Auf
regung der slavonischen, banatischen und ungarischen Serben 
gegen die Übergriffe der Ungarn. Wie in unseren serbischen 
Grenzprovinzen hiedurch die Anhänglichkeit an das allerhöchste 
Kaiserhaus neu gekräftiget worden ist, so hat sich auch diesseits 
der Save und der Donau die Befriedigung mit dem Zustande 
nomineller Abhängigkeit von der Pforte im Vergleiche mit den 
ungarischen Ansprüchen und Forderungen an ihre Landesgenossen 
mehr und mehr festgestellt, und glaube also dass mit Ausnahme 
der Hülfe einiger aufgeregten Jünglinge selbst hei einem nahe 
bevorstehenden Conflicte der jenseitigen Illyrer und Serben mit 
der ungarischen Parthei hier, nach Beschwichtigung der ersten 
Bewegungen nichtsmehr für die Gefährdung der bestehenden 
Ordnung zu besorgen sei.



166 A HATÁRŐRVIDÉK KORMÁNYZÁSA

80 .

Becs, 1848 május 1.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter előterjeszti az osztrák miniszter- 
tanácsban, hogy a magyar kormány a határőrvidéket a magyar 

hadügyminisztérium alá rendelte. r
Wien St. A. Min. Rat Protoeoll Nr. 577. u. 578. 1848 1. Mai

. . . Nach einer Anzeige des Commandierenden in Ungarn, 
hat das General-Commando in der Militärgränze, von dem unga
rischen Ministerium in einem diktatorischen unbegreiflichen Ton 
die Weisung erhalten, in allen militärischen Angelegenheiten, nur 
den Befehlen des ungarischen Ministeriums folge zu leisten.

Az osztrák minisztertanács a határozathozatal előtt a nádorhoz inté
zett átirati válasz beérkezését megvárni kimondotta, mi ellen Latour gróf 
a május 4-iki osztrák minisztertanácsban panaszt emelt. (M. R. Nr. 775. u. 776.)

81.

Temesvár, 1848 május 2.

jBáró Piret, bánsági főhadparancsnok közli Csernovits kir. biztos
sal, hogy mindaddig, míg királyától nem kap újabb utasítást, — 

az osztrák hadügyminisztériumot tekinti felső hatóságának.
Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 3848. Fasc. 128. V. 8. Praes. 

Nr. 157, 159, 160, 161 Exp. 1848 május 3-án.

Temesvár am 2-ten Mai.
Herrn Peter Csernovits, königl. Commissair in Kikinda.
. . .  ich glaube den Standpunkt genauestens bezeichnet zu 

haben, auf den ich mich gegenüber dem königl. ungarischen 
Ministeriums so lange gestellt erachten müsse, bis mich ein a. h. 
Befehl S. Majestät des Kaisers und Königs dem Gehorsam ent
bindet, den ich gegenwärtig noch ausschliesslich der mir bisher 
vorgesetzt gewesenen k. k. Kriegsbehörde schuldig bin. Ich habe 
mich pflichtgedrungen gefühlt diese Erklärung ganz unumwunden 
auch S. kais. und königl. Hoheit dem durchlauchtigsten H. Erzh. 
Stefan in Beantwortung des höchsten Erlasses zu machen, mit 
welchem mir Ihre Aussendung als königl. Commissair eröffnet 
worden ist.

Die ämtliehe Stellung, welche ich dem königl. ungarischen 
Ministeriums gegenüber zur Stunde ordnungsgemäss noch einnehme, 
greift sonach in sich noch keine Pflicht des Gehorsams; sie for
dert nur noch wie vor meine Mitivvrkung in Fällen, wo die poli
tische Behörde für die Durchführung ihrer Maassregeln zur Auf-
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rechterhaltung der gesetzlichen Ordnung militärischer Unterstützung 
bedarf.

[Richtig ist] dass in der Grenze unzweifelhafte Anzeichen 
einer der Vereinigung mit Ungarn abholden Gesinnung der Bevöl
kerung auftauchen. In Czrepaja des Deutschbanater Grenzregiments 
fand zwar allerdings, allein mit Vorwissen und Bewilligung des 
General-Commando, vor einigen Tagen eine Volksversammlung der 
griechisch nicht Unierten statt, die jedoch, nach dem ihren 
kirchlichen und sonstigen Wünsche besprochen, wieder ganz ruhig 
auseinander ging.

An das Je. k. Kriegsministerium. Wien.
Am 2. Mai 1848.

Der schroffe Ton herrscht vor, in welchem dieser Herr 
königliche Commissair sich an mich wendet, weil er es bei der 
Durchreise nicht einmal der Mühe werth fand, persönlich zu mir 
kommen, hielt ich es für dienlich an ihm die Note zu richten, 
von der ich die Abschrift beilege . . .

Ich überlasse es der billigen Beurtheilung Eines h. k. k. 
Kriegsministerium, ob ich unter solchen Verhältnissen noch lange 
im Stande sein werde, meine Authorität ohne offenem Bruch mit 
der politischen Landesbehörde aufrecht zu erhalten.

82 .

Újvidék, 1848 május 2.

A z újvidéki szerb hitközség tiltakozik a kihirdetett rögtönbíróság 
felállítása ellen, azon félelmében, hogy ez a politikai mozgalmakra is

kiterjesztetik.
Eredeti fogalmazvány Újvidék városi levéltárában.

Да би право означенћ мађарскогг министерЈллногЂ реш- 
крипта, у призркшк) прекогт, суда (пггандрехта) у обнвлћнима, 
петт> међама, као таковима, у конма по већои части Срби живе, 
точнје се уразум4ти могло, сиркчг да би намг мађарски 
мннистер1умт> опредклитн извол10, какови уиравт. преступници 
реченомЂ буду иринадлеже, да се не би може бити и србске 
народности наше мили жарЂ за кривцу речене казнн достовну 
вмкнаван), обштество наше за дужностЂ е держало овдк изло- 
жено представлннк на мађарски министерјумЂ упутити, и васЂ 
драга браћо Срби! ради свогђ већегЂ безопаши, и миле народ- 
ности наше утврђенн, братински позвати, да би сте и ви одђ 
ваше стране поступку овом сходне кораке благовременно учи- 
нити не пропустили. Садржаи представлнни е слћдугоћи:
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Томђ основоположенш слћдугоћи, да свакомв слободие 
државе грађанину право пристов ходђ правителственогг дфланн 
с% внимателнима очима попратити недостаточности окрити, и 
противЂ елучити се могући злоупотребле1пн са свом снломђ 
предохранити се, долеставлћно дрквено обштество противн 
обсадителногп станн, у кое се ова варонгв, и сусћдни у слћдп 
уређена одђ 27. Априла т. г. числомђ 285. ставлнн), министе- 
р!уму ова примћчашн предложити усуђуе се.

Наименоваше господина великогн Жупана Петра Чарное- 
вића за кр. комисара неограниченимт, пуномоћјемт, у овпма 
землћ странама и отуда произтичуће уредбе, у душама су 
наши сограђана двогубо чуство побудиле: чуство радости; но 
и знатне туге, великогт, неспоковства свогђ пространо значећегп 
у дволичногт, смисла овн увеђенва. Радошћу смо одушевлћни 
били, видећи да правителство крћпкомт, рукомт, стара се свако 
нападанн противт, безбћдности лица и иманн одвратити.т' тако 
грозности анарххе предупредити, ми смо му зато благодарпти 
дужни, и увћрамо правителство, да у случан) кадт, не би обични 
судови наши доводвни били, ми би сами за обнародоканћ пре- 
когђ суда противт, разбовника, падћника, убШца, и свјго они, 
кои правце на такова подстрекавак), молиди, и са свомт, силомђ- 
извршенћ нанжесточШ макарг казшД подпомагали. Но како у 
излолсешго тако и извршенш овн уређенн находи се нешто, 
што сђ пунимЂ правомЂ нашу бригу побудити може. Пре свега 
видимо ми у овомђ неопредћлителногЂ, пространога смисла 
израженш, као: подизанћ побуна, превратЂ законогЂ реди и 
проч. велико и пространо полћ самоволвству отворено, кое би 
се лако, особито одђ саданви нашн јоштђ незакиснмомЂ владнкг 
привршени магистрата; — осимђ криминални случаева, такођерп 
на свако политическо, изправлнин, каковогЂ ради движен1е, 
обратити могдо. Могдо би се противн политичногђ покрета, 
оногђ нзвора сваке слободе, сђ коДмђ се нашемЂ отечеству 
садашнви иожелћни видђ нашемЂ правителству суштестованћ 
издћДствовало, исто тако мачЂ губителл потегнути, као про- 
тиву убиства и крађе. То би било прави подсмМ правдо- 
државе; и без бћдностЂ лица била би одђ стране самогЂ 
конштитуц1бналногЂ правителства нарушена. Ми молимо дакле,. 
да би се чрезЂ точно и строго означено опредћлеше, свако 
могућно тако несрећно злоупотребление предупредило.

Друго противЂ чега торжественно себи изнснити морамо, 
естЂ проглашаванћ бунтовнички закона, у овима само одђ 
Србадја обштаваемимЂ пределћма, и гди су обични редовни 
судови по себи достаточни. Ми ту видимо неко непр1нтн0 на- 
паданћ на нашу народностЂ, неко опаданћ и увреду оногђ- 
народа, ков са свотмђ вћрнотћу свима другима за обрезацЂ. 
слушити може. Истина да су се у Бечего и Кикинди ужасна.
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ножоришта анархЈе догодили — а ми се равно ст. свимђ честитимБ 
напротивг тогђ ополчавамо, — и желимо да се виновници и 
участници заслужно казне: но ови догађав есу само м&стни, 
понаввише несрећнимЂ пуштенћмЂ робова произведени, — при 
ковма опетт. не види се никаква политичпа ц4ла, никакво по- 
дизан4, а навманб у овима пред!ш та распростран4на побуна. 
Та и у Пожуну случи се подобна ужасна позоришта варварства: 
у Пешти бинше република проглашена, п уништожер4 санкцЈе 
прагматичке покушавано; и нико не држа то за побуну, нпко 
преки судн не обнародова; ербо су дћла била путно толкована, 
сир&чЂ као сл4дства ексалтацје или предасуђен4мн, побуђени 
страсти. Каковимн се дакле правомт. мирне вароши као Сомборт,, 
Суботица и Новп Садн у побуне станго проглашун), гди е та 
нобуна, разв4 ако ли се може бити законни покрети Србалн 
ради д4стованн свов држави са Мађарскомн уговора, и обез- 
б$ђен4 свое народности за такове не сматраго? предлагагоћи 
ми ово министерјуму молимо, да би се точнимт. опредћленјемт 
овога уређенн свако злоуиотреслћше немогућнимт. учинило, — 
молимо да се наредбе учине, да се преки судт. само на она 
мћста, где е побуна дМствително произишла, и обична средства 
судећска ту уталожити не могу ограничи, ерт е инаће лако 
могуће, да се наумлћностт са свимђ усвимЂ противно дМ- 
ство произведе, и вопросна мнима побуна у дМствителну 
преобрати.

Из засћдашн СрбскогЂ обштества Н. СадскогЂ.
20. Ацрила 1848 торжествованогЂ.

Fordítása:
Szeretett testvérek és polgártársak!
Arra való tekintettel, hogy a magyar minisztérium által kibocsá

tott leirat igazi értelmét, mely által a nagyobbrészt szerbek által 
lakta öt vármegyében a rögtönítélő bíróság felállíttatott — szaba
tosabban megérthessük, illetve a magyar minisztérium azt meg
magyarázni kegyeskedjék, milyen vétkesek tartoznak a felemlített 
rendelet alá és nehogy szerb nemzetiségünk édes fellobbanása a fenti 
vétkek közé soroltassék, — hitközségünk kötelességének tartotta a 
mellékelt nyilatkozatot a magyar minisztériumhoz felterjeszteni és 
titeket drága szerb testvérek, nagyobb biztonság kedvéért és szeretett 
nemzetiségünk biztosítására, — testvérileg felhívni, hogy ti se 
mulasszátok el kellő időben az alkalmas lépéseket megtenni. Fel- 
terjesztésünk tartalma a következő:

„Az alapelvet követve, hogy minden szabad államban jogában 
áll a polgárnak a kormányzati ügyek menetét figyelemmel kísérni, 
a hiányokat felderíteni és a megtörténhető visszaélések ellen teljes 
erővel védekezni, — az alólírott hitközség a rögtönítélő bíróság
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ellen, mely városunkban és a szomszédos területeken 1848 április 
27-én a 285. sz. rendelettel felállíttatott, a minisztériumhoz ezen 
megjegyzéseinket bátorkodunk felterjeszteni.

Csarnojevits Péter főispán úrnak ezen vidékre teljhatatommal 
bíró királyi biztossá való kinevezése és az általa kiadott intézkedések 
polgártársaink lelkében kettős érzelmet keltettek: egyrészt az öröm 
érzetét, másrészt azonban súlyos aggodalmat és nyugtalanságot is, 
mivel közismert intézkedései kétértelműek. Lelkes örömmel vettük, 
látván, hogy a kormány erős kézzel a személyes és vagyoni biztonság 
ellen intézett minden támadást elhárítani s így az anarchia szörnyű
ségeinek elejét venni igyekszik; hálával tartozunk ezért s biztosítjuk 
a kormányt, amennyiben a közhatóságok nem volnának elégségesek, 
mi magunk kérelmeztük volna a rablók, gyújtogatok és gyilkosok, s 
mindazok ellen, akik ilyen irányban izgatnak, a rögtönítélő bíróságok 
felállítását és teljes erővel a legszigorúbb büntetésének végrehajtását 
támogatnék. De ezen rendelet magyarázatában és végrehajtásában 
akadnak dolgok, melyek teljes joggal aggodalmainkat felkelthetik. 
Mindenekelőtt ezen határozatlan, tágfogalmú kifejezésekben ú. m. : 
lázadás felkeltése, a törvényes rend felforgatása stb. — az önkény
nek tág és nagy lehetőségét látjuk, mely különösen a mostani a 
még független kormányhoz hajló hatóságok által, könnyen a krimi
nális eseteken kívül, minden politikai, bármely megvitatást célzó 
mozgalom esetében alkalmazást nyerhetne. Megtörténhetne, hogy 
minden politikai mozgalomra, mint a szabadság forrására, s melyből 
hazánknak jelenlegi állapota és kormányunknak léte született,— épúgy, 
mint a gyilkoság és rablásra, — a lesújtó bárd alkalmaztatnék. Ez 
tulajdonképen az állami jogszolgáltatás kigúnyolása volna: és a 
személyes szabadságot maga az alkotmányos kormány döntené meg. 
Kérjük tehát, hogy szabatos és szigorú magyarázattal, minden meg
eshető szerencsétlen visszaélés megakadályoztassék.

A másik ok, mely miatt ünnepélyes óvást emelünk: a rögtön
ítélő bíróságoknak kihirdetése a szerbek által lakta területeken, 
melyeken s ahol a közönséges rendes bíróságok elégségesek volnának. 
Mi ebben nemzetiségünk bizonyos ellenséges támadását látjuk, azon 
nemzet megtámadását és megsértését, mely hűségével valamennyi más 
népeknek például szolgálhatna. Igaz, hogy Becse és Kíkinda az 
anarchia rettenetes színhelyei voltak, melyek fölött, az összes tisztes 
emberekkel együtt megbotránkozunk, s óhajtjuk, hogy annak indítói 
és részesei érdemlegesen megbüntessenek: de ezen események csak 
helyhez kötöttek valának s leginkább a rabok szerencsétlen kibocsátása 
által történtek meg, — s melyeknél nem látható semmiféle politikai 
célzat, felkelés és ezen vidékeken legkevésbé elterjedt lázadás. Hiszen 
Pozsonyban is hasonló barbár események fordultak elő, Pesten a 
köztársaságot kiáltották ki és megkíséreltetek a pragmatica sanctio 
megsemmisítése és senki sem tekintette ezt lázadásnak, senki sem 
hirdette ki a rögtönítélő bíróságot, mert ezen események eléggé' vilá
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gosak yoltak, hogy csak következményei egy exaltációnak vagy elő
ítélettel szólva, a felkeltett szenvedélyeknek. Mily joggal helyeztettek 
tehát a békés városok, ú. m. Zombor, Szabadka és Újvidék statárium 
alá, — hol van itt lázadás, hacsak annak nem tekintik a szerbek 
törvényes mozgalmát, mely a Magyarországgal való szerződések meg
vitatása és nemzetiségének biztosítása végett indíttatott meg ? — Ezt 
a minisztériumnak felterjesztve, kérjük hogy ezen rendelet szabatos 
magyarázatával minden visszaélés lehetetlenné tétessék; kérjük, hogy 
a rögtönítélő bíróság csakis oly helyeken alkalmaztassák, ahol a 
lázadás tényleg kitört s ahol az a rendes bíróságok által el nem 
fojtható volt; mert különben könnyen megtörténhetnék, hogy a cél
zott intézkedések ellenkező hatást okoznak és a kérdéses zavargást 
valósággal felidézhetik.

Az újvidéki szerb hitközség 1848 május hó 2-án tartott ünne
pélyes üléséből.

Az újvidéki szerb hitközség azért tiltakozott a statárium ellen, mivel 
itt akarták a szerbek a májusi szerb nemzetgyűlést megtartani; a magyar 
kormány meg azon okból hirdette ki Dél-Magyarországon a statáriumot, 
mivel a karlócai hitközség már követelte a szerb vajdaság felállítását és 
ezen mozgalomhoz a határőrvidék is csatlakozott.

83.
Becs, 1848 május 3.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter leirata báró Piret temesvári 
főhadparanrsnoklioz a határőrvidék iránt.

Eredeti leirat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Pasc. 128. 1848 V. 4.
Érk. 1848 május 10-én.

N. 939/K. M. Wien 3. Mai 1848.

Beinahe gleichzeitig als die Berichte Euer Exzellenz und 
des Kommandierenden in Slavonien, FML. Baron Hrabowsky hier 
einlangten, wonach das k. ungarische Ministerium in Pesth Euer 
Exzellenz die kathegorische Aufforderung zufertigte, keine Befehle 
mehr von dem Hofkriegsrathe oder Ministerium in Wien, sondern 
nur von jenem in Ungarn einzuhohlen mit der Drohung, dass jede 
Widersetzlichkeit als Ungehorsam gegen die Gesetze werde 
angesehen werden, . . . traf auch der weitere Bericht des slavonischen 
Generalkommando Präsidium vom 24. d. v. Mts Präs. Nr. 309, hier 
ein, laut dessen das k. ungarische Ministerium den Auftrag dahin 
erlassen hat, zum Behufe näheren Erörterungen über die Interessen 
der Grenz Regimenter ungesäumt zwei Deputierte von jedem der
selben nach Ofen und Pest absenden und an das dortige Mini
sterium anweisen zu lassen, um sie der Wohltaten der Konstitutio
nellen Verfassung theilhaftig zu machen. Da hierüber dringend um
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die hierortige Weisung gebeten wurde, jedoch diesen Vorgriffen 
des k. ungarischen Ministerium in Ermanglung der erforderlichen 
a. h. Befehle kein Folge gegeben werden konnte, — so wurden sich 
an S. Majestät die a. h. Entscheidung pflichtschuldigst gebethen.

Hierauf haben nunmehr S. Majestät unter an 2. Mai d. J. 
nachstehende a. h. Entschliessung zu ertheilen geruht:

„Was das Verhältniss betrifft, in welches sich die General
kommanden zu dem ungarischen verantwortlichen Ministerium zu 
stellen haben, behalte ich Mir vor, späther die umständlichen 
Weisungen zu ertheilen. Bis dahin ist jene Richtung zu befolgen, 
welche durch meine Entschliessung vom 27.1 auf den Vortrag 
vom 17. April 1848 und das dem Kriegs Ministerium in Abschrift 
mitgetheilete Kabinetschreiben vom 28. April an meinen Herrn 
Vetter dem Erzherzog Palatin schon angedeutet worden ist. Was 
die angesonnene Absendung von Deputierten der Grenzregimenter 
anbelangt, so entfallt dermalen, wo in der Grundverfassung der 
Militärgrenze eine gesetzliche Änderung weder eingetreten ist, 
noch die Verhältnisse so geartet und verbreitet erscheinen um 
wesentliche Änderungen dazu zu veranlassen oder auf gesetzlichem 
Wege die Einleitung dahin zu treffen, jeder Anlass die Absendung 
solcher Deputierten nach Pest, wohin eine Berufung nur im 
Sinne der neuesten Reichstags Artikel stattfinden soll, jetzt schon 
als noth wendig zu betrachten.“

Őfelsége 1848 április havában a következőképen határozott:
„Die Bemühungen der Mein gesammtes Heerwesen leitenden 

Kriegsverwaltung werden dahin zu richten sein, gegen das unga
rische Ministerium dieselben Beziehungen und Verhältnisse auf
recht zu erhalten, wie sie mit der früheren ungarischen Hofkanzlei 
und Stadthalterei, an deren Stelle das Ministerium getreten ist, 
bestanden haben.“

Ezen királyi határozat kétségtelen gróf Latour müve, melyben a mon
archia összes katonai hadereje a bécsi hadügyminiszter alá rendeltetik.

794 u. 795,
(Kr. Min. April 29. 1848. sz. =  —')

84.
1848 május 4.

A  határórvidéMek felhívottnak, hogy ne féljenek a magyarok táma
dásától; és ne higgyenek ellentétes rosszakaratú koholmányoknak. 
Egykorú litografált példány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Fasc. 128. V. 10/e.

1 K. M. 1848. 939.

Изђ банатске Границе у очи ђурђева дана 1848.̂
Наши Граничари пуни жара за Цара и Домовину, одоше 

на вобску. Неки зловол4ницн трудили су се, у Народу Грани-
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чарскомЂ те Гдасове распространити, да и е Вонска Граничарска 
зато изђ краине извела и укдонида, да би Мађари дакше взикн 
и Народност у своЗ Граници укинути, и свов взикн накорашити 
могли, па ако небн то добромн волвомт> примило се, да ће 
Мађари оружЈемЂ свого намГру достићи.

Овако само онав може говорити, коме врућа лгобовЂ 
кравника кђ сво1ов народности и своме взику ше позната, и 
кои страшну силу и снагу Границе Н1в искусјо.

Ми морамо признати да су Мађари несматрагоћи ш;о 
историческп Спомени о чуванго Народности и взпка кодђ сва- 
кога Народа веле, у на&нов1емЂ времену нротивЂ природе а и 
самогЂ нћговогЂ желвама свима другима Народима у Кралћвини 
Унгарскои своћ Взикђ наметнути хтели, али ономадашнн сдучаћ 
у многима окружама, гди НародЂ славенскјв живи, могли су 
Мађаре обавестити, да се ншца противЂ нарави учинитн не може.

Мн смо далеко одђ те Мнсли удадћни, да бн Мађари и у 
сну снили, своД взикЂ у Граници буди икомђ НачиномЂ а 
а 10ШТЂ навманћ са Силомђ или Оруж̂ емЂ разпространити и 
увести. У Границн Симпатте за Мађарства не има, а Граница е, 
нерачунагоћи оне регименте, кое су у воћски налазе, шптђ тако 
снажна, да може свагда непр1нтелго свое Народности н свога 
взика 1 5 0 . 0 0 0  крепки Вранителн на сусретЂ извести, и дГломђ 
засведочити, да се нје лако са навсвепима Стварма Народа 
титрати.

Мађарски взикЂ у целои ввропн неима сродне симпаие за 
себе, даклемЂ требаго Мађари да ону ватру гасе, кого су 
буиностћу свохомЂ запалили, и како намЂ се види, желе да 
угасе, а не да 10ш,ђ са силомђ незнамЂ којомђ и одкуда, на 
Границу нападаго.

Зато мислимо, да наши Граничари Ужаса немаго, и да 
коекаквимЂ Измишлћшнма неверуго, него да на миру свон домаћа 
Дћда одбавллго; а и народнн СоборЂ безЂ сваке Сумнћ и о 
овомђ важномЂ Живцу Народа Договора и разговора имати ће.

Fordítása:
A bánsági határőrvidékről Szent György napja előtt 1848-ban.
A mi határőreink a császárért és a hazáért a legnagyobb lelke

sedéssel indultak el a harctérre. Némely rosszakaratú egyének a 
határőrvidék lakosai közt azon hírt igyekszenek elterjeszteni, hogy a 
határőrvidéki katonaság azért vittetett el a határőrvidékről, hogy ily 
módon a magyarok a szerb nyelv és nemzetiséget könnyebben 
elnyomhassák és saját nyelvüket oktrojálhassák; s ha a nép ezt 
békésen nem fogadná el, a magyarok ezt fegyverrel is keresztül
viszik majd.
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így azonban csak az beszélhet, aki nem ismeri a határőröknek 
nyelvük és nemzetiségük iránti forró szeretetét s aki nem tapasztalta 
a határőrvidék rettenthetetlen erejét és hatalmát.

El kell azonban ismernünk, hogy a magyarok nem lévének 
tekintettel a nemzetiség és nyelv megőrzését illető történelmi emlé
kekre, melyek minden nemzetné ezek hirdetői, — a legújabb időben 
a magyar királyságban lakó többi nemzetekre természetellenesen és 
óhajuk ellenére nyelvüket reájuk erőszakolni akarták, de az iménti, 
sok kerületben előforduló esetek, melyekben a szerb nép lakik, — 
meggyőzhették a magyarokat, hogy a természet ellen mit sem lehet 
cselekedni.

Távol állunk azon gondolattól, hogy a magyarok még álmukban 
is arra gondolnának, hogy nyelvüket a határőrvidéken bármily módon, 
legkevésbé erőszakosan fegyverrel bevezessék. A határőrvidék lakos
sága nem rokonszenvezik velük s a határőrvidék, eltekintve a harc
téren levő ezredektől, — még oly erős, hogy mindenkor képes 
nemzetisége és nyelvének ellenségeivel szemben 150.000 embert 
védelmül felállítani és tettleg megmutatni, hogy nem könnyű á 
nemzet legszentebb dolgaival játszani.

A magyar nyelv egész Európában sem talál rokonszenvre ; a 
magyaroknak tehát azt a tüzet kell eloltaniok, melyet szenvedélyükkel 
felidéztek, s ahogy nekünk tűnik, eloltani óhajtanak is, s nem hogy 
erővel — nem tudom milyennel és honnét, — a határőrvidéket meg
támadják.

Ezért véljük, hogy a határőrvidókieknek nincs okuk félelemre, 
s ezért mindenféle kigondolt veszélyeknek ne adjanak hitelt, hanem 
otthoni dolgaikat békésen végezzék; a nemzetgyűlésen pedig minden 
kétségen kívül a nemzet ezen életkérdése is tárgyaltatni fog.

85.
Bécs, 1848 május 4.

Blaznavac Petrovits Milivoj levele Knityánin szerb államtanácsoshoz, 
melyben tudatja, hogy Milos fejedelem a magyarok segedelmével a 

deszpoti méltóságot elnyerni igyekszik.
Eredeti levél. Belgrád, Tudományos Akadémia. Knityánin levelezése.

1 Kiic:«  Mn.ioina.

Јуче сам вам писао шта се овде догађа. Отидо код 
К [ . .  .] М [ . . .Ј1 пред ноћ као што ми је рекао. Упустисмо се у 
разговор и ту изађе на среду све што је требадо. Дакде да 
вам кажем у чему се цеда ствар састоји: Он је слао адвоката 
С[тојаковића] тамо у Србију, те је тамо чинио неке уговоре и 
донео му гдасове. Сад га је посда у Пешту да уговори с 
Мађарима. како би он постао у овој страни српским деспотом
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обећавајући да ће он бити у стану, кад то постигне, умиритп 
и Хорвате, придобити по да се Србију и тако да ће са Мађа- 
рима увек лепо као пријатељ живети. Код њега сваки дан 
долазе Срби из долни Крајева и он држи да је већ ствар- 
готова. Он виче противу свакога онога, који је мађарски непри- 
јатељ. Пређе још викао је код мене на г. Гаја и Херкаловића 
у највећем степену и говорио ми, да се од њи строго чувам. 
Наравно, ја сам то овима саошптио.

86 .

Belgrad, 1848 május 5.

Nikolits Sz. szerbiai megbízottnak a szerémségi és bácskai politikai 
állapotokról szóló beszámoló jelentéséből.

Eredeti levél a belgrádi nemzeti könyvtárban, Rukopisi 928. sz. a Másolat. Buda
pest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok. 189—191. lap.

Fordítása:

Megírtam tegnap önnek, hogy mi történik itten. Estefelé meg
hívásra elmentem Milos fejedelemhez. Beszélgetésbe ereszkedtünk, s 
mindent megtudtam, amire szükségem volt. Megírom tehát, hogy 
miben áll az egész dolog: Sztojákovits György ügyvédet Szerbiába 
küldötte, aki ott bizonyos megállapodásokat kötött és híreket hozott. 
Most őt Pestre küldötte, hogy beszélné meg a magyarokkal, miként 
nyerhetné el Dél-Magyarországon a szerb deszpoti méltóságot, ígéretet 
tevén ez esetben arra, hogy a horvátokat is lecsendesítené, a szerb
országiakat megnyerhetné és ily módon a magyarokkal mindig barát
ságban élne. Naponta jönnek hozzá az alsó végekről és biztosra veszi 
a dolgot. Szidalmazza mindazokat, akik nem barátja! a magyaroknak. 
Előbb Gajt és Herkalovitsot nagyon szidta, s mondta, hogy őrizkedjem 
tőlük. Természetesen mindezt utóbbiakkal közöltem.

Blaziravác Petrovits értesülése nem egészen hiteles; a magyar kormány 
sohasem bocsátkozott Milos fejedelemmel tárgyalásokba.

Народну евест аустријски Срба пробула је највише Србија 
са својим новинама. Куда јошт новине из Србије нису доспеле, 
ту нисам нашао ни у поду народне свести и одушевленија. 
Народ и сам изповеда, како су га ове новине освестиде, и то 
не само устма него и дјелом. Земљеделци у Бачкој, који незнају 
читати, на млогим местима плаћају по Форинту шајна или по 
5 гроша, што им се једанпут прочитају Србске Новине; а 5 
гроша код њи имају барем двојном већу цену него код нас.

Народ јошт није свуда једнако освешћен. Најгоре је у 
оном крају Баната, гди је с Власима измешан.
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И где је пробуђен народ, јошт нема целокупни народне 
свести. Јошт ни обштине Србске не стоје све у сдози и 
узајмном договору, а камоди да имају своје средоточије.

Народ је за невољу начинио средоточије у Митроподији; 
ади и најпростији, који је ту посда имао, морао је осетити, 
да је Митроподит сдаба гдава за снажно народа тјело.

Народ нема скоро нимадо политично свести ни вештине; 
већа част, кад би се с народом у Србију сразнида, могда би 
се готово дегетом назвати. До тог стања знада иј је довести 
аустријска политика, која се у најситније народне посдове па 
п у саме обштинске свагда мешала.

Србски у Аустрији народ подигао се највише од одоздо 
а не одозго, као код Хрвата, гди господа, књижевници и ђаци 
народ представљају и по вечој части сами га и сачињавају. . .

Народ сав са млађим књижевницима, млађим званичницима, 
а и неким средовечним, који су као правичнп и поштени познати, 
притом са највећим бројем свештенства, има једну највећу 
жељу, и та је са Србијом сајединити се. Ова је жеља аустријске 
Србе тако силно обузеда, да заборапљају и на препоне, које 
би на путу стојале. Све друго, што би они у садашњом времену 
постићи могли, сасвим је за њи мало и незнатно у сравненију 
са наведеном жељом . , .

Посде ове највеће брига је но мдого нижа али јавна 
жеља народа, имати свога деспота. Но кад се поведе реч о 
дицу, одма се сваки сневесели и забрине; јер немају човека. 
Чарнојевић је понајвеће име, али кукаван човек, а јошт гори 
Србин. Барон Јовић као добар војник по себи је знатан, ади 
само граничарима и то не свима познат. 0  другима, сдабо се 
озбиљски говори.

Више свештенство неби наклоно бидо нмати деспота. 
Митроподити се пред мном изразио, да неби жедио имати она- 
ког деспота, који би, као што стоји у карловачким захтевањама, 
Бану био нодчињен.

У обште ни више свештенство ни народ не жели с Хрва- 
тима ведике сдоге имати, а камоли саједнити се. Ако је тужба 
Митроподитова на Гаја у поду истинита, онда је заиста засду- 
жио ненаклоност. Митроподит се депо о Кукуљегићу изражава 
и каже, да би се с њим дадо радити . . .

Хрвати по свој придици, одкад су видиди одушевљеност 
србског народа, побојали су се да неће моћи Србе претворити 
у Рвате, него да ће се Хрвати, који је и у самој хрватској на 
броју мање него Срба, морати с временом претворити се у 
Србе . . .

Уздање у Србију Аустријски Срба а особито народа и 
досад је бидо ведико, али није бидо у ведику Србију, коју су 
сад приосећању своје низкости, кад се до рада дошло, најбоље
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лзмершш. Љубав према Србији и досад је била велика, али 
само као према љубљеној а не и као љубећој Србији, које су 
љубав сада и у њеним новинама и у посјети вени званичника 
здраво осетили. Зајам за ову љубов нису могле умалити речи 
Б. ни у самој његовој постојбини, шајкашком баталијону, гди 
су граничара Беквалца због смелости и одважности од милине 
назвали малим Вучићем, а трговца Пепу прозвали малим 
Петронијевићем.

У повратку из горње Бачке прошао сам трећи дан Ускрса 
пред вече кроз шајкашко село Чуруг. Ту ме је позвало свештен- 
ство, код ког сам се морао свратити. Ту је било и више војени 
званичника; сви су заједно са свештеницима као из једног грла 
питали: шта нам ради милн наш књаз Александер и пред 
гомилом за час искупљени људи уз нове песме пили су му за 
здравље. И то је било на сами њиног цара дан.

Fordítása:
Az ausztriai szerbek nemzeti öntudatát leginkább Szerbia kel

tette fel sajtójával. Ahová nem jutottak a szerbországi hírlapok, ott 
a nemzeti öntudatnak és lelkesedésnek felét sem találtam meg. 
A nép maga is bevallja, hogy mennyire keltették öntudatra ezen 
hírlapok, nemcsak szóval, hanem tettel is. Az írást nem tudó bácskai 
szerb földművesek, sokhelyt félforintot, vagy 5 garast fizetnek azért, 
hogy egyszer felolvassák nekik a „Szrbszke Noviné“-ket1 pedig az 
öt garas itten legalább még egyszer annyit ér, mint nálunk. De azért 
a nép még nincsen mindenütt öntudatra keltve; legrosszabb a 
helyzet a Bánságban, ott, ahol a románokkal keverten laknak.

De még ott is, ahol ébredezik a nép, nem teljes a nemzeti 
öntudat. Még a szerb községek sem állanak kölcsönös érintkezésben, 
nemhogy saját központi vezetőségük volna.

A nép a [karlócai] érsekségnél nem szívesen állított fel egy 
központot; a legegyszerűbb ember is, ha itt dolga akadt, érezte, hogy 
az érsek feje gyönge az erős nép testéhez.

A népnek alig van politikai öntudata, még kevésbé ügyes
sége ; legnagyobb része, ha a szerbországi néppel összehasonlítjuk, 
gyermeknek nevezhető. Ilyen állapotba ju ttatta az osztrák politika, 
mely a legcsekélyebb nemzeti és községi ügyekbe is beleavatkozott,

Ausztriában a szerb nép felülről emelkedett s nem alulról, 
mint a horvátoknál is, ahol az urak, írók és diákok képviselik a 
nemzetet és annak" nagyobb részét kiteszik . . .

Az egész népnek, a fiatal íróknak és tisztviselőknek és némely 
középrangú hivatalnoknak, közismert tisztességes egyének és a pap
aág legnagyobb részének legfőbb óhajtása a Szerbiával való egyesülés.

1 Szrbszke Novine, Belgrádon jelent meg és félhivatalos lapja volt a 
szerbiai kormánynak.

Dr. Thim J . : Az 1848—49 iki szerb fölkelés története. II. 12
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Annyira felbuzdultak ezen óhajukon, hogy az útban álló akadályokról 
is megfeledkeznek. Keveselik azt, amit a mai időkben elérhetnének 
és csekélységnek találják a fentebb említett célhoz képest . . .

Ezen főgond után közóhajuk egy saját deszpottal bírni; de 
amint a jelöltre tereltetik a szó, aggódva elszomorkodnak, mert nincsen 
megfelelő emberük. Csernovitsnak nagy neve van, de sajnálatra méltó 
ember és még rosszabb szerb; Jovits báró mint jeíes katona neve
zetes, de kevésbé ismeretes a köznép előtt. Másokról alig beszélnek.

A felsőbb papság nem óhajt deszpotot. Az érsek előttem 
kijelentette, hogy nem kell neki olyan deszpot, amint a karlócai 
határozatokban foglaltatik, aki a horvát bánnak volna alárendelve.

Általában sem a felsőbb papság, sem a [szerb] nép nem óhajt 
a horvátokkal szorosabb kapcsolatba jutni, még kevésbé vele egye
sülni. Ha az érsek vádjai Gaj ellen csak felerészt igazak, akkor 
nem érdemli meg részünkről a jóindulatot. Nagyon szépen nyilat
kozott az érsek Kukuljevicről, s mondja, hogy lehetne vele együtt 
működni . . .

A horvátok, úgy látszik, amióta meglátták a szerb nép lelke
sedését, megijedtek, hogy a szerbeket nem lehet majd horvátokká 
átváltoztatni, hanem attól tartanak, hogy a horvátok idővel — keve
sebbek lévén mint a szerbek — a szerbekbe fognak beolvadni . . .

Az ausztriai szerb nép eddig is nagyon bizakodott Szerbiában, 
de nem Nagy-Szerbiában; csekélységük érzetében, most hogy dűlőre 
kerül a dolog, nagyon is latolgatják a dolgot. Nagy volt eddig is a 
Szerbia iránti szeretet, melynek szeretetét hírlapjaikban és tiszt
viselőinek látogatása alkalmával nagyon is érzik.

Ezen kölcsönös szeretetet még B . . . szavai sem tudták, saját 
otthonában, a csajkás kerületben, gyengíteni, ahol Bekvalac határőrt 
merészsége és elszántsága miatt kis Vucsitsnak1 és Pepa kereskedőt 
kis Petronijevitsnek elnevezték.

Felső Bácskából visszatérve, harmadnapra husvét után este 
Csurog nevű csajkás községbe érkeztem. Itten meghitt a papság, ahol 
meg kellett szállnom. Voltak itt magasabb rangú katonai tisztviselők 
is ; ők is, a papok is kérdezték: mit csinál a mi szeretett Sándor 
fejedelmünk és a gyorsan összecsődült nép előtt új dalokat éne
kelve, a fejedelem egészségére ürítették poharaikat. S ez az [osztrák] 
császár nevenapján történt!

1 Vucsits vajda Szerbia katonai főparancsnoka volt; Petronijevits 
Avram Szerbia külügyi főnöke. Pepa alatt Cvetíts Péter csurogi röföskereskedő 
értendő, aki Bekvalac-cal, illetve Miletits Szvetozárral 1848 április 12-én a 
csurogi zendülést szította.
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87.
Mitrovica, 1848 május 5.

Mastich ezredesnek, a péterváradi határőrvidéki ezredparancsnoknak 
a balkáni helyzetről szóló jelentéséből.

Másolat. Zágráb, D. A. Z. Akt. des slav.-syrm. Gen.-Kommando.
Präs. 1848 Nr. 411.

Reserv. Nr. 59.
Bosnien und Bulgarien durchstreifen fortwährend Emissäre, 

welche das Yolk aufregen und zu Aufständen verleiten. Diese Vor
fälle, sowie der Charakter der Muselmänner und der gereizten 
bosnischen Christen näher betrachtet, geben Raum zu Besorgnissen 
dass es zu Conflicten kommen könnte . . .

88.

Belgrad, 1848 május 6.
Golub V. M. szerbiai emisszárius jelentéséből; a szerémségi és 

szlavóniai politikai helyzetről.
Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkor! szerb mozgalmakat illető okiratok.

170-188. 1.

Дана 18-тог марта отишавши нз Београда и преноћивши 
у Земуну стигнем 19-тог марта у Нови Сад. Овде приметим 
да су се већ многе жеље не само код грађанства него и ко̂  
простоте појавиле. Јавни знакови ови жеља бијаше већ онда 
развијени: народни тробојни барјаци и тробојне кокарде. Разумес 
сам истина, да се није још све у свему сложило, и да се 
многи још устручавају штогод озбилно почети, но већ онда сс 
је могло предвидити, да ће народна ствар у Новом Саду при- 
родним течајем све даље напредовати, само ако се нађе човек 
који би кадар био читавом тежењу некп правац дати. Кас 
такав показивао се већ онда подбележник магистрата ново- 
садског, а после се је и дјелом осведочило, да је он средипш 
свег тежева, и да он понајвише цјелости правац даје. . . кре- 
нем се 19/31.-вог марта на пут и стигнем исти дан у Вуковар 
При полазку пз Новог Сада млоги су ме увјеравали, да ће «  
у Новом Саду  ̂свакојако о том настојавати и радити, да с< 
читава Бачка којим му драго начином од Мађара одцјепи I 
троједној Краљевини придружи . . . Коловође Мађароманије пс 
Срему свп готово у Вуковару сједе, и одовуд своје мреж< 
разапну . . . Вуковар са малом разликом за Мађаре заузет . . 
Тим је готово сав Вуковар од Хрватске одвраћен, и попечи- 
телство у Хрватској сматра се као највећа лудорија . . .

1 2 *
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Дошавши 27/1У. 9.-ог марта у Осијек, нашао сам га 
тамошње у цјеле Вировитичке жупаније стање ако не горе, 
није млого боље него у Вуковару . . .

Кренувши се првог апрпла из Осјека, стигнем 3/15-ог 
априла у мој завичај варош Пожегу. Путем по вировитичкој 
жупанији примјетио сам, да људи о Србији и шта се у Србији 
ради, слабо знаду; то нсто је и у жупанији пожешкој . . . 
одем 4/16.-тог априла у Градишку. Дошавши тамо видио сам, 
да је све под старим јармом бечке бирокрације.

Дошавши у Вуковар [арп1 18/30.] чуо сам први пут за 
намјеравану Деспотовину; . . . има млоги који би за Деспота 
хтели књаза Милоша . . .

Колико сам ја тамошни прости народ упознао, он нема 
ни поњатија о народноста и језику . , . прост народ само зна 
за оно, ако не мора млого давати п плаћати. То је њему 
слобода . . .

Fordítása :

Március 30-án indultam el Belgrádból és Zimonyban hálva, 
31-én Újvidékre érkeztem. Itten nemcsak a polgárság, hanem a köz
nép is számos kívánságaival jelentkezik; a szerb háromszínű zászlókat 
és kokárdákat már kitűzték. Úgy látom, hogy még nem tömörültek 
össze egészen, sokan még vonakodnak komolyan kezdeni, — azonban 
előre láthatni, hogy a nemzeti ügy a maga természetes útján ki fog 
fejlődni, ha akad olyan egyén, aki a vágyaknak bizonyos irányt tud 
adni. Ilyennek mutatkozott az újvidéki városi aljegyző s később 
tényleg be is igazolódott, hogy ő a politikai törekvéseknek vezetője 
és irányadója . . .

Március 31-én Vukovárra utaztam, ahová még aznap érkeztem. 
Elutazásom előtt számosán biztosítottak arról, hogy az újvidékiek 
Bácskát mindenáron Magyarországtól el fogják szakítani és a [horvát] 
három egyesült királysághoz csatolni . . .  A szerémsógi magyar
barátok vezetőférfiai majdnem mind Yukováron laknak és hálóikat 
innét vetik ki . , . Kevés kivétellel, — a lakosság Magyarországhoz 
szít, és elfordul Horvátországtól; a horvát minisztérium felállítását 
nagy bolondságnak tartják . . .

Április 9-én érkeztem Eszékre s azt találtam, hogy itt és Verőce 
megyében sem jobb, ha nem rosszabb a helyzet mint Vukováron.

Április 13-án indultam el Eszékről és 15-ón érkeztem el szülő
földemre Pozsegára. Útközben azt tapasztaltam, hogy a verőcemegyei 
lakosság keveset tud Szerbiáról s mi történik Szerbiában, — szint
úgy Pozsega m egy éb en ... Április 16-án Gradiskába mentem; itt 
minden a régi osztrák bürokrácia igájában sínylődik.

Április 30-án visszatértem Vukovárra s most hallottam először 
a deszpotaságot emlegetni. . .  sokan óhajtják Milos fejedelmet deszpotul.
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A köznépnek fogalma sincsen a nemzetiségről és nemzeti nyelvről. . .  
a köznépnek összes gondja abban áll, hogy ne fizessen sok adót, 
ne legyen sok terhe . . . ebből áll a szabadság érzete . . .

Golub 1848 április 2-dika és május 6-dika közt utazta be Szerémséget 
és Szlavóniát a szerb kormány megbízásából.

Zacharijevits Illés belgrádi tanár pedig Pancsováról 1848 április
20-án azt írja Sztefánovits István szerbiai igazságügyi főnöknek, hogy: a 
szerbek valamenyien élénken óhajtják a deszpotovinát és szerb uralmat. 
(Belgrád, Nemzeti Könyvtár, Rukopisi 1848. 927. sz. a.)

89.
Becs, 1848 május 6.

Ferdinand királynak 1848 május 7-én Jellabic horvát bánhoz 
intézett rendeletéből, melyben a magyar szent korona egységét fel

bonthatatlannak nyilvánítja.
St. Pejakovió, Aktenstücke zur Geschichte des kroatisch-slavonischen 

Landtages. Y. S. 8.

Es ist mein fester und unerschütterliche Wille, die Einheit 
der Regierung der unter der Krone Ungarns vereinigten Länder 
Meinem königlichen Worte und Krönungseide gemäss im Sinne der 
Sätze zu erhalten, und werde es nie erlauben, dass der gesetzliche 
Verband der Länder der ungarischen Krone durch eigenmächtige 
Verordnungen oder einseitige Beschlüsse gelockert werde . . .

A magyarországi szerbek a királyi nyilatkozat dacára az 1848 május 
13-iki szerb nemzetgyűlésen a szerb vajdaság felállítását kimondották.

90 .
Bócs, 1848 május 7.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter leirata báró Hrábowsky szerém- 
ségi főhadparancsnokhoz a boszniai viszonyokról.

Eredeti rendelet. Zágráb, D. A. Z. Akten des slav.-syr. Gen.-Kommando. 1848.
Érk. május 14.

N. 1083. MK.
. . . Graf Stürmer erhielt . . . von dem grossherrlichen [tür

kischen] Minister die Erwiederung, dass nach den Berichten des 
Bosnischen Statthalters Tahir Pascha die politische Aufregung, 
welche in Croatien und Slavonien herrscht, sich in neuester Zeit 
durch der Provinz Bosnien mitgetheilt habe, dass namentlich 
daselbst aufwieglerische Druckschriften1 verbreitet sein, welche

1 Az Ignyátovits Jakab szerkesztette felhívásról van szó, mely a törökök 
ellen irányult a balkáni szlávok felszabadítása érdekében. A felhívás 
a 36. szám alatt a 89. lapon.
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bezwecken, die Bevölkerung zum Aufstande gegen die Pforte auf- 
zureitzen, und mit den Ungarn und Croaten behufs der Herstellung 
ihrer alten Gränzen gemeinschaftliche Sache zu machen, und dass 
also im Angesichte einer so bedrohlicher Sachlage Tahir Pascha 
nicht habe umhin können, Maasregeln zu ergreifen, um die Ruhe 
seiner Provinz vor jeder Störung sicherzustellen.

91.
Becs, 1848 május 7.

Ferdinand király kézirata, mellyel a határőrvidéket a magyar 
hadügyminiszter alá helyezi.

Fogalmazvány. Wien, St. A. Konferenz Akten 1848, 586. Hiteles másolat a 
nádori irodából. Budapest, N. M. Vörös gyűjt. 871. sz. a.

Allerhöchstes Handschreiben an die Kommandirende Generäle: 
FML. Br. Hrabowsky, FM. Baron Jellachich, Ban von Kroatien, 
FML. Br. Piret, G. d. C. Baron Lederer.

Infolge des von Mir im letzten ungarischen Landtage sank- 
zionirten III. Gesetzartikels §. 6 und 8 hat das im Lande befind
liche ungarische Militär in Zukunft alle zu ertheilenden Befehle 
und Verordnungen im Wege Meines betreffenden ungarischen 
Ministeriums zu erhalten, an welches auch alle ämtlichen Mel
dungen zu geschehen haben. Obiges Gesetz findet auch auf die 
Militärgränze seine Anwendung.

Wien, den 7. Mai 1848. Ferdinand m. p.
Ellenjegyezte Ferenc Károly főherceg.
Ferdinánd király ezen kéziratát Mészáros Lázár magyar és gróf 

Latour osztrák hadügyminiszterrel közölte. Latour gróf osztrák hadügy
miniszter mindazonáltal a bánsági és szerém-szlavon főhadparancsnokot 
1848 május 12-én külön értesítette, hogy fenntartja velük továbbra is az 
összeköttetést. Meghagyja nekik, hogy mindenről tegyenek neki továbbra 
is jelentést, mert a bécsi „ Central-Militärs te lie “-nek mindenről kell érte
sülnie, — a magyar hadügyminiszter rendeletéiről is. (Kr. A .; K. M. 1848. 
1129., 1130. sz.)

92.
Pest, 1848 május 7.

Szemelvény Ignyátovits Jakab „A Szlávok Magyarországon“ c. cikkéből.
Megjelent a „Szveobste Jugoszlavenszke i Szrbszke Národne Novine“ 

1848. 37. és 38. számában.

. .  . Mh cmo h npe BeKb Ka3anH, 4a e HenaMeTHO h yőn- 
TOVHO to, 4a ce XopBaTCKO-OioBeHCKe KpaAÍBinie 041 yHrapcKe 
0 4 üynaro. — Ho caAt, kba^  bhahmo, 4 a CBn Giauem mi, Batr-
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ж огђ  комитата, Баната и иоиннчке границе, ког! не само да 
нису ћриродномн границомт. раставдћни, него одт. толико сто- 
д±т1и нодн унгарском круном, на унгарскои земдн живе, — 
ХорватскоД приступак), и одт> Унгарске се земд4 мабке чупаго, 
да гогосдавенску државу направе, ми садт. мораму такву тежнго 
управо за издабство државе прогласити.

. . . пакт. кажемо, да би насидно одц4пд4н1> славенскп на- 
рода одт. Унгарске, елнострано повређен& стари народни уго- 
вора, такав грађански ратт. заиадити могдо, ко8 би едва задоб1ену 
свободу утамашо, коВ: би за обе стране био убиточант., кои би 
намт. вребагоћег непрјитедл сполл, и нћгове свобододишуће 
руссиске бичеве на наше огнвиште домамити могао, и да би 
поклетсво сатрвене свободе и продивене грађанске крви, имена 
онн на вћки пратидо, кои буду у узаврелу массу варницу 
пустиди, и нбомт, међу сограђанима и браћомт. западиди.

. . . да се такови дгоди у министерјумн узму, коћ ће и 
оне народе представити, коћ осимн Мађара у Унгарскоћ живе, 
и кои е Унгарн са еднаком праавомт,. — А да се такова цћлн 
подучи, Н1в нуждно, да се зато сабдн изђ корица повуче.

Fordítása:
Már előbb is megírtuk, hogy oktalan és káros volna, ha a horvát- 

szlavon királyságok Magyarországtól elszakadnának. De most, amikor azt 
látjuk, hogy a bácsmegyei, bánsági és a határőrvidéki szlávok, kik
nek lakóhelyeit semmiféle természetes határ sem választja el és 
akik századok óta magyar földön a magyar szent korona alatt élnek, 
Horvátországhoz akarnak csatlakozni és a magyar anyaföldtől elsza
kadni, hogy egy délszláv királyságot felállítsanak; — mi az ilyen 
törekvést egyenesen államellenes hazaárulásnak nyilvánítjuk:

. . Kijelentjük, hogy a szláv népeknek Magyarországtól való
elszakítása a régi nemzetszerződéseknek egyoldalú megsértése, olyan 

polgárháborút idézhet élő, mély a nehezen szerzett szabadságot megsemmisítené, 
mely mindkét félre fölötte káros volna, s mely a ránk leselkedő külső 
ellenséget, és a szabadságírtó orosz ostorait hazánkra szabadíthatná, — 
az elnyomott szabadság és a kiontott polgári vér átka, örökké fogják 
azok neveit kísérni, akik a felizgatott nép tömegébe szikrát vetettek 
•és a polgártársak és testvérek közt a harcot lángra lobbantották . . .

Óhajtjuk . . .  hogy [a magyar] minisztériumba olyan férfiak kerülje
nek, kik azon népeket is képviselendik, amelyek a magyarokkal Msgyar- 
országon együtt laknak és velük egyenjogúak. — Ezen cél elérésére 
azonban nem szükséges a kardot hüvelyéből kihúzni.

Ezen cikk a Budapesten megjelent Szveobste Jugoszlavenszke i 
Szrbszke Národne Novine1 c. szerb lapban jelent meg. A cikk szerzője 
Ignyátovits Jakab, a későbbi nagy regényíró volt, a lap kiadója pedig Pávlovits 
Tivadar. Ignyátovits jóslata beteljesedett; a kivívott szabadság elveszett, a 
•szerb vér hasztalan folyt és az orosz ostor Magyarországon megjelent.

1 Általános délszláv és szerb nemzeti hírlap.
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93.
Újvidék, 1848 május 8.

Láng Ferenc, újvidéki városi főbíró jelentése, Szemerebelügyminiszter- 
hez a karlócai szerb népgyűlést megelőző helyzetről, 

Budapest, 0. L. Belügymin. 1848. 1420. sz.
272/1848.
Hivatalosan jelentem:
1. hogy az idevaló szerbek része minden módon odaiparkodik, 

miszerint Csemovits Péter, temesi gróf és főispán mint királyi 
teljhatalmú biztos, ki holnap e városban váratik, éppen e városban 
felállított rögtönítélő bíróságot megsemmisítse;

2. hogy a szerbek e május 13. itt helyben összegyűlni és 
előleges konferenciát tartani fognak, mi végre is több százakra 
quartérok rendeltettek;

3. nem bizonyos, de mégis hirdetik, hogy ezen alkalommal, 
rögtönítélő bíróság miatt számos csajkás fegyveresen fog megjelenni.

Mi lészen a vége, nem tudni, talán a királyi biztos ezen 
alkalomra itt marad.

94.
Belgrad, 1848 május 8.

Mayerhofer belgrádi konzulnak, gróf Fiquelmont osztrák külügy
miniszterhez intézett jelentéséből, a délszláv helyzetről.

Wien, St. A. Serbien F. 10. Varia 1848—1850.
N. 147.

Es ist fortwährend alle Hoffnung vorhanden, dass es in 
Serbien gelingen wird die Ruhe in dieser bewegten Epoche durch 
die Mittel der eigenen Landesverwaltung aufrecht zu erhalten, 
wogegen sowohl in den nahen ungarischen banatischen und slavo- 
nischen Comitaten mit illyrisch-serbischer Bevölkernng der Aus
brach eines Bürgerkrieges durch gegenseitige Übergriffe dringend 
zu befürchten stehet und auch die beiden untern Donau Fürsten- 
thiimer ohne den materiellen- oder wenigstens moralischen Beistand 
Russlands nicht in die gleich glückliche Lage versetzt zu sein 
scheinen, selbständig dem Umwälzungsbestrebungen Widerstand 
zu leisten. Bereits ist ein russischer General zur Feststellung der 
Art und des Umfanges jenes Beistandes nach Jassy und Bukarest 
abgegangen und dürfte seine Mission in beiden Fürstentüm ern 
schon angetreten haben.

Die serbische Regierung bewahret sich mit Recht gegen, 
eine allenfalls beabsichtigte Verstärkung der türkischen Garnisonen,
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welche unter dem vertragsmässig bestehenden Verhältnissen niemals 
auf eine dem Lande imponierende Höhe gebracht werden könnten, 
und also nur zu unnöthiger Aufreizung der Gemüther Anlass 
geben würde.

Der Fürst bleibt bis zur völligen Beruhigung der europäischen 
Zustände zu Kragujevatz und es ist nun auch die regelmässige 
Truppe und das Geschütz in solcher Anzahl dahin abgegangen, 
um dem Sitze der Bewegung — Belgrad — zwar den nöthi- 
gen nationalen Schutz nicht völlig zu entziehen, ihm jedoch 
von dem Innern aus nicht nur mit der Kraft des Landes, sondern 
nöthigenfalls auch mit der regelmässigen Macht imponiren zu 
können.

95.

Budapest, 1848 május 9.

A  magyar minisztertanácsnak a karlócai szerb nemzetgyűlés iránti
határozata.

Budapest, N. M. Vörös gyűjt. 1220. sz.

Értesíttetvén a magyar minisztertanács arról, hogy a görög 
nem egyesültek részéről legközelebb, jelesül az ó-naptár szerinti 
május 1-ső napján Újvidéken a nemzetgyűlésre leendő előleges tanács
kozás tekintetéből nagyszámú gyülekezet szándékoltatik tartatni.

Határozat: A temesi gróf s kir. biztos Csernovics Péter 
sürgöny által figyelmeztetni fog, hogy ezen gyülekezetét, melyre, 
amint hallani, több ezerek összesereglése váratik, kellő figyelemmel 
kísérje.

96.

Zombor, 1848 május 9.

JBács-Bodrog megye közönségének felhívása a felállítandó 
nemzetőrség iránt.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, M. kir. hadtörténelmi levéltár. A bécsi 
hadügyi levéltárból átvéve. Insurgenten Akten 1848. V. 5. és Wien, Kr. A.

SI. S. G. K. 1848 20Va.

Felhívás a nemzeti őrsereg ügyében.

Minden jólelkű hazafinak legfőbb óhajtása az, hogy a hazában, 
béke uralkodjék, minden embernek személye és vagyona bármely 
rosszlelkű megtámadok ellen biztosítva legyen. Hogy mindenütt 
fegyveres katonák őrködjenek a közbátorság felett, ez nem lehet, 
mivel ez sok költségbe kerülne. Ha mindenütt a becsületes és 
vagyonnal bíró polgárok magok között egyesülnek, nem egyébért,
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minthogy a rossz szándékúakat a lopásban, rablásban, békezavarás
ban akadályozzák, ez már majdnem maga elegendő arra, hogy a 
mások vagyona után törekedő gonoszlelküek minden tetemes 
kicsapongástól visszatartóztatva legyenek, azaz hogy a békés polgá
rokat ne károsítsuk.

Evégből intézkedtek a hon Attyái, hogy más országok példá
jára a jólelkü polgárok maguk között egyesüljenek, azaz helysé
genként őrsereget alakítsanak, mely — mint a belügyminiszter úr 
rendeletében írva van, — „az ország határain túl nem viteitk, 
feladata lévén, nem külső ellenség, de belső rendetlenségnek 
ellentállani;“ — szomorú dolog volna, ha e hazának bármely 
polgára kivonni akarná magát e hazafiúi kötelesség alul, — a 
hazaszeretet sugallja mindenkinek, hogy ezen egyesülésben részt 
vegyen. Ha az őrsereg életbe lép, az állandó katonaság száma 
kevesbítetni fog és ekkor kevesebb fog katonáskodni, másrészről 
az összes adómennyiség a hadügyre nézve lejebb fog szállíttatni.

Azért ne ütközetek meg azon megyebeliek e szeretett hazá
nak fiai, midőn felszólítnak benneteket, hogy az őrseregbe íras
sátok be magatokat; ha be lesztek írva, nem történik véletek 
egyéb mint az, hogy a személy és vagyonbátorság fentartására 
egyesültetek és a gonosz szándékúakat a kicsapongásoktól vissza
tartóztattátok !

Bács-Bodrogh megyének 1848-ik május 9-ik s következett 
napjain tartott bizottmányi üléséből.

Kiadó
Piukovits Ágoston

főjegyző.
Ezen felhívás szerb, bunyevác és német nyelven is kiadatott. (Wien, 

Kr. A.; S. SI. G. K. 1848. Ease. 132. V. 20 V» és S. B. G. K. 1848. Faso. 128. V. 54.)

97.
Zimony, 1848 május 9.

Zimony város közönsége határozatai a magyar és horvátországi 
szerbeknek adandó jogok tárgyában.

Димитрије Руварац, Беседа на нарастосу блаженопочившиг епискоиа Ника- 
нора Грујића. У Београду 1887.

У 17. тачки рекла је: сабор онај, кога је мађарски садањи 
министеријум и палатин за 27. мај одредио у Карловцима не- 
можемо признати као народни сабор, но опуномоћамо наше 
посланике Петра Снирту и др. Ђорђа Пантелића на сазватој 
за 1. мај народној скупштини, да у њој предложе, да се она 
за народни сабор прогласи и код Њ. Величанства изради, да 
се одма призна и обнароди, што је после 3. Маја и сама народна 
-скупштина усвојила и закључила.
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Fordítása:
A 17-dik pont emígyen szól: a magyar minisztérium és a 

nádor által május 2 7-ikére Karlócára kiírt kongresszust nem ismerhetjük 
el nemzetgyűlésül; képviselőinket Szpirti Pétert és dr. Pántelits 
Györgyöt1 felhatalmazzuk, hogy az [1848.] május 13-ára egybehívott 
nemzetgyűlésen a következő indítványt tegyék: a gyűlés nyilvánítsa 
ki magát nemzetgyűlésnek és eszközölje ki 0  felségénél, hogy határozatai 
május 15-ike után azonnal elismertessenek.

A fenti zimonyi határozatok többi pontjait a városi levéltárból nem 
volt módomban megszerezni.

98.
Raguza, 1848 május 10 (5?)

Bán Mátyás szerb emisszárius levéléből, mélyben a boszniai betörés
tervéről szól.

Másolat. Nr. 10. Belgrád, Bán Mátyás irodalmi hagyatékából és Budapest, 
S .  M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok gyűjteménye.

После 40 дана жога оддазка изђ Срб1е, а 20 дана мога 
иутованн по ДалмацШ, ево ме у Дубровнику, моме отечеству. . .  
Видећи да у приморскимн овдашнимт. варошима све до Макарске, 
влада италијански дух, ја наумим путовати по средиземној 
Далмацији, покрај саме границе Турске. Сву сам ову обишо, и 
споразумш се са људима најбогатијим и највећега уплива има- 
јућимЂ у народу; споразумШ сам се у двострукомЂ смотрељу, то- 
јест, у дипломатичномт,, што се тиче сојужења Далмације са 
Хрватским, а у војевоме, што се тиче нападања на Восну, и 
сојузнога дјејствовања свију југославјана на своје обћено осло- 
бођење. Овдашнимв коловођама совјетовао самн да не нападну 
на Босну, докле год неприме од мене ту наредбу, како би се 
то нападање учинило у исто доба са свију страна. На Ливно, 
градЂ Херцеговини, у којему има топова и барута довољно, 
напастиће са границе далматинске 10,000 људи под предводи- 
телствомЂ храбри и отважни а при тому врло разумни Далмати- 
наца, Крсте Кулишића и Калинића; први заповедникЂ народне 
стране при граници, а побратимЂ је саЧизмићомЂ првимЂ и нај- 
богатијимЂ Агом у Ливну. Како овај Ага мисли ево ћете из 
следећега видити: „ Нама је казано да ћете и ви изђ Далма- 
ције, и Срби из Србије, и Црногорци и Хрвати запалити Босну 
и рају побунити"; . . .  за просте Турке није се бринути, јер они 
су исто угњетени као и раја, и зато ће уз рају пристати. . .  
Увидивши тако стање, ја самЂ уговорио са Крстом и Калинићом, 
да одма како уђу међу границе Турске, пошљу једно писмо 
Чизмићима, и јаве имђ да је Босна са свију страна нападена,

1 ЗгрггШ екгегћекеДеМ: %дг6$, 2ипопу 1е^аг<1а$га1>ћ кегеакеЗбје ; 
<1г. Рап1еШв вубгду огуов то14.



188 BÁN SZERB EMISSZÁRIl'S

да они на Ливно долазе са великомв силомђ, н да гасавјетују, да 
он приволн друге Аге да градн предају, јер у тому случају 
оставиће имх се животв и све имање; али ако се почну проти- 
вити, да ће бити погубљени они, дјеца имгв и жене, а све имање 
одузето. Тим начиномв лако да се Ливно без крви узме. За тимв 
ће они поћи за Травникв, који је само шеств сати далеко одв 
далматинске границе, и јединствено обколиће га, да не бн одв 
никудв добивао хране. а чекатће међутимв, да се њима садруже 
или Црногорци или Срби, пакв ће и рају са свпју страна врбо- 
вати . .  . Како је тако раја нриправљена при границама, видит 
ћете из писма,. . .  које је једант, синђ нз Турске својему ој цу 
пароху православному у Далмацији писао. Из тога пнсма 
увидитће то колику ролу играју Фратри у Босни, како отважно 
поступају, и следователно колико је нуждно кога из Србије на 
њи послати. . .  Ја ћу што прије у Црнугору, да с Владикомв 
нашЂ планЂ вежемв; јербо и онђ је послао неку прокламацију на 
слзе Србе. . .  Овде је идеа Славјанства доста разпрострта, али 
ћу ја остати неколико дана да ју утврдимв . . .  око 20. маја бит 
ћу у Београду, ако се међутимв стварЂ натпа не .започне; јер у 
тому случају, ја ћу са мојимђ Далматинцима на Ливно . . .

Које сам гласове ја свуда разасуо по мојему путу о Србији, 
о Књазу, и о великашима СрбскимЂ, то само ја знамЂ и Богђ који 
види искреностЂ мога срдца. Име књаза Александра сада се 
помиње узхићењемЂ од Саве све до Јадранскога Мора . . . Овде 
се мало зна о Карађорђу, ја свудв иреповједамЂ његова дјела, 
као неки проповједникЂ, јер хоћу да ови народи увпду какво 
племе сада влада у Србији, и из каквога племена мп ћемо 
наше Цареве имати.. .

ВећЂ самЂ измамио од 10 обштина далматински ппсма на 
Бана ХрватсккогЂ да се Далмација придружи к Хрватској, а 
сада очекујемЂ у Дубровнику од људи који самгв разаслао на 
разне стране јошт много другији такови нисама.

Fordítás:
Negyven nap telt el, amióta Szerbiából elutaztam és húsz napja 

utazgatok Dalmáciában, — végre szülőföldemen, Raguzában vagyok . . . 
Látván, hogy az itteni tengerparti városokban olasz szellem leng, 
elhatároztam, hogy fölkeresem Dalmáciának a török határ mentén 
elterülő középső részét. Bejártam az egész határt és a nép legvagyo
nosabb és legbefolyásosabb egyéneivel megismerkedtem. Két irányban 
állapodtam meg velük; diplomatikai tekintetben: azaz Dalmáciának 
Horvátországgal való egyesítésének kérdésében és katonai tekintetben: 
a boszniai betörést, valamint a délszlávok együttes részvételét az 
általános felszabadítást célzó mozgalmat illetőleg. Az itteni fővezetők
nek azt tanácsoltam, hogy addig ne törjenek be Boszniába, míg erre 
fel nem hívom őket, amikor egyidejűleg minden részről a támadás
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bekövetkezik, Livno, hercegovinál erőd ellen, ahol elég ágyú és lőpor 
akad; a dalmáciai határ felől kész tízezer ember, bátor, elszánt és 
értelmes egyének Kulisits Keresztély és Kalinits vezérlete alatt 
támadni. Az első a határmentén a nemzeti párt vezetője és a livnói 
legelső és leggazdagabb agának, Csizmitsnek pobratimja [kebelbeli 
fogadott testvére]. Mint gondolkozik ez az aga, a következőből lát
hatja: „Minket arról értesítettek, hogy ti Dalmáciából, a szerbek 
Szerbiából, a crnagoraiak [montenegroiak] és horvátok is meg fognak 
támadni és a rájákat fellázítani . . .  a közönséges törökökre nem 
számíthatunk, mert ők épúgy el vannak nyomva mint a ráják és az 
utóbbiakkal tartanak.“ Felismerve a helyzetet, Kulisits és Kalinits-csal 
megbeszéltem, hogy: amint a török határon áttörnek, Csizmitset 
levélbelileg értesítsék, hogy Bosznia minden részről megtámad- 
tatott s ők nagy csapattal Livno ellen indulnak; tegyenek ígéretet 
néki, ha a többi agákat rábírja, hogy a várat átadják, meghagyják 
néki életét és vagyonát. Akik azonban ellentállnak, családostól 
kiirtatnak és vagyonuk elkoboztatik. Ily módon könnyen lehetne 
Livno várát vér nélkül elfoglalni. Ezután feladatukká tettem, a 
dalmát határtól hat órányira fekvő Travniknak, közös erővel való bekerí
tését, az élelmezést elvágva. Itt be kell várniok vagy a crnagorai 
vagy a szerbiai segítőcsapatokat és a fölkelő környékbeli rájákat . .  . 
Mennyire készülődtek fel a határmenti ráják ezen eshetőségre . . . lát
hatja a csatolt levélből is, melyet egy törökországi fiú írt apjának, 
egy dalmáciai görög keleti vallású plébánosnak. Ebből megtudhatja, 
hogy milyen szerepet visznek Boszniában a ferencrendi barátok; 
milyen elszántan és következetesen működnek, s mennyire szükséges 
valakit hozzájuk meneszteni . . . Sietek Crnagorába, hogy ott a 
Vladikával terveinket közöljem, mert ő egy proklamációt1 már inté
zett a szerbekhez . . . Bár itt eléggé elterjedt a délszláv eszme, 
mégis néhány napig itt maradok, hogy jobban megalapozzam . . .  Körül
belül június 1-én Belgrádban leszek, ha addig a fölkelés ki nem üt, 
mely esetben dalmát testvéreimmel Livno ellen indulok; hogy útam- 
ban Szerbiáról, a fejedelemről és Szerbia államférfiairól milyen dicsé
reteket zengtem, azt csak én és az Isten tudja, aki bele lát a tel
kekbe. Sándor fejedelem nevét ma lelketemelő lelkesedéssel emle
getik a Szávától az adriai tengerpartig . . .

I tt  keveset tudnak Karagyorgyéról, mindenütt hirdettem hős
tetteit, akár csak egy hitszónok, hadd lássa az itteni nép, hogy milyen 
sarja uralkodik jelenleg Szerbiában s milyen nemzetiségből valók 
lesznek császárságunk uralkodói . . .

Már vagy tíz községtől kivettem a horvát bánhoz intézett 
nyilatkozatot, melyben Dalmáciának Horvátországhoz való csatolását 
kérelmezik s most várom vissza embereimet, kiket különféle egyéb 
községekbe ily célból kiküldtem volt a nyilatkozatok gyűjtésére.

1 Crnagorában ekkor II. Petrovits Péter Nyegos uralkodott, aki egyúttal 
metropolitája is volt országának. A proklamációt 1. a 178. sz. alatt a 327. lapon.
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ПредрагШ Народе Србекјј!!
Грозна она позорјн и иступленјл, кон су се у Диш- 

триктскимЂ м4стима Кикинди и Печего са убшствомЂ, разоре- 
нЈемЂ, пал.ежомЂ и грабешомЂ, полвила, нобудида су велико 
внимаше. Внсоко правителство наше желећи мирЂ и иоредакЂ- 
повратити, и животђ и иманГ свакога жителн обезб4дити, 
нашло е за добро мене на тав конацЂ чрезвичаино крал4вскнмЂ 
КоммисаромЂ наименовати. На оваковнД познвђ л самЂ за свету 
дужностЂ мок) почптовао, одма на речена м4ста у народЂ 
изнћи и по народу проћи, како бн великомЂ овом мени повћре- 
номђ налогу задоста учишо. И хвала Свевншнћну, коД ме е у 
овомђ д4лу руководјо, хвала добромнслећима жителвииа и 
санародницнма моима, коД су ми лгобовго и подпоромЂ сво10мђ 
трудомЂ олакшали; л самЂ овав моД задатакЂ брзо и срећно 
рћппо. Дћло е извиђено: преступницн-, убШцс и разорптелви, 
предани су заслуженои казни, мирЂ е повраћенЂ, и народЂ е 
обезбћђенЂ. И и се радуемЂ, да ова иступлешн, кол се само 
незадоволвству мћстномЂ и иесрећномЂ случаго, п попуштаннмЂ 
изђ тамница зликовцнма приписати могу, нису кадра лагу на 
образЂ цћлога народа Србскога бацнти.

Но ово е само една частЂ дужности мое пзпунћна, Друга, 
и за цело Србство много важшл садЂ ми предстоД. Покрети 
бвропе, слобода свуда проглашена, промћна цћлога уставнога 
реда и правлеша у отечеству нашемЂ, права и отношенјл међу- 
собна промћнћена п поремећена, и Србина опоминго на бригу 
и старостЂ о себи и будућности своти промншлнти. Не сннђ 
правнИ, но изродЂ бн бно рода своега, коИ бн при опаковима 
потресима и промћнама ладнокрванЂ према рода свога будућ- 
ности остао. И пранителство оно, коме бн овакова брига и 
старостЂ Србина о роду своме зазорна бнла, небн достоћно 
бнло ПравителствомЂ звати се. Ново, слободте дишуће, Прави- 
телство наше, у одговорномЂ Минис е̂рјуму одђ премилостивога 
Кралл нашега Фердинанда иоставновлћно, савршено е увћрено 
о истини овоИ; оно познае духЂ времена, и у томе великт 
задатакЂ свои, оно жели и настои, све тегобе народне, кое су 
подђ бнвшимЂ угнћтавагоћемЋ правлвенЈемЂ дуговременннмЂ 
тралнћмЂ проузроковане, уклонити, н праведне желћ народа 
иашега у согласјго сђ народомЂ испунити. Зато е мени прави-

99.

Újvidék, 1848 május 11.

Csernovits Péter királyi biztos kiáltványa a szerb néphez a törvényei 
rend fenntartása érdelében.

Megjelent: Apxiníi H a p o j U H X t  cnoMeiuuct. Aexoimc. M. 0. 1857. kil . 83. ’i. I
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телвство осимђ горе иоменуте дужности и оно право иовћрило, 
да могу ЈопхтЂ и садЂ и повдине тегобе и жел^ народне саслу- 
шати, примити, и као посредственникомЂ између народа и 
правителвства бнти; оно е мене и КоммиссаромЂ крал^вскимЂ. 
за предстоећгв Србсши народнви СоборЂ, кои е већЂ на 15. Ман 
о. г. расписанЂ, наименовало.

СоборЂ народннћ, лгобезна браћо, и по храбрости и вћр- 
ности познатмћ Народе Србскјћ! СоборЂ народнни, то е органЂ 
свенароднога гласа, то е оно едино подноппе, гди се видити, 
братски загрлити, и слободно двизати можемо. Ту е мћсто 
свима и свакога реда Србина, ту су Архиереи и Свештешши, 
ту су грађани, ту су храбри вобницн гранииари, дика и поносђ 
нашЂ; овамо да се постарате изђ свш краева наше цркве и 
езнка послати сђ пуномоћјнма одабране, врстне, разумне и 
родолгобиве представнике, кои ће се са свомђ осталомЂ браћомЂ 
о народнимЂ дћлима и СрбскоИ болвоИ будућности совћтовати. 
Што ту за добро народа нашега према садашннма обстол- 
телствима и положенш нашемЂ нађемо, то ће бнти гласЂ свега 
народа, ков ће сваши СрбинЂ за таковјв држати. Ово е единни 
правнЗ путЂ, коимђ се кђ пожелћноћ цћли доспћва. Нити се 
сумнлти треба, да мн све, што путно праведно буде, одђ 
премилостивога Кралл нашега, коме смо свагда вћрни бши, 
и ново поставлћнога Правителства Мађарскога, кое се на основу 
слободе, еднакости и братства окретати почело, получити не- 
ћемо. Само треба тако да поступамо, како правителство наше 
подпуно повћренћ у нама имати, и мн праведно таково захте- 
вати можемо.

Име Србско, вћру православну, езнкЂ и народностЂ топло> 
дгобити есте природно свакоме Србину. То и као СрбинЂ добро 
знамЂ, ерЂ и самЂ то чувствуемЂ, и тимђ се дичимђ и поносимђ. 
Слободу и правицу обште задобнвену овима драгоцћностима 
Србскима украснти естЂ и треба да буде дужностЂ и сладка 
желн свакога Србина. Но ако е икада разумЂ, умћреностЂ, и 
начинЂ сходанв нужданЂ бно, то е заисто садЂ при толикимђ 
покретима и искушешлма наћвнше. Мн знамо болћ, шта е за 
нашу кућу наћболћ, и шта може, шта л’не може бнти. Мн знамо 
и то, да лепа речЂ на свомђ мћсту и у свое време честЂ гвоз- 
дена врата отвора. Зато, лгобезна браћо! ДухЂ разума, духЂ 
умћрености нека намЂ у трудннмЂ нашимЂ дћлима руководителв 
буде. Освћтлавмо и у томе лице наше предЂ свћтомЂ, као што 
су га храбра браћа наша граничарп свагда, па и у садашни 
времена, освћтлнвали и показали, да е рћчЂ ннова и вћрносг 
неполобима. Они су показали заЗста, да су достоћнп слободе 
и правице оне, кого ће неотложно ио желви својоћ получити. 
Таково владанћ нристои народу СрбскомЂ, како да га и непрјл- 
телБ почитовати, цћнити н уважати мора. А д Бога молимђ.
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да ми толико здравла и снаге духа даруе, колико е нуждно, 
да Србину при осниванго бол& будућности у Унгарјв у помоћи 
будемн, и да се достоДнимђ  потомкомн праотца нашега Патрј- 
нрха Арсенјн Чарноевића назовемн, коега духт> пзт> блаженн 
предћла нека ме у благимт. намћрешнма за нредрагШ родт, 
нашн СрбскШ руководи, као што е негда онђ народт. Србсшв 
са особнтнмн правама у еадашнћ отечество Унгарш нревео. 
Само лкбовЂ и слога и повћренћ обште, на ће све добро бнти, 
како за наст> тако и за потомство наше.

Дано у Новомн Саду 29. Апрјвла 1848.
Петарн Чарноевићг,

ГрофгЈ> Темешкји, велими Жупанг и крал4вски 
КоммиссарЂ.

Fordítás:

Drága szerb nemzet!
Azon rettentő gyalázatosságok és túlzott kihágások, melyek a 

kikindai és óbecsei kerületekben gyilkosságok, pusztítások, gyújto
gatások és rablások alakjában mutatkoztak, közfeltűnést keltettek. 
Magas kormányunk a békét és közrendet óhajtván helyreállítani, vala
mint minden lakosnak életét és vagyonát biztosítani, jónak találta 
evégből engem rendkívüli királyi biztosnak kinevezni. Ezen fölszólítás 
folytán szent kötelességemnek tartottam, azonnal az említett hely
ségekbe, a nép közé leutazni, a nép közt járni, hogy ezen nagy 
rámbízott föladatomnak megfelelhessek. Hála a gondviselésnek, mely 
engem ezen ügyben vezetett, s hála a jóérzésű lakosoknak és faj
társaimnak, akik szeretettel és segítségükkel fáradozásaimat meg
könnyítették : föladatomat gyorsan és szerencsésen megoldottam. Az 
eset megvizsgáltatott; a bűnösök, a gyilkosok és fosztogatók érdem
leges büntetésüket elnyerték, a béke helyreállíttatott és a lakosság 
biztosítva van. S örülök rajta, hogy ezen zavargások, mely csak a 
helyi szerencsétlen elégületlenségnek szüleménye volt, valamint a 
börtönből kibocsátott raboknak tulajdoníthatók, nem képesek az egész 
szerb nemzet nevét beszennyezni. Ezzel azonban kötelességeimnek 
csak egyik része teljesíttetett. A másik, az egész szerbségre 
sokkal fontosabb, még előttem áll. Az európai mozgalmak, a szabad
ság mindenütt való kihirdetése, az egész alkotmányos rend és 
kormányváltozás hazánkban, a jogok és kölcsönös viszonyok meg- 
másítása és fölborítása, a szerbeket is arra inti, hogy magukról és 
jövőjükről gondoskodjanak, s róla elmélkedjenek. Nem igazi szerb az, 
fattyú szülötte volna fajának, akit ilyen rázkódások és átalakulások 
közepette, fajának jövője hidegen hagynak. És az a kormány, amely 
a szerbségnek ilyen gondjait és gondoskodását faját illetőleg, rosszul 
fogadná, nem volna méltó saját nevére. Az új, szabadabban lélekző 
kormányunk, melyet felséges királyunk, Ferdinánd kinevezett, teljesen
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meg van győződve ennek igazságáról; ismeri a kor szellemét és 
•ebben saját nagy feladatát, óhajtja és kész a nemzet összes sérel
meit, melyek a volt elnyomó kormányzás hosszú évei alatt kelet
keztek, orvosolni és a nemzetünk jogos óhajait a nemzettel egyet
értőén teljesíteni. Ezért a kormány a föntebb említett köteles
ségeken kívül arra is feljogosított, hogy még most is a nemzet egyes 
•óhajait és kívánságait meghallgathassam, tudomásul vehessem és a 
kormány, valamint a nemzet közt közvetíthessek; a kormány engem 
a május 27-ére (g. k. 15.) kiírt szerb nemzetgyűlés királyi biztosává 
kinevezett.

A kongresszus, szeretett testvérek, bátorságodról és hűségedről 
ismert szerb nemzet! a nemzetgyűlés az összes nemzetek szócsöve, 
•ez az egyedüli alap, ahol egymással találkozhatunk, testvérként 
megölelhetjük egymást és szabadon mozoghatunk. Itt a helye vala
mennyinek és minden rendbeli szerbnek; itt vannak az érsek és a 
püspökök, a polgárok, a bátor határőri vitézek, büszkeségeink; ide 
küldjétek egyházunk és nyelvünk minden vidékéről teljhatalommal 
megválasztott kiváló, értelmes nemzetüket szerető képviselőiteket, 
akik hivatva vannak többi testvéreikkel a nemzeti ügyekről és a 
szerbség jobb jövőjéről tanácskozni. Amit itt nemzetünk számára a 
mai körülmények között és helyzetünkben jónak találunk, az lesz az 
egész nemzet szava, s annak fogja minden szerb tartani is. Ez az 
egyedüli helyes út, amelyen az óhajtott cél elérhető. Nem kétel
kedünk benne, hogy mindazt ami jogos és igazságos, felséges királyunk
tól, akihez mindig hívek voltunk és az új létesített minisztériumtól, 
mely a szabadság, egyenlőség és testvériség alapján kezdett működni, 
meg ne kapnánk. Azonban úgy kell cselekednünk, hogy kormányunk 
teljes bizalmát megnyerjük és mi jogos óhajainkkal fölléphessünk.

Hogy minden szerb nevét, hitvallását, nyelvét és nemzetiségét 
szereti, az természetes. Jól tudom ezt én, mint született szerb, mert 
én is így érzek, s evvel dicsekszem is és büszkélkedem. Minden 
szerbnek kell, hogy kötelessége és édes óhaja legyen a szerbek leg
drágább kincseinek, a szabadságnak és közjogoknak megőrzése.

De ha valaha szükség volt belátásra, mérsékletre és alkal
matos ildomra, úgy igazán most van ennek leginkább helye annyi 
mozgalmak és tapasztalatok közepette. Mi tudjuk legjobban, mire van 
legjobban szükségünk, s mit lehet és mit nem lehet elérni. Azt is 
tudjuk, hogy a jó szó előtt, helyén alkalmazva, a vasajtók is meg
nyílnak. Ezért, szeretett testvérek! a józan ész, a mérséklet szelleme 
legyen fáradságos utunkon vezetőnk. Mutassuk meg az egész világ 
előtt, amint azt bátor testvéreink, a határőrök mindenkoron és a mai 
zavaros időkben is megmutatták, hogy szavuk és hűségük rendü
letlen. Ok valóban megmutatták, hogy méltók azon szabadságra és 
jogokra, melyeket óhajukra haladéktalanul elérendek. Az ilyen maga
tartás méltó a szerb nemzethez, melyet az ellenfél is kell, hogy 
megbecsüljön és tiszteljen. S én arra kérem az Istent, hogy annyi
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lelki erőt és egészséget adjon, amennyi szükséges, a szerbeknek 
Magyarországon jobb jövőjük megalapítására és Csarnojovits Arzén 
patriarch ősünk méltó utódjának vallhassam magamat,1 akinek szelleme- 
a magas égből szeretett szerb nemzetem dolgaiban engem vezessen, 
amint ő valaha a szerb népet kiváltságos jogokkal a mai hazájába, 
Magyarországba átvezette. Szeretet, egyetértés és általános bizalom 
vezessen minket s minden jóra fog fordulni, a mi és utódaink javára.

Adatott Újvidéken, 1848 május 11-én
Csarnojevits Péter, 

temesi gróf, főispán és királyi biztos.
Csernovits Péter királyi biztos ezen kiáltványával útját akarta állani 

a patriarcha által 1848 május 13-ikára összehívott szerb nemzetgyűlésnek és 
a szerb óhajokat a május 27-ikére egyhehívott törvényes szerb kongresszuson 
óhajtotta tárgyaltatni. A monarchia szerbjei azonban belgrádi befolyásra, 
a szerb vajdaság felállítását tűzték ki célul, miért Csernovits kiáltványa, 
siker nélkül elhangzott.

100.

Karlóca, 1848 május 12.
Joszimovits levele a karlócai szerb nemzetgyűlés előtti helyzetről. 

Eredeti levél. Belgrád, Narodna bibliotéka. Rukopisi 929 sz.
Синоћ [у Карловци април 29/мај 11.] велику гомнлу депу- 

тираца нађем, који су се о мјесту препирали, где да се скуп- 
штипа држн, да лп у Новом Саду пли овде ? Малоје било њи 
за Нови Сад. Препирки тој учини конац један депутирац пз 
Хрватске, именом Станковић (онај псти који је био у Србији). . . 
да је овде скупштина сигурна. . . Јутрос били смо сви депу- 
тирци код г. Митрополита те су га молили, да израде, да буде 
скупштина овде, и он пошље одма једну депутацију од 12 чле- 
нова са владиком Евгенијом на врху у Нови Сад Чарнојеввћу, 
да би овај, за време кад би се скупштина држала, у Н. Саду 
преки суд диго; и ако он то не учини, да Новосађане првволи 
да овамо дођу и овде скупштину држимо. Г. мађарски коммиссар, 
не само да неће преки суд да дигпе, но заједно и забранио да 
се скупштина у Н. Саду држати не сме.

1 Csernovits Péter (szerbül Csarnojevitsnek irta magát) nem volt. 
vérbeli utóda III. Csernovits Arzén szerb patriarchának, aki sok ezer szerbbel 
a Balkánróla törökök bosszúja elől a XVII. század végén Magyarországba 
menekült. III. Csernovits Arzén patriarcha öccse Mihály ugyanis elv”ette 
Korányi Annát és ennek első házasságából származó két fiát, Szirovicza 
Arzén, és Györgyöt fogadta 1742-ben örökbe. De még az is kétséges, vájjon 
III. Arzén patriarcha ivadéka volt-e a szerb főúri Csarnojevits (Crnojevits) 
családnak, mert egyik pap kortársa és földije a Pastrojevits-családból 
származónak mondja. (Alexits, Torontál monográfiája 538. 1.; Иларијон Рува-
рац, 0 пећким патријарсима, стр. 84.)



MEGELŐZŐ POLITIKAI HELYZETRŐL 195

>кђу тим док је депутацпја бша у Н. Саду, . . . слушао 
сам, да је одужевлење велико, огорчене против мађара и Чар- 
нојевића страшно, и да је народ изгинути спреман.

. . .  Гомиле обилазећи навђем на једну, где се реч о томе 
повела: кога да за војводу изберемо:већина предлагала Јовића.. .  
који Шупликца; но кад ће један рећи (лице мени као из Беча 
познат [Милош Обреновић] „а како би било да ми узмемо човека 
који и новаца имаде, а прави је Србин; тај би за свој род 
што и учинити мого . . . ту буде доказано, да пзбором кнеза 
Милоша за војводу не само што би се овострани Срби Србији 
јако замерили, и за толико аену љубав неблагодарнн показали: 
него би се баш у сасвим упропастили . . . каком се [пз Нов. Садај 
у Карловце враћао сукобнем другу депутацију са протом 
Стаматовићем на врху, која да се на ново са Новосађанима 
договори, где да скупштина буде.

Док сам ја у Нов. Саду био, — догодио се овде следујућп 
случај: један хрват говорио је о томе . . . да ваља и Орбима 
преко Дунава и Саве помоћн: Старп Станимировић из Београда 
прекине му речи, говорећи: „да, да и Кошутов Павловић 
говори, то је мађарски посао* . . .

. . .  Од Чарнојевића нема нпшта, неће га народ. Овај је 
у већој части за Шупдикца.

. . . Наш Вукајловић и Теодоровић, доста неразумно 
поступају. Прва наговара да г. Вучпћа за војводу узму, . . .  п 
Теодоровић пак доказује да се ваља сада од Аустрије са свим 
одцепати.

13'

Fordítása:

Tegnap este [1848 május 11-én] Karlócán nagyszámú kikül
döttel találkoztam, akik azon vitatkoztak, hogy hol tartassák meg a 
nemzetgyűlés, _ vájjon Újvidéken-e, vagy Karlócán? Csak kevesen fog
laltak állást Újvidék mellett. A vitatkozásnak egy horvátországi kép
viselő, Sztankovits (ugyanaz, aki Szerbiában is volt) azzal vetett véget, 
hogy Karlócán biztosabb a gyülekezés . . .  Ma reggel valamennyi 
képviselő az érseknél jelent meg, őt megkérvén, hogy itt tartassák 
meg a nemzetgyűlés. Az érsek erre Jenő püspök1 vezetése alatt egy 
12 tagú küldöttséget menesztett Csernovitshoz, hogy a gyűlés tar
tamára függessze fel a statáriumot s amennyiben nem teljesítené 
a kérelmet, az újvidékiek felkérendők, hogy Karlócára jöjjenek az. 
itt megtartandó nemzetgyűlésre. A magyar biztos azonban nem
csak, hogy vonakodik a rögtönítélő bíróságot megszüntetni, hanem a„ 
nemzetgyűlésnek Újvidéken való megtartását is megtiltotta.

Azalatt, míg a küldöttség Újvidéken j á r t . . .  meggyőződtem 
róla, hogy a nép lelkesedése nagymérvű, a magyarok és Csernovits

1 Joannovits Jenő károly városi szerb püspök.
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elleni elkeseredése rettenetes és a [szerb] nemzet kész életét is 
feláldozni.

A tömeg közt járva egy csoportnál szóvá tétetett a megválasz
tandó vajda személye is . . . némelyek Suplyikácot, nagyobb részük 
br. Jóvits nevét hangoztatták; egyikük azt indítványozta, hogy olyan 
férfiút válasszanak, akinek sok pénze van, igazi szerb és sokat tehetne 
nemzetéért . . . mire közhírré tétetett, hogyha Milos fejedelmet 
választanák meg vajdául, a magyarországi szerbek nemcsak Szerbiát 
megsértenék s annyi szeretetét hálátlansággal viszonoznák . . . hanem 
teljesen tönkretennék ügyüket . . .

Újvidékről visszatértemben Karlócára, találkoztam egy Sztama- 
tovits esperes által vezetett küldöttséggel, mely az újvidékiekkel 
újból megbeszélni óhajtotta a nemzetgyűlés helyét.

Mialatt én Újvidéken voltam, itten a következő eset történt: egy 
horvát azt hangoztatta, hogy a szerbországi szerbeket is kellene meg
segíteni, mire az öreg Sztanimirovits Belgrádból azt felelte: „persze, 
Kossuthnak híve, Pavlovits is ezt mondogatja, — az egész a magya
rok műve“ . . .

Csernovitsról szó sincs, nem kell a népnek, mely nagyrészt 
Suplyikác mellé áll.

. . .  A mi Yukajlovitsunk és Teodorovitsunk érthetetlenül visel
kednek. Az első Yucsitsot ajánlgatja vajdául; Teodorovits pedig bizo
nyítgatja, hogy most kell Ausztriától teljesen elszakadni.

101.

Becs, 1848 május 12.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter leirata a temesvári főhad- 
parmcsnóksághoz Ferdinand király 1848 május 7-iki kábinetirata

tárgyában.
Eredeti leirat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Ease. 128. 1848 V. 34/e.

Érk. május 16.

Nr. 1129—1130/M. K. Wien, den 12. Mai 1848.

. . . Infolge dieser a. h. Anordnung werden Euer Exzellenz 
in Zukunft alle die im Lande befindlichen ungarischen Truppen 
betreffenden Befehle und Verordnungen im Wege des k. ung. 
Ministeriums und bezüglich des dortigen Kriegsministers erhalten.

Um aber diessfalls zeitraubende Complicationen zu vermeiden, 
werde ich immer bedacht sein, von allen von mir ausgehenden 
Verhandlungen mit dem ung. Ministerium gleichzeitig directe 
Mittheilungen zu gelten zu machen, wodurch Euer Exzellenz jeder
zeit von dem auf gedachtem Wege zu gewärtigenden Anordungen 
in vorhinein in Kenntniss sein werden.
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Zu gleichen sind alle amtlichen Meldungen und Anträge, 
insofern solche auf die dort anwesenden ungarischen Truppen 
Bezug haben, an das hungarische Ministerium zu leiten, darüber 
unter einem aber auch hieher zu berichten, damit die hiesige 
Militär-Zentralstelle jederzeit von allem in der nöthigen Kenntniss 
und Übersicht verbleibe.

Ich muss Euer Exzellenz nicht minder ersuchen, mir von 
allem demjenigen, was das hungarische Ministerium seinerseits, 
ohne einer vorhergegangenen Übereinkunft mit mir verfügt, Kennt
niss geben zu wollen.

Báró Piret a király kézirata és gróf Latour rendelete folytán, a határ- 
őrvidék viszonyában nem lát változást, csak az ügyvezetésben; 1848 május 
20-iki körrendeletében kijelenti: „Der Yerwaltungsorganismus, so wie die 
eigenthümliche Verfassung der Militärgrenze erleidet daher vor der Hand 
nicht die geringste Veränderung.“

102 .

Temesvár, 1848 május 12.

Báró Piret bánsági fŐhadparancsnoknák báró Puchner erdélyi főhad- 
parancsnokhoz intézet átiratából, melyben a Bánság közállapotát

ismerteti.
Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 128.1848. V. 21. Praes.

Nr. 187. Exp. május 13-án.

„... Ich gehe bereitwilligst darauf e in ,... die Lage der Dinge 
im Banat und dem unterstehenden kk. Gebiethe zu schildern. 
. . . Sehr grosse Besorgnisse hege ich in Ansehung des mir unter
geordneten Grenzgebiethes, wo das Volk eine entschiedene Ab
neigung gegen die Einverleibung mit Ungarn unzweideutig an 
den Tag legt, und sich höchstens in den Militärcommunitäten 
Pancsova und Weisskirchen eine schwache ungarische Parthei vor
finden mag. Dagegen sind im illyrisch- und deutschbanater Regi
ment umso stärkere Sympathien für die slavische (illyrische) Bewe
gung anzunehmen, welche sich durch die Haltung des Banus von 
Croatien karakterisiert, und die, wenn das Mittel friedlicher Aus
gleichung nicht glücklich aufgefunden wird, unabsehbaren Folgen 
über ganz Ungarn herbeiführen dürfte. Die Tendenz der illyrischen 
Parthei werden bei dem am 27-ten d. zu Carlovitz stattfindenden 
Nationalcongresse deutlicher werden, denn obschon diese Ver
sammlung nach der Intention der Gesetzgebung eigentlich nur 
eine Berathung der kirchlichen und Schulangelegenheiten bezweckt, 
so ist es doch unzweifelhaft, dass auch politische Interessen zur 
Erörterung gelangen, und Beschlüsse erwachsen werden, deren 
Tragweite sich vorhinein nicht mahl ermessen lässt, wobei aber
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umso sicherer anzunehmen ist, dass sie die Schwierigkeit der Lage 
des ungarischen Ministeriums nicht verringeren werden.

Der am Ostertage zu Kikinda ausgebrochene Volksaufstand 
— wobei mehrere Beamte ermordet wurden, . . . stellte sich nach 
den ersten Rapporten von so bedenklich politischer Färbung und mit 
Unruhen in Neusatz und Gross-Becsberek derart zusammenhängend 
dar, dass ich es vom militärischen Gesichtspunkte geraten fand, 
zwei Bataillonen Infanterie und 7 Escadronen von Hannover 
Huszárén , . . unter dem Commando des Obersten Kiss, bei Hatz
feld zu concentriren . . . zur Unterstützung des H, Peter Csemo- 
vits . . . und zur Pacificirung der Gegend.“

Az oláh-illyr és németbánsági ezredeb második tábori ezredei 
az olasz harctérre rendeltettek. — „Offiziere und Mannschaft 
zeigten sich von dem besten Geiste beseelt; nur bei einer Com
pagnie des illyrisch-banater Regimentes zeigte sich anfänglich in 
dem Sinne eine Renitenz gegen dem Ausmarsch, weil die Mann
schaft ihre Entfernung aus der Grenze als das Werk der Ungarn 
ansah, damit sie diese umso leichter unterjochen könne . . .

Das sich auch in der Grenze vielfältige Wünsche nach 
Erleichterung ihrer Lasten und Veränderung mancher admini
strativer Einrichtungen äussern, darf in der Zeit, in der wir leben, 
nicht befremden.“

103.
Karlóca, 1848 május 13.

Eajacsits érsek-metropolitának az 1848 május 13-iki szerb nemzet- 
gyűlésen tartott megnyitó beszéde.

Egykorú 1848 május 17-én nyomtatott példány. Budapest, N. M. 1848/49-es
iratok.

Ј осиф, Божпјом милости архцепископ карловачки и свега 
у цес. кр, ауст. државама славено-србскога и влашкога народа 
митрополит, његовог ц. кр. и ап. Величаства дјествителни тајни 
саветник и проч.

Благоверним и благољубпвим народним послаником у 
Карловци 1. Маја 1848 на совјешганије о народним потребама 
собраним благодат, милост и мир од свемогуштега Бога, а од 
наше мерности отеческо срдечно целованије п архшастирсни 
благослов!

Слазни Народе, мила по духу Чада, а по крви Браћо моја!
Народни на западу Европејском родившиј се покрет 

допрео је већ и до нашега благосдовенога и мплога Народа и 
Отечества. Сви народи траже свога нрирођеља, обаче изгубљена 
иди отета права, сви су се као из дубокога сна пробудиди, 
сцјеше, да! и стремесе са свом силом, да пзгубљено нађу а
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чзтето отму. Права свима народом општа јесу: Народност, Језик, 
Самосталност, Вјера, Завичај, Слобода мислити, и мвсли своје 
словом или писмом другим саопштити. Блажен је и преблажен 
Народ, који је блага ова сачувао, који је њи стекао, и који га 
мирно ужива. На против несретан је и жалостан онај народ, 
који се је тији добара на којим му драго начином лишио. У 
који ред народа, да ли у ред сретније или несретније мили наш 
Србски Народ спада, мислим да није тешко погодити. Страшне 
ћ жалости пуне Судбе је овај храбри, вјерни, и за слободу и 
вјеру Христову не само нашега данашњета Отечества но и цјеле 
Европе многозаслужени Народ до дана данашњега претерпио. 
Јели му покретом садашњим Европе свануло ? — И хоће ли 
га благодатао сунце опште Европејске слободе огријати? Да 
ли ће и он своја она права, која се никојем временом избри- 
сати не даду, по силном духу овога чуднога времена опет при- 
добити, опет после толикојп стољетија уживати? Хоће ли п 
'он у ред, у достовнство другији народа, Брађе и Сосједа своје 
стати н вапити: „Боже благи! Хвалу ти доздајем, да си н 
мени слатку слободу, и сва човјеческа права опет даровао*. 
Ја мнслим да хоће; јер је наш иремилостивп Цар Фердинанд 
пзрекао ону велику рјеч: слобода и једнакост свнју народности, 
‘Свију Вјероизповједанија, п једнакост и уживању свију поли- 
тически права. И Сербин дакле мора сва своја природна иоли- 
тическа и вјерозакона права, била она изгубљена или отета, 
латраг добити и уживати.

Највећи али и најтежи је задатак нам, како ћемо благо- 
датну цел ову постигнути, како ће се благе ове жеље народне 
испунити, како ће оно у живот ступити и како ће их за сву 
будућност објезбедити? Ако Ви, који сте на предсовјешчаније 
о народним и нрквеним потребама овамо послани, нашему скоро 
предустојећему народном Свбору праву и закону стазу покажете, 
жојом ће он без увреде и чијега права, без нарушенија мира 
к намјери овој достићи; заисто ће велика и бесмертна слава 
наша бити, немојте мислити, да је ово дјело мало, да је ово 
дјело лако. Једна у њем учињена погрешка неописана зда 
сљедства имати може.

За то отложите сваку страст, отбаците далеко све од 
себе себичне интересе; имајте пред очима само сваку, чест и 
ползу народну; мислите да на Вас гледа данас сав просвјеш- 
чени, сав славјенски свјет; допустите да речем да Вас гледа 
свето племе Немањића, Симеона, Сави и Уроша, да вас прате 
очи Душанове, Лазарове, Арсенија и Максима, поменте се Ми- 
лош Обилића, сложне браће девет Југовића, ал’п невјере Вука 
Бранковића!!! Нека царствује у совјету Вашему света елога, 
мудрост, правда, љубов и истина. Нек’ Вас крјепи света Вјера 
Ваша, нек’ Вас води ГГремудрост Божија!!! Не наглите, да шго
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не ураднте , чега би се иди стидпти могли, иди што би све- 
тиње Вашој, Церкви и Народности, погубу нанести, сдаву Пра- 
отаца, Славу и чест народну помрачити и образ наш оцрнити 
могдо. Радите све као народ сдаван, као народ сдободан, као 
народ паметан, зрео и мудар, као народ храбар, вјеран ш 
Сербске Слави достојан!

Fordítása:
József, Isten kegyelméből karlócai érsek és az ausztriai országok

ban levő összes szláv, szerb és Oláh népek metropolitája, cs. kir. és- 
apostoli ő Felségének titkos tanácsosa stb.

Az 1848 május hó 13-án, a nemzetgyűlésen a nemzeti szükség
letek céljából egybegyűlt igazhitű nemzeti képviselőknek a minden
ható Istentől áldás, kegyelem és béke s csekélységünk részéről atyai, 
szíves üdvözlet és érseki áldásunk!

Dicső nemzet, szeretet lelki gyermekeim és vérszerinti test
véreim !

A Nyugat-Európában megszületett nemzeti mozgalom eljutott 
a mi áldott és szeretett nemzetünkhöz hazánkba is. Valamennyi 
nemzet természetes, elveszett vagy elvett jogait keresi, mind mintegy 
mély álomból ébredtek föl, erővel sietve törnek előre, hogy sz
élvészéit jogokat megtalálják, az elveiteket pedig visszavegyék. 
Az összes nemzetek általános jogai a következők: a nemzetiség, a 
nyelv, az önállóság, a vallás, a haza; szabadon gondolkodni és gon
dolatait szóval és írásban másokkal közölni. Boldog, nagyon is boldog 
az a nemzet, amely mindezen jogokat megőrizte, amely ezeket 
elnyerte és békében élvezi. Ellenesetben szerencsétlen és sajnálatos- 
azon nemzet, amely ezen javakat bármily módon elvesztette. Vájjon 
a szerencsés vagy szerencsétlen nemzetek sorába tartozik-e nemze
tünk, úgy vélem, azt nem nehéz eltalálni. Bettenetes és szomorú 
sorsot szenvedett végig a mai napokig, ezen bátor, hű, nemcsak mai 
hazánk, hanem egész Európa szabadsága és Krisztus hite körül nagy 
érdemeket szerzett nemzet. Vájjon felvirradt-e néki a mostani európai« 
mozgalom által ? vájjon az általános európai szabadság áldásos nap
sugarai fel fogják-e melegíteni ? Vájjon azon jogokat, melyeket semmi
féle idő el nem törölhet, a csodálatos idők erős szelleme által vissza
nyeri-e, annyi század elteltével élvezheti-e majd ismét? vájjon más 
nemzetek, testvérek, szomszédai méltó soraiba fog-e állani és felkiál
tani: „Jóságos Istenem! hálát mondok érte, hogy az édes szabad
ságot és az összemberiség jogait nékem ismét visszaadtad.“ Azt 
hiszem, hogy igen; mert a mi kegyelmes császárunk, Ferdinánd 
kimondotta ezen nagy szavakat: „Szabadság és egyenlőség vala
mennyi nemzetiségnek, vallásfelekezetnek és az összes politikai jogok 
egyenlő élvezése !“ Tehát a szerbnek is vissza kell nyernie és élveznie 
összes természetes politikai és vallásfelekezeti jogait.

Legnagyobb, de a legnehezebb feladatunk az: hogyan fogjuk áldott.
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céljainkat elérni, hogyan fognak ezen nemzeti cél javai teljesülni; 
életbe léptetni és a jövőre biztosittatni ? Úgy ha Önök, akik a nem
zeti és egyházi szükségtetek előértekezletóre ide küldettek, a nem
sokára egybegyűlendő nemzetgyűlésen az igaz és törvényes utat 
megmutatják, melyen az bárki jogainak sérelme, s a béke felborítása 
nélkül, céljait elérheti; valóban ez nagy és halhatatlan dicsőségünkre 
válnék. De gondoljátok meg, hogy ezen ügy nem könnyű. Egyetlen 
elkövetett hiba leírhatlan bajt vonhat maga után.

Ezért tegyetek félre minden szenvedélyt; vessetek el maga
toktól minden egyéni érdeket; szemetek előtt csakis a nemzet dicső
ségét, becsületét és érdekét tartsátok; gondoljátok meg, hogy rátok 
ma az egész szláv világ tek in t; engedjétek meg, hogy úgy mondjam; 
tirátok tekint a Nyemanitsok, Simon, Száva és Uros szent nemze
déke ; Dusán, Lázár, Arzén és Makszim szemeikkel kísérnek; emlé
kezzetek Obilits Milosra, a szorosan összetartó kilenc Jugovits 
testvérre, de Brankovits Vük árulására Í3!!!1 gyűléstökön a szent 
egyetértés, bölcsesség, a jog, szeretet és igazság honoljon; szent 
vallástok erősítsen titeket, s vezessen titeket Isten mérhetlen böl
csessége 1 !! ne hamarkodjátok el cselekedeteiket, nehogy olyat tegye
tek, amiért szégyenkeznetek kellene, vagy pedig a mi egyházi és 
nemzetiségi szent javaitok vesztét okozná; őseitek dicsőségét, a 
nemzet dicsőségét és becsületét, illetve arcát beszennyezhetné. Dol
gozzatok úgy, mint dicső nemzet, mint szabad nemzet, mint okos, 
érett és értelmes nemzet, mint bátor, hű és a szerb dicsőséghez 
méltó nemzethez illik.

104.
Karlóca, 1848 május 13.

Grujíts Nilcanor protoszingyelnek az 1848 május 13-ikí nemzet- 
gyűlésen tartott beszéde.

Közölte Ruvarac Demeter a „Novo Vreme“ e. lap 1889-ik évfolyamának 
29-ik, és a „Branik“ 1898. évi 52. számában.

áruló.

Говор протосинђела Никанора Грујића, држан 1. маја 1848. 
г. на мајској скутптини.

Данас је освануо наш први мај. Данас смо се и ми послије 
толиког дугог времена овдје први нут овако лепо скупили.

Судбина је ваљда тако хтела да први овај мај не буде и 
за нас, као и за остали свјет, само у бројењу дана први, него 
из прве ове наше скупштпне као с најважнпјега за нас у данаш- 
н>им околностима нашима догађаја, да постане први дан нашег 
народнога живота.

1 Történelmileg tisztázott kérdés, hogy Brankovits Vük nem volt
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Зашто смо се овако скупиди овдје? сви ви то добро 
осјећате, сви ви то добро знате, јер сте вн сви примјетили у 
овом бурном и покодебаном времену оскудицу они права, без 
које неможемо овдје имати народнос нашег живота, не можемо 
пмати никакве наше будућностн; а вашу је примјетбу за нсти- 
ниту иотврдпо проросннђед Каћански, који вш  отом показао, 
да је привидегија она, коју вам је показивао, н коју сам вам 
ја  прочитао у жпвоту нашем са свим скоро изумрда.

А чијим се то кривпцом догодидо ? ја неКу о том много 
да мисднм, ади то смијем пред вами и пред цједим светом од 
једаипут рећи, да није нашом. Ми смо све оно, што смо коме 
досад обећали, вјерно испуниди, ми смо задану нашу српску 
рјеч одржали; адп они који су уговор правиди с нама, нпти 
су рјечи своје одржади, нити су обећано учиниди.

Гвоздена рука самовољства саранида је дубоко у земљу 
погажена и потрвена наша права Оћете ли вн то сарањена 
ваша права да изазовете у нови живот ? Ако то оћете — то 
вам је иуждан онај дух, који је кадар и мртвоме живот дати, 
дух љубави, дух сдоге, дух божијн.

Адп је то највећи и најтежи задатак као што је наш 
сватјејши патријарх мало прије казао, јер ми нисмо до сада 
нигди имади усредоточене наше снаге, нисмо нигди имадн 
нашег народног огњишта, код кога би нам се могла сва наша 
срца разгријати, и у једно осјећање народног живота сдити.

А ко је томе крив? крива подитпка оних људи, који су 
сва наша обстојатељства тако понамјештади да ми у њима 
ослабимо и осдабљеаи свјест нашег позива и нашег народног 
задатка, снјест пр.лндости и будућности изгубимо.

С тога је десиот наш Ђорђе Вранковић као што сте 
о том чули, онолико година ни крнв ни дужан, у мрачној 
тамници чамио; с тог је вдаст његова за неко време нредана 
Монастерлији, као војводи србском; с тог је ова власт и у 
рукама архиеиископа наши од дана на дан умаљана, док на 
посдетку нису и с њега као с пера сву ту вдаст очерупади.

Немамо дакле, славни народе деспота, који би био кадар 
у нашој невољи под барјак србски, све нас Србље скупити; 
немамо војводе, који би био кадар народну нашу снагу на без- 
онасност нама, на ужас непријатељем усредоточити; а права 
су нам у јавном животу изумрла и дубоко сарањена.

То је дакде онај важни и вгдики корак, који сад учинити 
треба; мргва она права, која су наши праоци србском својом 
крвљу засдужили, и која и ми и данас крв нашу продивајући 
тако исто, као и наши праоци, заслужујемо — морамо дубо- 
ком у гробу оживотворитп, и оживотворења из гроба у живот 
наш увести. А на то нам треба озбиљне одважности, храбре
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крјепостп, јуначкога мужества, тодико, кодико свјести опште о 
томе, да ми ништа друго не чинимо, него оно што вам право 
наше, и вјечна божија правда доказује, што нам: дух времена, 
препоручује, и дух народности налаже и дух будућност наше 
заповједа! Зар се ми нећемо на заповјест ову одазвати! Зар 
ћемо ми допустити, да у новом свом свету последњи и најмањи 
останемо? Ја осећам по вашем великом и силном одушевљену, 
да је дух великог и силног Душана нашег међу нама! Ја 
осјећам по вашој побожности к праоцима нашим, да је дух 
кнеза Лазара међу нама. Ја осјећам и видим и по вашим 
сузама да је дух последњег деспота Бранковића међу нама! 
Шта нам они заповједају да у овом великом часу слободе ћинимо?

Шта нам заповједа велики дух Душанов? заповједа да и 
ми велики будемо, да се слободни са слободним другим наро- 
дима успоредимо, да никоме не допупггамо његову крв, која у 
жилама нашима тече, прљати и срамотити.

Оћете ли ви да будете достојни потомци великог Душана? 
Одговорите ви сами на то! Ако оћете, то морате свом силама 
тежити и корачати к оној величини, коју је он себи и народу 
своме међу народима нечувеним мужеством задобио.

Шта нам заповједа дух кнеза Лазара? Заповједа нам, да 
раздробљене и разкомадане оне част народа, које су се у 
несретној бптки косовској једна од друге отуђиле, у једно 
скупимо и да на свакога онога, који би се од цјелости народа 
цјепао, вјечиту клетву бацимо!

Оћете ви да несретну погрешку Лазаревог времена ио- 
правимо ? Ако оћете, то морате у свпма вашим народним посло- 
вима сви као једна душа, дисати, сви као једно срце осјећати.

А шта нам заповједа дух сужнога деспота Бранковића ? 
Заповједа да његово невино страдање, његово незаслужно 
сужанство осветите!

Оћете ли ви дух невиног деспота послушати ? Кад оћете, 
а ви тражите таку освету која је достојна родног освјегаеног 
јуначког народа, која ће се и пред људима и пред Богом за 
благодарнију сматрати, а ја мислин да нема благородНије 
освете од тог: да на мјесто његово другог изберете.

Али који народ војводу бира, који народ оће војводу да 
има, тај народ мора бити јуначки, достојан војводе народ.

Оћете лњви такови бити? кад оћете а ви се напите с 
Ајдукчесме воде, која тече кроз гробове, славни србских јунака, 
Ајдук-Вељка, Милош Обилића и други, пак ћете сви постати 
родољубиви, одвожни, мужевствени, као што су и они, у жироту 
своме били и онда ћете се моћи с војводом вашим као јуначки 
народ с осталим свјетом јуначки успоредити.
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Fordítása:

Mai nappal felyirradt májasunk elseje. Ma gyűltünk össze itt  
oly szépen, elmúlt hosszú idők után — először.

A Sors talán úgy akarta, hogy ezen május elseje, ne legyen, 
valamint a többi népeknél is, — csak a napok számszerinti sorjában 
az első, — hanem nemzeti életünk első napjává váljék, mely ese
mény a mai körülményei közt ránk nézve a legfontosabb, minthogy 
nemzetgyűlésünkből fakadt. Miért gyűltünk mi itten össze ? ti ezt 
valamennyien jól érezzitek, jól tudjátok, mert ezen zivataros és moz
galmas időkben azon jogok hiányát észrevettétek, melyek nélkül itten 
lehetetlen volna nemzeti életünk és semmiféle jövőnk sem lehetne; 
s az Önök megfigyelését valóban megerősítette Kátyánszki proto- 
szingyel, aki bebizonyította, hogy azon privilégiumok, melyeket 
Önöknek felmutatott és melyeket én Önöknek felolvastam, nemzeti 
életünkben majdnem egészen elvesztek.

S kinek bűne az, hogy elvesztek? nem akarok sokat gon
dolkodni rajta, de azt mondhatom önök és az egész világ előtt, hogy 
nem volt a mienk. Mi mindazt, amit bárkinek is megígértünk, hűsé
gesen teljesítettük; mi adott szerb szavunkat m egtartottuk; de azok 
akik velünk a szerződéseket megkötötték, szavukat meg nem tar
tották s ígéreteiket nem teljesítették.

Az önkény vaskeze eltiport és lassanként megsemmisített 
jogainkat mélyen a földbe eltemette. Akarjátok-e ezen sírba juttatottat 
új életre fölkelteni ? — ha akarjátok, akkor szükségtek van azon 
szellemre, mely képes a halottat életre kelteni, a szeretet, az egyet
értés, az Isten szellemére.

Azonban ez a legnagyobb és a legnehezebb feladat, amint ezt 
imént érsekünk mondotta, mert eddig sehol sem gyűjtöttük össze 
erőnket, sehol sem volt nemzeti tűzhelyünk, melynél szíveink föl
melegedhettek és egy nemzeti érzéssé összeolvadhattak volna.

S kik mindennek okai? — azoknak a politikája, akik a mi 
helyzetünket olyanná tették, hogy abban elgyöngüljünk s elgyöngülve, 
maltunk és jövőnk tudatát elveszítsük.

Ezért szenvedett a mi deszpotánk Brankovits György,1 amint 
önök erről már hallottak, annyi éven át ártatlanul a sötét börtönben; 
emiatt adatott át hatalma ideiglenesen Monaszterlinek, mint szerb 
vajdának; ezen okból az érsekek hatalma is napról-napra csökkent, 
amíg végre tőlük is ezen hatalmat elvonták.

Nincsen tehát, dicső nemzetem, deszpotánk, aki szükségünkben 
minket összes szerbeket egy szerb zászló alá gyűjtene; nincsen 
vajdánk, aki képes volna nemzeti erőinket veszélytelenségünkre, az 
ellenség elrettentésére egyesíteni, pedig jogaink a közéletben ki
haltak és mélyen el lőnek temetve.

1 Ál-Brankovits volt, mert a Brankovits szerb fejedelmi család férfi
ágon kihalt.
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Ez tehát azon fontos és nagy lépés, melyet most meg kell 
tennünk; azon elhalt jogainkat, melyeket őseink szerb vérükkel 
kiérdemeltek, s melyeket ma is őseinkhez hasonlóan mi is vérünkkel 
megszolgálunk, — mély sírjukból fel kell támasztanunk és életre keltve 
életünkbe bevezetni. Ehhez nékünk komoly elhatározás, a bátorság 
erénye, hős férfiaság kellenek, annyi, amennyit e tekintetben nekünk 
azon köztudat, hogy mi csak azt tesszük, amit jogaink és az örökké 
való igazság igazolnak, amit a kor szelleme ajánl és mire a nemzetiség 
szelleme kötelez és jövőnk szelleme megparancsol. Talán csak nem 
fogjuk parancsra ezt mellőzni! Vájjon megengedhetjük-e, hogy új 
világunkban utolsók és legkisebbek maradjunk ? — Én érzem azonban, 
nagy és hatalmas lelkesedésünk folytán, hogy a nagy és hatalmas 
Dusán szelleme köztünk van! — Érzem őseink iránti kegyeletünk 
folytán, hogy Lázár fejedelem szelleme köztünk van! Érzem és látom 
az önök könnyei szerint, hogy az utolsó Brankovits deszpota szelleme 
köztünk van!

A szabadság ezen nagy pillanatában mit parancsolnak ők, hogy 
tegyünk ? Mit parancsol a nagy Dusán szelleme ? — azt, hogy mi 
is nagyok legyünk, hogy mint szabadok más szabad nemzetekkel 
egyenrangúak legyünk és senkinek meg ne engedjük, hogy ereinkben 
folyó vérünket beszennyezze, meggyalázza.

Akartok-e a nagy Dusán méltó ősei lenni? Feleljetek magatok 
e r re ! — ha akartok, akkor erre teljes erőtökkel kell törekednetek 
és azon nagyság felé haladni, melyet ő magának és a nemzetek 
sorában nemzetének hallatlan férfiassággal kiküzdött.

Mit parancsol nekünk Lázár Kenéz szelleme ? — azt parancsolja 
nékünk, hogy a nemzet szétszaggatott és eldarabolt részeit, melyek 
a szerencsétlen koszovoi (rigómezői) ütközet után elidegenedtek 
egymástól, — egybegyűjtsük s mindenkire, aki a nemzet egészétől 
elszakadna, örök átkot vessünk!

Akarjátok-e Lázár korának szerencsétlen hibáját helyreütni ? — 
ha igen, akkor összes nemzeti dolgaitokban csak egy lélekzetetek 
legyen és egy szívvel kell éreznetek.

S mit parancsol nékünk a fogságba vetett Brankovits deszpot 
szelleme ? azt, hogy ártatlanul ért szenvedéseit és órdeinetlen fog
ságát1 megbosszuljátok!

Akartok-e az ártatlan deszpot szellemére hallgatni ? — ha igen, 
akkor olyan bosszút keressetek, mely méltó egy hős bosszúálló nem
zethez, s mely az emberek és Isten előtt hálásnak fog mutatkozni s 
azt hiszem, hogy nincsen hálásabb bosszú, minthogy az ő helyébe egy 
másik vajdát választtok.

1 Brankovitsot a bécsi kormány internáltatta, miután jogtalanul kiadta 
magát a kihalt szerb fejedelmi család leszármazottjának és egy délszláv 
birodalmat akart felállítani a bécsi udvar megkerülésével. Az ál-Brankovits 
sohasem volt szerb deszpot.
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De amely nemzet magának vajdát választ, s akarja, hogy vajdája 
legyen, annak hősnek, a vajdához méltónak kell lennie.

Akartok-e ilyenek lenni ? ■— s ha akartok, akkor igyatok 
Ajduk kútjából vizet, mely a dicső szerb hősök sírjából Ajduk-Velyko, 
Obilits Milos s a többiekéből fakad, s valamennyien nemzeteteket szeretni 
fogjátok, hős férfiak lesztek, amint ők is azok voltak életükben 
s akkor egyenrangúvá válhattok vajdátokkal, mint hős nemzet, ä 
világ többi népével.

Grujits Nikánor beszédében világosan kitűnik az összes szerbek egye
sítésének gondolata.

A karlócai nemzetgyűlésen Grujits Nikánor előtt Kátyánszki Szergiusz 
protoszingyel mondott beszédet, ajánlva, hogy a régi privilégiumok alapján 
válasszanak maguknak patriarchát. A beszéd tartalmát csak egykorú részt
vevők feljegyzéséből ismerjük.

105.
Karlóca, 1848 május 13.

A z 1848 május 13-ik és 15-iki nemzetgyűlésnek határozatai.
Egykorú nyomtatvány birtokomban.

Године 1848 1-га и сл4дукЉи дана Ма1н држанЂ е у Кар- 
ловцн по обште изнвлГноИ желви одт> Шгове екселенцје АрхГ 
епископа и Митрополита Карловачкогт. 1осич>а Ралчића на совћ- 
тован4 сасвана скушнтина народна; кол изт> опуномоћенн Пред- 
ставника целога у ХрватскоИ. Славонји, Бачков, Банату и осталои 
УнгарШ живећегЂ, Србскогв Народа по репресентативноД системи 
саставлћна, — сматрагоћи осбнлвске околности времена, потребе 
и тегобе, себе е за СрбскШ Народннв Собор конституирала, као- 
такавв прогласила, и слћдугоћа заклгочила:

Народв СрбскШ подђ изабраннмЂ овомђ приликомЂ пред- 
сћдателћмЂ, Ш говомђ бкселенц. I. 1осифомђ РаачићемЂ, АрхБ 
епископомЂ КарловачкимЂ и МитрополитомЂ народннв соборЂ 
започевши, са жалошћу опомингоћи се неправде, кон му е тнмђ 
учинћна, што е достоинство и чинђ поглавице народа Србскогв 
БоЗводе и достоинство Патрхарха СрбскогЂ у АустрискимЂ, Држа- 
вама противЂ учинћнн с Домомђ АустрискимЂ као ВладателћмЂ 
Угарске и сђ друженн Кралћвина уговора укинито и осећагоћи, 
да му е собственнв поглаварЂ за политично управллнћ нужданЂ 
и да е право, да се Митрополиту нашемЂ стародостоинство 
Патрјарха попрати, прогласго е :

1-во. То право свое, и но томе е Нћгову бкселенцш Госпо- 
дина 1оси®а Ралчића, Арххепископа и Митрополита за Патр1арха 
СрбскогЂ, а Господина Стефана Шупликца, Обрштера Огулинске 
регементе за воиводу СрбскогЂ единодушно наименовао и изабрао.
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Наставивши дана 3-гт> Мал Народнни Соборн свон дћланн 
опр4де.но е далћ:

Осећагоћи, да нп еданн народн позиву природногн свогн 
опредћлешн за доста учинптп и достоинству народногн свогн 
персонадитета скдадно се развити и изобразити не може, ако се 
све препоне, коега у тоћ одн природе иадоженоћ му дужности 
напредованн и усавршаванп, сметаго, не укдоне и све вериге. 
кон га као народн иматоћјв своћ езикн, совго 1стор1то, прошдостн 
и будућностн вежу, не разрћше, излснгое се:

2- го. СрбскјД народн за народн подитично слободанн и не- 
зависанЂ подђ Домомђ АустрискимЂ п обштомЂ Круномв 
УгарскомЂ.

Сматрагоћи на уговоре народа СрбскогЂ сђ Домомђ 
Аустр10скимЂ и КруномЂ УгарскомЂ учинћне, и држећи, да се дана 
народу права безЂ нарушенн истн уговора укинути не могу, и да 
е за постоинћ и утврђенћ ВдадатедвскогЂ Престода наигећаи 
емацЂ дгобовЂ п приврженостЂ народа кое се само испуненћмЂ 
обећанн народу права и распространенћмЂ сдободе у духу вре- 
мена, обдржати може, жедн е народа СрбскогЂ да се:

3- ће. СремЂ сђ ГраницомЂ, Каранн, Бачка сђ БечевскимЂ 
ДиштриктомЂ и ШаикашкимЂ ВатадшномЂ, и Ванат сђ ГраницомЂ 
и ДиштриктомЂ Кикиндскимђ, за Србску Вобводовину прогдасн.

Као што ни едно тћдо наравномЂ свомђ опредћденго скдадно 
развнти се не може, кадн су му удови раздћдени, и као што ни 
еданЂ удЂ тћла н1е на користЂ него управо на штету тћду, ако 
ше на свомђ природномЂ мћсту: тако ни еданЂ разкомаданЂ народЂ 
не може се нп матерјадно, ни душевно, ни подитично разЕитп и 
доводвно изобразити, докђ се у еданЂ народЂ не стопи, и едно 
државно тћдо на темедго сдободе и савршене еднакости не 
оснуе, зато:

4- то. Политпчнии СавезЂ Воиводине Србске сђ ТроедномЂ 
КрадћвиномЂ Хрватске, Сдавоше и Дадмац1е на темедго слободе и 
савршене еднакости признае, сђ тнмђ, да се усдовјн овога савеза 
на истомђ темедго израде и у жпвотђ приведу,

Држећи да е нуждно, да се по начедима изречене сдободе, 
независности и ДржавногЂ савеза ВоНводовине Србске са Троед- 
номђ КрадћвиномЂ Хрватске, Сдавоше и Дадмац1е подђ Круномв 
УгарскомЂ наша међусобна отношенн опредћле, наименовао е 
НародннИ СоборЂ:

5- то. бдаНЂ ОдборЂ, дагоћи му Вдаств пуну, у пме Народа 
уставЂ предреченн одношенн израдити и за потврђенћ НародномЂ 
Собору, — све нуждно и потребно за постигнуће гореизреченне 
цћли и намере разподагати, Народнни Соборт, у свако доба по 
потреби и окодностима времена сазвати, и еданЂ постонннћ одборЂ 
одђ некодико дица између себе изабрати, коћ ће непрестано овде
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ее бавити, жел.4 народа и тегобе примати и за Народннв Соборт, 
у редт. доводити.

Одборг се тав состов изт. сл4дувоћи особа :
Андрје Бирра изт. Вуковара.
. .  . Равћг, ПарохЂ, изт. Сивца
НиколаА ПутникЂ, Капетанг изт, Шавкашкога Батадјона. 
Гаврилт, Николићт. изт, Ђурђева.
Петарт. Томашевићт. изт, Старн Бановаца.
Ђорђе Новићт, изт. Каменице.
. . . Модовићг изт. Руме.
ТриФунЂ Младеновићв изт. Ирига.
Светозарг Милутиновићт, изђ Суботице.
ПетарЂ СтоДшћћЂ изђ Сенте.
. . . ДеспинићЂ изђ Ковина.
Никола ТомашевићЂ изђ Кленка.
Ђорђе ЂурковићЂ из Осека.
Мовсве Георг1ввићЂ изђ Осека.
Оома ДимићЂ изђ Томашеваца.
МихаилЂ КрестићЂ изђ Титела, 
вома СаравлићЂ изђ Жабли.
. . .  КрестићЂ изђ Загреба.
Коста 1овановић изђ Митровице.
. . .  РадосавлћвићЂ изђ Сомбора.
Тел ДимићЂ изђ Баваништа.
СтеванЂ РиетићЂ изђ Кардоваца.
АлександерЂ СтоичковићЂ изђ Кардоваца.
Сима РадинЂ изђ Новога Седа.
Марко ДракулићЂ нзђ Ченте.
Евгеше АрсенЈевићЂ изђ Ордовата.
СтеванЂ Бекићт, изђ Перлеза:
ЈованЂ СтанковићЂ изђ Фаркаждина.
Ђорће ВарсанЂ изђ Панчева.
Лков ИгннтовићЂ изђ Чобанца.
ЈованЂ СуботићЂ изђ Пеште.
Ђорђе СтонковићЂ изђ Пеште.
. . .  КоВчђ изђ Будима.
1ованЂ ХаџићЂ изђ Новога Сада.
АлександерЂ КостићЂ изђ Новога Сада.
Ђорђе СтратимировићЂ изђ Новога Сада.
. . .  ИванчевићЂ пзђ Кардовца.
Васа КавићЂ изђ Петринћ.
. , .  ВасилћвићЂ изђ Оршаве.
Ђорђе ПантелићЂ изђ Земуна.
. . . НедедвковићЂ изђ Беде Пркве.
Ђорђе Мушицки изђ СентЂ-Томаша.



NEMZETGYŰLÉS HATÁROZATAI 209

. .  . МаноМловићЂ изђ Сент-Томаша.
бФта Васић.Ђ изђ Црепае.
ПетарЂ НинконићЂ изђ Буковца.
Арсеше Коларски отђ Србско-Банатске регименте.
Димитрие ЗавишићЂ отђ Србско-Банатске регименте.
Гаи ПисаровићЂ изђ ШаћкапшогЂ Баталхона.
Коста КонстантиновићЂ, Парохв изђ Иерлеза.
Осећагоћи навскрешго и наћистинитш лгобовв с’ проћу 

ВлашкогЂ народа и срдачно се радугоћи свакомЂ напредку нвине 
народности, и желећи, да и нбинђ народЂ постане народЂ, и да 
се узпореди са другимЂ народима, мнсли оваЗ народннв Србск1в 
СоборЂ, да смо ми Срби као нвина верна и права Браћа дужни 
нви у нбиномђ народномЂ препорођенго подпомагати, очекугоћи 
исту узавмну лгобови одђ нби : зато одђ нашегЂ Крали молимо:

6- то. Да се Влашка народна самосталностЂ у духу слободе 
у духу народности изрече и обезбћди.

Опредћливши одборЂ кои ће по околностима времена 
народтши СоборЂ сасвати опредћлгое се, да се:

7- мо. Заказаннћ за 15-тнћ Мав т. г. Србсши Народнвт! 
СаборЂ не држи.

Имагоћи НародЂ СрбскМ подпуну и неограничену властЂ са 
народннмЂ добромЂ своћмЂ разполагати, и знагоћи, да се народна 
д4ла безЂ трошка оправлити не могу опредћлгое:

8- мо. Да предреченнв ОдборЂ у согласго са ШеговомЂ Сви- 
тости СрбскимЂ ПатрЈархомЂ и народногЂ Фонда Ассистентима 
има властЂ потребну суму новца изђ Народне Кассе дићи, сђ тимђ 
условлћмЂ, да се рачуНЂ о изданомЂ новцу НародномЂ Собору 
после преда, и да се новацЂ само на навнуждши дћла целогЂ 
нашегЂ народа тичућа се употребп.

Желећи ови наше жедћ обпстинити и у животђ привести, 
дае се:

9- то. Истомђ Одбору ВластЂ, да у споразумлћнго Нћгове 
Свлтости нашегЂ Патрјарха еданЂ ОдборЂ изђ целогЂ нашегЂ 
народа одма наименуе, ков ће желћ ове НћговомЂ Величеству 
поднети и ХрватскомЂ Собору сообштити.

Примивши позивђ наше Славенске Браће изђ Ческе, у комђ 
насЂ на обште вћће славенски у Аустр1и живећи народа у Злат- 
нбш ПрагЂ ради споразумлћни обшти наши славенски интересса 
позивлго, дае се далћ:

10- то. Истомђ Одбору властЂ, да еданЂ ОдборЂ одђ стране 
нашегЂ народа за то Вћће наименуе, кои ће интерессе нашегЂ 
народа тамо заступати.

Fordítása:
1848 május 13-án és a következő napokon tartatott Karlócán 

a [szerb] nemzet kinyilvánított általános óhajára és Rajacsits József
D r. T h itn  J . : Az 1848—49-.ki szerb  fölkelés története I I . 14
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érsek és metropolita őexcellenciája által tanácskozás céljából össze
hívott nemzetgyűlés; mely a Horvátország, Szlavónia, Bácska, Bánság 
és Magyarország egyéb részeiben lakó összes szerb nemzet telj
hatalmú képviselőiből, a képviseleti rendszer alapján egybeállíttatott, 
s tekintetbe véve az idő komoly körülményeit, szükségleteit és nehéz
ségeit, — önmagát a szerb nép nemzetgyűlésének nyilvánította és meg
alakulva a következő határozatokat hozta:

A szerb nemzet Rajacsits József ó excellenciája, karlócai érsek 
és metropolita ezen alkalomra megválasztott elnök vezetése alatt, meg
kezdvén a nemzetgyűlést, szomorúsággal emlékezett meg azon jog
talanságokról, melyek azáltal ejtettek, hogy az osztrák államokban 
a szerb nemzet fejeinek a szerb vajda és a szerb patriarcha méltósága 
és jellege, az osztrák, mint Magyarország és vele kapcsolatos király
ságainak uralkodóházával kötött szerződés ellenére megszüntettek és 
érezvén politikai kormányzatú saját államfővel bírandó szükségét és 
valamint metropolitánkat a régi patriarchai méltósággal felruházni 
óhajtván, kinyilvánította:

1- ször. Azon jogát, mely alapján Rajacsits József ô exceUendáját, 
érseket és metropditát szerb patriarchává és Suplyikác István ezredes urat az 
ogiüini ezredből, szerb vajdává egyhangúlag kinevezte, illetve megválasztotta.

Május 15-énfolytatólag a szerb nemzetgyűlés továbbá elhatározta:
Azon tudatban, hogy egy nemzet sem képes természetes 

kijelölt hivatásának eléggé megfelelni és nemzeti egyéniségének 
méltóságát összhangzóan kifejleszteni és kiművelni, ha mindazon 
akadályok, melyek azt a haladás és tökéletesség iránti a természet 
által reárótt kötelességében megzavarják, — el nem háríttatnak, — 
s mindazon kötelékek, melyek a nemzetet, saját nyelvével, törté
netével, múlttal és jövővel bírván, — lekötik, fel nem oldatnak, — 
kimondatik:

2- szor. Hogy a szerb nemzet az osztrák ház alatt a magyar korona 
közös kötelékében, politikailag szabad is független nemzet.

Tekintettel a szerb nemzetnek az osztrák házzal és a magyar 
koronával kötött szerződésekre s azon meggyőződésben, hogy a nem
zetnek adott jogok az illető szerződések megszegése nélkül meg nem 
szüntethetők és hogy az uralkodóház trónjának fennállása és meg
szilárdítása tekintetében a nemzet szeretető és ragaszkodása, melyek 
csak a nemzetnek megígért jogok teljesítése és a kor szellemének 
megfelelőleg,,a szabadságok kiterjesztése által tarthatók fenn, a szerb 
nemzet óhajtása, hogy:

3- szor. Szerémség a határőrvidékkel, Baranya, Bácska a becsei kerü
lettel és a csajkás zászlóaljjal, a Bánság a határőrvidékkel és a kikindai 
kerülettel, szerb vajdasággá nyüváníttassék.

Valamint egy test sem képes természetes rendeltetéséhez képest 
harmonikusan kifejlődni, ha tagjai el választattak, s valamint egy tag 
sincsen hasznára a testnek, hanem egyenesen kárára, ha nincsen ter
mészetes helyén: épúgy egy széttagolt nemzet sem képes anyagilag,
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szellemileg, politikailag kifejlődni és eléggé művelődni, amíg egy nem
zetté nem olvad és nem alapít a szabadság és teljes egyenlőség 
alapján egy államtestet, azért:

4- szer. A szerb vajdaságnak a horvát-szlavón és dalmát egyesült hármas 
királyságokkal való politikai szövetsége a szabadság és teljes jogegyenlőség alapján 
azzal ismertetik el, hogy ezen szövetség föltételei ugyanazon alapon kidolgoz
tassanak és éleíbéléptessenek.

Szükségesnek tartván, hogy a kinyilvánított szabadság, függet
lenség elvei alapján, valamint a szerb vajdaságnak a magyar korona 
alatt levő horvát, szlavón és dalmát egyesült három királyságokkal 
való szövetség értelmében, a mi kölcsönös viszonyunk rendeztessék, 
— a nemzetgyűlés kinevezett:

5- ször. Egy teljhatalommal felruházott bizottságot, hogy a nemzet nevé
ben az élőbb fölemlített föltételek alapján egy alkotmánytervezetet kidolgozzon és 
a nemzetgyűlés jóváhagyása miatt, —- minden szükségest, fönnebb megjelölt célok 
és szándékok elérésére, megtegyen — a nemzetgyűlést mindenkor a szükség és 
körülményekhez képest összehívja és egy állandó bizottságot kebeléből válasszon, 
mély állandóan fog működni, a nemzet óhajait és panaszait átvenni és a 
nemzetgyűlés tárgysorozatába fölvenni.

Ezen bizottság a következő tagokból állíttatik össze:
Birra András Vukovárról.
Raits . . . plébános Szivácról.
Pútnik Miklós kapitány a csajkás zászlóaljból.
Nikolits Gábor Gyurgyevóból.
Tomasevits Péter O-Banovcéről.
Nóvits György Kamenicáról.
Molovits . . . Rumáról.
Mladenovits Trifun Iregről.
Milutinovits Szvetozár Szabadkáról.
Sztojsits Péter Zentáról.
Deszpinits . . . Rubinról.
Tomasevits Miklós Klenakról.
Gyurkovits György Eszékről.
Georgievits Mózes Eszékről.
Dimits Tamás Tomasevácról.
Kresztits Mihály Titelről.
Szarajlits Tamás Zsablyáról.
Kresztits . . ... Zágrábból.
Jovánovits Koszta Mitrovicáról.
Radoszávlyevits . . .  Zomborból.
Dimits Teja Bavanistéről.
Risztits István Karlócáról.
Sztojácskovits Sándor Karlócáról.
Rádin Szima Novoszelóról.

14*
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Drakulits Márk Csentáról.
Arszenijevits Eugen Orlovátról.
Bekits István Perlezről.
Svtankovits János Farkasdinról.
Varszán György Pancsováról.
Ignyátovits (Jakab) Csobáncról
Szubotits János Pestről.
Sztojákovits György Pestről.
Kojits . . . Budáról.
Hadsits János Újvidékről.
Kosztits Sándor Újvidékről.
Sztratimirovits György Újvidékről.
Iváncsevits . . . Karlócáról.
Kávits Vásza Petrinyéről.
Vaszilyevits . . . Orsováról.
Pantelits György Zimonyból.
Nedelykovits . . . Fehértemplomból.
Musicki György Szenttamásról.
Manojlovits . . . Szenttamásról.
Vászits Jefta Crepajáról.
Ninkovits Péter Bukovcéről.
Kolarszky Arzén a szerb-bánsági ezredből.
Zavisits Demeter a szerb-bánsági ezredből.
Piszárovits Gaja a csajkás zászlóaljból.
Konsztantinovits Koszta, plébános Perlaszról.

Az oláh nemzet iránt érzett legőszintébb és legigazabb szere
tettől áthatva és szívből örülvén nemzetiségük minden haladásának s 
óhajtván, hogy az ő népük is nemzetté váljon s más nemzetekkel 
egyenjogúvá tétessék; ezen szerb nemzetgyűlés azt véli, hogy mi 
szerbek, mint hű és igaz testvéreik, kötelességünk őket nemzeti újjá
születésükben támogatni, elvárván tőlük ugyanazt a kölcsönös szere- 
tetet: s ezért kérjük királyunktól:

6- szor. Hogy az oláh nemzeti önállóság a szabadság és nemzdiség szelle
mében kimondassák és biztosíttassak.

A végrehajtó bizottságnak, mely az időkörülményekhez képest 
a nemzetgyűlést össze fogja hívni, meghagyatik, hogy:

7- szer. Az ezen évi május 27-ikére kiirt szerb nemzeti kongresszus meg 
ne tartassák.

Minthogy a szerb nemzetnek jogában áll nemzeti javaival teljes 
és korlátlan hatalommal rendelkezni, s annak tudatában, hogy a 
nemzeti ügyek költség nélkül nem kezelhetők, elhatározzuk:

8- szor. Hogy a fönnebb említett bizottság a szerb patriarcha őszent- 
ségével, valamint a nemzeti alapok kezelőivel egyetértőén, — föihatcdmaztatik a 
nemzeti pénztárból a szükségelt összegeket fölvenni, oly föltétellel, hogy a kiadott
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ö sszeg e k rő l a  n e m z e tg y ű lé s n e k  u tó la g  e ls z á m o lta s s á k , s  h o g y  e zen  ö sszeg e k  n e m 

z e tü n k  c s a k is  leg szü kségesebb  k ö z ü g y e ir e  f é lh a s z n á l ta s s a n a k .

Óhajainkat megvalósítani és életbeléptetni kívánván:
9- szer. E z e n  b iz o t ts á g  fé lh a ta lm a z ta t ik ,  h o g y  p a tr ia r c h á n k  ő szen tség évé l 

eg ye té r tő én , — e g y  b iz o t ts á g o t  a  s ze rb  n e m z e t  kebeléből k in e v e zz e n , m e ly  ezen  

ó h a jo k a t Ő felsége  élé v i s z i  é s  a  h o r v á t  o r s z á g g y ű lé s s e l k ö z im i  fo g ja .

Szláv cseh testvéreink meghívására, kik minket Prágába, az 
Ausztriában lakó szlávok közös tanácskozására közös szláv érdekünk 
megállapítása végett meghívnak, félhatalmaztatik:

10- szer. U g y a n e ze n  b iz o t ts á g ,  h o g y  n e m z e tü n k  kebeléből e zen  g y ű lé s r e  e g y  

b iz o tts á g o t k in e v e z z m , m é ly  o t ta n  n e m z e tü n k  é rd e k e it  k é p v is e ln i  f o g ja .

Jegyzet. Az 1848-iki május 13-ik és 15-iki kárlócai határozatok jellege 
forradalmi. A magyarországi szerbek Dél-Magyarország területéből egy vajda
ságot akartak kihasítani és ezen tartományt szerb uralom alá helyezni egy 
választott vajda alatt, melyben a szerbség önálló független nemzetet képezett 
volna, noha ezen tartományban a szerbek az összlakosságnak csak harmadát 
képezték vala. A szerb nemzetgyűlés régi kiváltságaira hivatkozott, melyeket 
a Habsburg-házzal és a magyar koronával állítólag szerződés űtján kötött. 
Ilyen szerződés azonban nem létesült, mert az I. Lipót császár által ígért 
biztosítékok a Balkánon lakó s ze rb , a lb á n  é s  b o lg á r  n é p e k n e k  é s  a z o k  la k ó 
h e ly e ire  s z ó l t ;  Lipót császár levelei nem voltak „behívólevelek“ ép’n ellen
kezőleg, a császár felhívta a szerbeket, hogy ne hagyják el lakóhelyeiket ;* 
— s minthogy az osztrák segély késett és a törökök könyörtelenül pusztí
tották Szerbiát, lakosait öldösték, — III. Arzén patriarcha népével 1690-ben 
Magyarországba menekült, hol m in t  „ h o s p ite s ,  e x u le s “ -ék  id e ig le n e s e n  le te le p í
te t te k  ; a császár azonban v is s z a te l e p í té s ü k e t  m e g íg é r te . A Lipót császár által 
ígért kiváltságok nem szóltak tehát Magyarország területére és nem képez
hették jogilag alapját egy Dél-Magyarországon alakítandó szerb tartománynak.

106.

Karlóca, 1848 május 13.

Kiáltvány az 1848 május 13-iki szerb nemzetgyűlés üléséből, mély
ben a patriarcha és szerb vajda megválasztása a szerb néppel tudódik.
Közölve a Szrpszke Novine 1848 41. és a Branik 1888 52., valamint a 
Szveobste Jugoszlávenszke i Szrbszke Národne Novine 1848. 43. számában.

1 „Lares vestros, culturamque agrorum n o n  deserite.

Народе!

Са помоћго великога Бога скупили смо се, као што нисмо 
од сто година, и учинили смо дјело, какво од сто година не 
учинисмо. Улисмо привилегијама живот и дасмо писмену дух.

Данас оживи на ново достојанство патријарха србског; 
данас избрасмо војводу србског; као што нам цареви право 
за проливену крв срца нашег заслужено даше. Први пут по-
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јависмо данас као народ, од како смо као тај, пре сто година 
појављивати се престали. II све учинисмо по закону, у миру, 
у поредку, као просвјештен народ, као верни подавниди, као 
права браћа између себе..

Дан 1-ога маја 1848 остаће знаменит у историји народа 
србског: гледајмо да остане у толико светал, у колико је важан! 
да се блиста толико умереношћу, колико крепошћу! да се од- 
ликује толико правдољубијем, колико правољубијем.

Народе! овај наш поступак јави ће се таки светлом 
нашем цару и краљу Фердинанду, који је у најновије време 
показао, да своје народе тако љуби, као други давнашњи 
владалац ни један.

Он ће за цело заслуге наших предкова и једновременика 
уважити и данаппве дело наше венцем царске милости увенчати. 
Та његови су предци дали право, а унуци обдарених послу- 
жили су се истим.

Благоутробш! Фердинанд утешио је Аустријанце, утешио 
је Чехе, утешио је Мађаре, утешиће заиста он и најверније 
њему Србе!

Народе! Племенито си почео права своја тражити, гледај, 
да ти конац дело украси! почео си сложно, продужи и окончај 
у љубави и миру са браћом и сународницима! Почео си са 
одвожењем, продужи стрпљењем! Почео си жарко, продужи 
смислено!

Народе! Жеље твоје доведене ће бити у ред, и како ту 
буде, сутра или прекосутра состаћемо се опет, и сви ћемо се 
договорити, шта ћемо и како ћемо ствари уредити.

Међутим нека је сваки спокојан и миран; и нека сваки 
помисли, да се поступци његове не само на његову чест или 
безчестије, него на чест безчестији народа у данашњем дану носе.

Град овај примио је нас као госте и пријатеље, зато 
сигурност његова, мир и поредак у њему нека свима на срцу лежи.

Народе! Ми што иштемо, што тражимо, тражићемо путем 
правице и закона. Правда је смелнији помоћник а ми ту на 
нашој страни имамо. Ми јесмо и остајемо верни поданици на- 
шега цара, краља и отца Фердинанда; тражимо само своје, а 
нећемо да дирамо у туђе; ми се оснивамо на права и иштемо 
правду! Зато:

Народе! радуј се свом патријарху, и своме војводи, и 
гледај да достојанство овог великог дела ничим не умалиш!

Да живи цар и краљ Фердинанд! Да живи патријарх 
Ј осиф Рајачић! да живи војвода Стеван Шупликац!

У Карловци 1. Мај 1818, из скупштине народне. (Следују 
подписи.)
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Fordítása.

Nemzet!

Isten segedelmével egybegyűltünk száz év óta ismét s olyan 
művet teremtettünk, amilyent száz év óta sem. A privilégiumokba 
életet leheltünk és lelket öntöttünk az írásba.

Ma éledt fel újra a szerb patriarchal méltóság; ma válasz
tottuk meg a szerb vajdát; amint ezen jogot a császárok kiérdemelt 
szívünk vére fejében megadták volt. Ma először jelentkeztünk mint 
nemzet, amióta mint ilyen száz év előtt megszűntünk.

S mindezt törvényes úton tettük, békésen, rendben, mint fel
világosodott nemzet, mint hű alattvalók mint igaz testvérek, a magunk 
erejéből.

Az 1848-ik május 13-ika emlékezetes marad a szerb nemzet 
történetében: nézzük, hogy olyan szent maradjon, amilyen érdemleges! 
tündököljön mérsékeltség és erő á lta l; tűnjön ki igazság- és jog
szeretet által.

Nemzet! ezen tényünk azonnal Ferdinánd felséges császárunk 
és királyunk tudomására fog hozatni, aki a legutóbbi időben meg
mutatta, hogy népeit olyannyira szereti, amint a néhai uralkodók 
közül egy sem.

0  mindenesetre méltányolni fogja őseink és kortársaink érde
meit és mai művünket a császári kegy koszorújával körülfonni. 
Hiszen ősei adták meg a jogokat és unokái éltek velők.

A jóságos Ferdinánd megnyugtatta az osztrákokat, a cseheket, 
megnyugtatta a magyarokat, meg fogja igazán nyugtatni a hozzá leg
hívebb szerbeket is.

Nemzet! Nemesen kezdted meg jogaidat keresni, — nézzd, 
hogy a vég is művedet ékesítse. Egyetértőén kezdted meg, folytasd 
és fejezd be szeretetben és békében a testvérekkel és fajtársakkal. 
Megkezdted határozottsággal, folytasd türelemmel! Megkezdted heve
sen, folytasd eszesen!

Nemzet! Óhajaid rendbe fognak hozatni, s holnap vagy 
holnapután ismét össze fogunk jönni, s valamennyien meg fogjuk 
beszólni, hogyan és miképen fogjuk dolgainkat elintézni.

Ezalatt mindenki békésen és nyugodtan viselkedjék; s mindenki 
gondolja meg, hogy a ténykedései nemcsak az ő becsületét vagy 
becstelenségét, hanem a nemzet becsületét vagy becstelenségét is 
érintik.

Ezen város minket vendégeinek és barátjainak fogadott, ezért 
biztonságát, békéjét s a rendjét mindenki szívén viselje.

Nemzet! Amit mi kérünk és keresünk, jogos és törvényes úton 
tesszük. A jog alkalmasabb segítőtárs és az ami részünkön van. Mi 
vagyunk és maradunk Ferdinánd császárunk és királyunk hű alatt
valói; csak a magunkét keressük és mások jogait nem bántjuk; mi 
a jogra támaszkodunk és jogot kérünk. E zért:
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Nemzet! Örülj patriarchádnak és vajdádnak és gondod legyen, 
hogy ezen nap méltóságát mivel sem kisebbítsd.

Éljen Ferdinánd császár és király! éljen Rajacsits József p a t
riarcha ! éljen Suplyikác István vajda!

Karlócán 1848 május 13-án, a nemzetgyűlésből.

107.
Karlóca, 1848 május 13.

' líadovánovits Péter, Tenka Sztefánovits István szerbiai igazságügyi 
osztályfőnököt értesíti a karlócai népgyűlés eseményeiről.

Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakra vonatkozó
okmányok, 170. lap.

Данас је најторжественији дан за Србе Аустријске. Но 
призивању Св. Духа скупљен народ србски до 2—3 хиљаде 
људи једногдасно избере себи за војводу Генераља од Шуиљикац; 
па потом и патријарх, садажњи Архијепископ и Митрополит 
Кардовачки, Рајачић. Мало се је инатидо са деспотОМ идп 
војводом, но скупштина постојено при свом избору остане. — 
По учињеном избору прангије су огласиде, са дупањем звона п 
појањем; „Се8 денв, егоже сотвори Господђ, розрадуемЂ си и 
возвеселим сл в’онђ, и многаи д4та! “

Ово је најопасније може бити и за цедо србство, да је 
тако одужевљен народ србски одбацио паметнуту комисснју 
Чарнојевића (иди мађара) и пре собора, данас његову прокда- 
мацију у скупу јавно спадио, и на позив његов не хотео ићи, 
зато што није тео одобрити, да се преки суд укине . . .

Fordítása :

Az ausztriai szerbek legünnepélyesebb napja volt ma. A szent áldás 
után a mintegy 2— 3000 főnyi egybegyűlt nép egyhangúlag megválasz
totta Suplyikác tábornokot szerb vajdául és utána a jelenlegi karlócai 
érseket patriarchává. A deszpoti azaz vajdai méltóság körül voltak 
ugyan bajok, — de a nemzetgyűlés rendületlenül választása mellett 
kitartott. A megtörtént választás után a mozsarak eldördültek, a 
harangok zúgtak, stb.

Az egész szerbségre súlyos következményei lehetnek, hogy a 
fellelkesült szerb nép elvetette Csernovits (illetve a magyarok) 
kommisszióját és a gyűlés előtt ma proklamációját1 nyilvánosan 
elégeté, meghívását nem fogadván el, mivel nem szüntette be a 
statáriumot.

1 Csernovits 1848 május 11-iki proklamációjáról van szó ; lásd a 
99. számot a 190. lapon.
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108.

Pétervárad, 1848 május 13.

Hrábowsky szeretni főhadparancsnoknak István főherceghez intézett 
jelentése, melyben a délvidéki szerb mozgalom céljait ismerteti.

Másolat. Budapest, 0. L. Külügym. 1848. 6. ein. sz.

Präsidiale 1848 Nr. 454.

Ich habe schon längere Zeit zu bemerken die Gelegenheit, 
wienach unter der slavischen Bevölkerung ganz Slavoniens und 
namentlich der Militärkommunitäten und des jenseits der Donau 
gelegenen Bácser Komitat, wozu auch der Bezirk das Tsehaikisten 
Bataillons gehört, eine gefahrdrohende Aufregung und Gährung 
besteht, deren Demonstrationen aber bisher sich nur auf eine offen 
ausgesprochene Antipathie gegen das Ungarthum beschränkte, hie 
und da in Gewalttätigkeiten gegen die Magistrate ausartete, und 
durch meine Massregeln immer bald beschwichtiget wurde.

Nun aber erscheint heute ein sehr verlässlicher Vertrauter 
bei mir, welcher in Handelsgeschäften seit vielen Jahren in sehr 
naher Berührung mit Servien steht, und gibt mir über den Geist, 
über die eigentlichen Motive und Tendenz der Bewegung fol
gende Details:

Semen in Übereinstimmung mit den bosnischen Christen und 
selbst einem Theil der dortigen türkischen Bevölkerung ̂ welche wie be
kannt, blos Türken gewordene Slaven sind) in Übereinstimmung 
ferner mit Kroatien und Slavonien, hat die Absicht die Türken 
aus Servien zu verjagen, und sich sammt Bosnien von der Pforte 
los zu reissen. Zu gleicher Zeit sollen die Kroaten und Slavo- 
nier vereint mit einigen slavonischen Komitaten Ungarns, nament
lich mit Banat und dem Bacser Komitat, sich nicht nur von 
Ungarn, sondern von der ganzen österreichischen Monarchie los
sagen, und mit Hilfe der Serbier, sich alles in gedachten Ländern 
liegenden Festungen mit List oder Gewalt bemächtigen. Alle diese 
Länder vereinigt, werden dann ein selbsständiges Königreich con- 
stituiren.1

Nach Aussage und Versicherung dieses meines Vertrauten 
(ein Serbe, welcher eben aus Belgrad kommt) sind alle Massregeln 
zur Ausführung des vorerwähnten Planes bereits getroffen.

Servien soll im Besitze von einmalhunderttausend Gewehren 
und 150 Kanonen sein, von deren Existenz der Pascha in Belgrad 
nichts weis.

Eine Conscription für alle Truppengattungen ist im ganzen 
Lande voll auf beschäftigt, und es steht bereits jeden Moment

1 Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. V. 25/a., b.
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seinen Brüdern in Bosnien oder auf unseren Gebiethe zu Hilfe 
zu eilen.

. . . Abgesehen von der erprobten Verlässlichkeit desselben, 
die Indicien welche auftauchen, nicht wenig für die mehr oder min
dere Wahrscheinlichkeit seiner Aussagen sprechen, und dass, für 
ein ähnliches unternehmen, bei der Abwesenheit der Regimenter, und 
dem fühlbaren Mangel sonstigen Militärs, diess allerdings der 
günstigste Moment wäre. Dass die diesseitigen Serben auf irgend 
eine Stütze mit Sicherheit rechnen, beweist nicht nur ihr täglich 
schrankenloseres Benehmen, sondern auch der fernere Umstand, 
dass bei der heute im Carlovitz abgehaltenen Vorbereithung für 
die Congregation, eine grosse Anzahl jenseitiger Servianer gegen
wärtig war, welche, wie E. Kais. Hoheit aus der anverwahrten 
Anzeige des Semliner Militär-Commandos1 gnädigst ersehen wollen, 
aus Neugierde? diese Reise unternommen haben, dass ferner bei 
dieser Vorberathung Oberst Suplikatz des Oguliner Regiments zum 
Wojwoden und der Karlowitzer Erzbischof zum Patriarchen der 
diesseitigen griechisch nicht unirten Serben vorläufig gewählt 
wurde, und dass endlich ein Redner der Belgrader Deputation laut 
und öffentlich in Namen der Servischen Nation erklärt hat, dass im 
Falle ihre Brüder diesseits es wünschen sollten, ganz Semen wie 
ein Mann auf stehen, und ihnen zu Hilfe eilen werde.

Indem ich mich verpflichtet fühle E. Kais. Hoheit diese 
Umstände zur hohen Kenntniss zu bringen, füge ich die Ver
sicherung bei, dass ich nichts versäumen werde, um mit den zu 
Gebothe stehenden geringen Mitteln, diesen Bewegungen zu 
begegnen . . .

109.
Zimony, 1848 május 13.

Ungerhofer tábornok és zimonyi parancsnok jelenti, hogy számos fegy
veres szerbországi a karlócai szerb nemzetgyűlésre utazott.

Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Faso. 132. Y. 25/a. Präsid. Nr. 454.

Copia Prs. Nr. 108.
Semliner Militär Kommdo.
An Ein hohes k. k. Slavonisch-Syrmisches General Com

mando Präsidium. Sémiin 12. Mai 1848.
Seit einigen Tagen sind von Serbien zu verschiedenen mahlen, 

theils einzelne, und theils zu zwei bis 3 Personen, von mehr als 
50 Menschen mit Pässen versehen, theils nach Carlowitz, und 
theils nach Neusatz mit und ohne Waffen, mehr aber ohne den

1 Ungerhofer tábornok jelentése Zimonyból, 1848 május 13-án. ,
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letzteren herübergetretten, welche häufige Übertritte vermuthen 
lassen, dass viele von diesen Reisenden wahrscheinlich wegen den 
zu Carlowitz abgehalten werdenden griechischen National Congress 
aus Neugierde diese Reise unternommen haben.

Ich beeile mich daher dieses Einem hohen k. k. General 
Commando Präsidium mit dem ehrfurchtsvollen Bemerken anzu
zeigen, dass ich wegen Mitnahme der Waffen aus dem Grunde 
keinen Anstand nehmen konnte, weil die Reisenden mit denselben 
auch bisher herübergetreten waren, und nach den bestehenden Vor
schriften die Abfolgung derselben nur bei den jenseitigen Flücht
lingen erbothen ist . . .

Hrabowsky főhadikormányzó 1848 május 13-án gróf Latour és István 
nádornak is jelentést tett a karlócai szerb eseményekről. Már előbb jelentette, 
bogy Szerémségben és a csajkáskerületben magyarellenes hangulat kelet
kezett.

Szemere Bertalan belügyminiszter ennek folytán elrendelte, hogy a 
szerbiai határ szigorúan ellenőriztessék és hadiállapotba helyezendő. A gyanú
sakat elfogatni rendelte, a külföldi lapokat eltiltotta, a sajtót ellenőriztette, 
stb. „mert a hazát meg kell menteni minden áron“. (Kr. A. SÍ. Gr. K. 1848. V. 34.)

110.

Karlóca, 1848 május 13.

Steiger hadbíró, karlócai kajpitány-polgármester jelentése az 1848 
május 13-án tartott szerb nemzetgyűlésről,

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. Gr. K. Fasc. 132. 1848. V. 24. Präs.
Nr. 465. Beakt. május 15.

Reservat N. 21.

An ein hochlöbliches k. k. slavonisch-syrmisches General- 
Commando Praesidium zu Peterwardein!

Schon seit vorgestern strömen hier g. n. u. Glaubens
genossen zur Berathung für den bevorstehenden National Congress 
zusammen.

Nicht nur die Deputierten, sondern ungleich mehr Nicht
deputierte und insbesonderes junge Leute aus Belgrad befinden 
dermalen hier wo sie vermuthlich noch mehrere Tage verweilen 
werden.

Die Serbier und selbst einige Semliner gehen heute mit 
Pistolen und Handschar bewaffnet herum, allein diese in Serbien 
übliche Sitte dürfte so mehr als gleichgültig erscheinen, da unter 
den Serbiern der allgemein geachtete greise Erzprister Nenadovich, 
der Senator Zuban und der Polizei-Commissaire Wukailowich sich 
befinden, welche sicher gute Aufsicht über ihre Leute handhaben 
werden.
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Gestern liessen sich verschiedene Redner, meistens Theils 
junge Leute mit Reden hören, weiche die Nationalität deren ver
suchte Unterdrückung durch die Ungarn die Nationalsprache die 
verliehenen Privilegien betreffen, auch wurden Deputationen nach 
Neusatz abgesendet um den königl. Commissair von Csernovich 
zu bewegen, dass er das Standrecht zu Neusatz einstelle.

Da der gewünschte Erfolg nicht erziehlt werden konnte, hat 
man Karlowitz zum Versammlungsorte ausersehen, wohin auch 
heute viele der zu Neusatz gewesenen Antheilnehmer kamen. Heute 
noch vor acht Uhr traten Redner, darunter auch Serbier auf, 
deren die Meisten, insbesonderes der Erzprister von Schid die Leute 
zur Ruhe, Mässigung und Ordnung aufforderten. Eine Proclama
tion, welche Herr von Csernovich hieher gesendet hatte, wurde 
auf dem Platze neben den Brunnen öffentlich durch den serbischen 
Beamten Demeter Stanimirovich, der früher zu Pancsova als 
Handelsmann etablirt war, verbrannt. Um 9 Uhr bewegte sich 
eine Menschenmenge von 2000 bis 3000 Seelen in die Kathedral- 
kirche zur Anrufung des heiligen Geistes, darnach aber in den 
Hofraum der erzbisch öfflichen Residenz, dort forderte zuerst der 
Notair aus Kamenitz Bellán ovich die Versammlung zur Ruhe, 
Einigkeit und Ordnung mit dem Beisatze auf, dass man durch 
vernünftige Bitten Alles erreichen könne. Se. Exzellenz der Herr 
Erzbischof von Rajacsits hatte im Gange des ebenerdigen Hof
gebäudes Platz genommen, wurde aber auf den daneben befind
lichen Sandhaufen genöthigt, wo er gleich beim Beginn seiner 
Anrede die Versammlung aufmerksam machte, man habe ihn vom 
festen Grund auf den Sand genöthigt, worauf man mit Erfolg 
kein Gebäude bauen könne. Nach derselben Ermahnung wie es 
Bellanovich gethan, nach den ersten Worten „finster ist die 
Zukunft, der Schritt den Ihr wagt ist in Gottes Händen, Gott gebe, 
dass er glücklich ende“ hatte man den Himmel aus der Kirche 
gebracht und führte Se. Exzellenz in den erwähnten Gang auf 
die daselbst aufgebrachte Erhöhung zurück.

Nun begann der Protosingjel Kacsanszky zu reden, er ent
wickelte die Verdienste der illyrischen Nation, und als die Sprache 
auf die Patriarchen kam, wurde seine Exzellenz, der Herr Erz
bischof von Rajacsits einstimmig zum Patriarchen ausgerufen. Nach 
vom Letztem ertheilten Segen, hat der Protosingjel Gruits die der 
illyrischen Nation ertheilte Privilegien vorgelesen, und hatte noch 
nicht geendet,, als Alles schrie, es soll ein Woiwoda gewählt 
werden,

Se. Exzellenz suchte die Versammlung zu bewegen, die Wahl 
auf den 15-ten Mai zu verlegen, allein dieser Antrag fand durchaus 
keinen Anklang, Er hat hierauf zum Woiwoden als in der Nation 
hochgestellte Männer und Krieger vorgeschlageu, den Herrn Feld- 
marschallieutenant von Schifkovich, die Herrn General Majpre
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von Theodorovich, dann den Herrn Obersten von Suplikatz 
und Jovich. Die Wahl traf den Herrn Obersten von Suplikatz, der 
bei den Gränzern insbesonders als ein in jeder Beziehung aus
gezeichnet würdiger Mann bekannt ist.

Nun erfolgte von Seite der Serbier ein Freidenschiessen aus 
den Pistolen, während die Geistlichkeit das Lied „Viele Jahre“ 
anstimmte, das Glockengeläute begann und Alles begab sich in 
die Kathedralkirche, dort erfolgte das erste Dankgebet für Se. 
Majestät unsern allergnädigster Kaiser und König, darauf für die 
vier Patriarchen und das letzte für den neuen Patriarchen Se. 
Exzellenz den Herrn Erzbischof von Rajacsits.

Dem Vernehmen nach wird am 15-ten Mai eine Depu
tation gewählt werden, welche nach Wien abgeht, um die Be
stätigung des Patriarchen und Woiwoden bei Sr. Majestät ein- 
zuhohlen, vielleicht auch noch sonstige Bitten vorzubringen.

Die gute Ordnung wurde nicht im Mindesten gestört.
Die hier versammelten Deputirten von Agram angefangen 

bis Mehadia herab, wollen von Ungarn und von dem ungarischen 
Ministerium nichts wissen, weil man ihrer Nationalität und Sprache 
handgreiflich zu nahe trat. Dagegen sprechen sie sich aus, fest an 
das k. k. österreichische Kaiserhaus zu halten und dasselbe mit Gut 
und Blut treu vertheidigen zu wollen.

Am Schlüsse dieses Berichtes wage ich nur noch bei
zusetzen, dass die Wahl des Herrn Obersten von Suplikatz zum 
Woiwoden jeden Falls eine gut gelungene sei, denn da ich diesen 
Herrn durch 13 Jahre zu kennen die Ehre hatte, weiss ich auch, 
dass ihm jede andere Nationalität heilig sei.

Ezen jelentés 1848 május 15-én iktattatott be a péterváradi szlavón 
főhadikormányzóságnál 465. szám alatt; május 20-án tudomásul vétetett és 
ad acta1 tétetett.

111.

Karlóca, 1848 május 14.

Andrits A.-nak Knityánin szerbországi államtanácsoshoz intézett 
levele, melyben a karlócai gyűlés lefolyását megírja.

Eredeti levél. Belgrád, Narodna Bibliotéka, Eukopisi 1848. 1061. szám.

По разстанку моме из Београда дођем у Карловце 11 п. 
р. у вече, гди ее је су сутра дан совјетовааа предузело, хоће 
ди се скупштина у Новом Саду или Карловци држати. Но будуђи 
да је у првом мјесту иреки суд проглашен, то је послана једна 
депутација под предвођењем Г. Епископа Еуг. Јоанновића к 
Г. Петру Чарнојевићу у Н. Сад, да преки суд за време савје- 
товања укине, које овај учинити није хтео, говорећи да нема
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власт то чинити. Новосађани нису нз почетка хтели овамо да 
дођу, а скупштина не хтеде у Н. Сад ићи, и тако прође готово 
читав дан. Мећу тим изрази се народ у митрополитовој сали 
одважно за Карловде, и тако је и остало. За тим почну више 
говорника говорити, мећу којима се особито одликовао: Г. Ел. 
Вукајловић, Илија Захаријевић, и Д. Тодоровић, који су врло 
слободно и побунително говорили.

Скупштина закаже се 1/13 маја у 9 сати, и народ поврви 
у цркву на часове, а кад изиђе из цркве, Митрополит хтеде 
скунштину до понеделника да одложи, но народ заиште ју одма, 
и залсели митрополита на брегу песчаном, спремљен за нови 
двор, — видити. Овај бојећи се собствене пропасти, предложи, 
да није сходно на песку стојати. јербо ће ду нам се и надежде 
на песку само оснивати, приволе народ, те отиде у ходник 
близу библиотеке, гди са астала красно слово изговори, п Вука 
Бранковшћа прокуне. Сад почне протосинђел Каћански говорнти, 
и народ одушевљавати, наводећи да нам је патријаршија одузета. 
Народ се сложи, и обштим узкликом прогласи Г. Митрополита 
за патријарха Србског. За тим устане Г. Митроподит и почне 
привилегије у оригиналу показивати а Г. протосинђел Грујић 
читати их, гди патријарх обећа, да ће их препечатати и међу 
народ раздјелити дати. Г. Грујић говорио је врло красно сдозо 
о преселенију и правама Срба, и како су од Аустрије преварени, 
па да сад треба се осветити. Најбоља је рече освета поновши, 
стара своја права, и бирати себе војводу, које народ одобри. 
Г. Митрополит предложи 4 имена од војничког чина, будући је 
народ на питање одговорио, да неће из грађанског реда никога 
да бира за Војводу. Митрополит је молио да неби никога 
прогласили, док сва имена неизкаже. Нредложио дакле Г. Ф. 
М. Л. Живковића, Г. Тодоровића, Барона Јовића и полковника 
Шупљикаца, а народ повиче једногласно: Шупљикац, ког за 
војводу прогласе.

Fordítása;

Belgrádból eltávozva [1848] május 11-én este Karlócára érkeztem, 
ahol a másnap tartott értekezleten megvitatták, vájjon Újvidéken 
vagy Karlócán tartassék-e meg a nemzetgyűlés; minthogy Újvidéken 
a statárium ki volt hirdetve, Joannovits Jenő püspök vezetése alatt 
egy küldöttség ment Csernovitshoz, hogy a gyűlés tartamára függessze 
fel a rögtönítélő bíróságot. Csernovits azonban kijelenté, hogy ezt 
nem teheti, mert nincs rá felhatalmazása. Az újvidéki szerbek eleinte 
vonakodtak Karlócára menni, — az összegyűlt kiküldöttek meg nem 
akartak Újvidékre menni, emígyen telt el az egész nap. Közben az 
érseki teremben a kiküldöttek túlnyomóan Karlóca mellett döntöttek 
és ennél is maradt. Ezután többen felszólaltak, köztük különösen
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kitűntek : Vukajlovits Elysius, Zacharijevits Illés, Todorovits D. akik 
nagyon szabadon és izgatóan beszéltek.1

A nemzetgyűlés május 13-ára reggel 9 órára tűzetett ki; a nép 
csoportosan tódult a székesegyházba s mikor kijött a metropolita, 
hétfőre akarta a nemzetgyűlést elhalasztani. A nép azonban a gyűlés 
azonnali megtartását követelte s kérte, hogy a metropolita egy homok
dombra felálljon; ő azonban saját magát féltvén, kijelenté, hogy nem 
helyes a homokon állani, mert reményeink is homokon fognak föl
épülni, és a nép helyeslésével a könyvtár közelében levő előcsarnok
ban egy asztalra lépve, ékes szavakkal szólt, Brankovits Vukot el
átkozva. Utánna Kátyánszki protoszinggyel beszélt, fellelkesítve a népet, 
mondván, hogy a patriarchal méltóságtól megfosztatott. A nép ekkor 
közfelkiáltással az érseket szerb patriarch ává kikiáltotta. Erre az érsek 
felállt és felmutatta eredetiben a privilégiumokat, Grujits protoszinggyel 
pedig ezeket felolvasta. Az érsek kinyomatásukat megígérte és hogy a 
nép közt szét fogja osztatni.1 2 Grujits ékes szavakban ecsetelte a szerbek 
beköltözését és jogait, s hogy csalta meg őket Ausztria és hogy ezt 
most meg kell bosszulni; a legmegfelelőbb bosszú: a régi jogokat 
megújítani, vajdát választani, mit a nép helyesléssel fogadott. Az érsek 
úr négy jelöltet ajánlott a katonai rendből, miután a nép kijelentette, 
hogy nem kell neki a polgári rendből való vajda. A metropolita most 
arra kérte a népet, hogy csak a névsor felolvasása után határozzon. 
A következőket ajánlotta: Zsivkovits táborszernagyot, Todorovits 
tábornokot, Jovits bárót és Suplyikác ezredest. A népgyűlés erre egy
hangúlag Suplyikácot kiáltotta ki vajdául.

112.

Karlóca, 1848 május 14.
A szerb nemzetgyűlés képviselői tudatják a királlyal, hogy patriarchát 

és szerb vajdát választották.
Eredeti fölterjesztés német és szerb nyelven. Wien, Kr. A.; Kr. M., Praesidial- 

akten. 1848. Nr. 1985.
Ваше Величество!
Србсшв е НародЂ у следству обштегт, захтеванн учин^ногн 

познва одђ стране. Г. Архј-Епископа у Карловци 1/13. Мал 
т. г. у држанов многобројнов Народнов Скупштини по смнслу 
себи миа остив±вше дарованл Привилепл Нвг. впревосходн 
Г. Архј-Епископа и Митрополита Ј осифи Рајачића за Патрјарха,

1 Vukajlovits Eliszije, a belgrádi rendőrség titkára és Sztefánovfts 
István belgrádi igazságügyi főnök megbízottja volt. Előbbi nagy képzettsége 
által tűnt ki. — Zacharijevits Illés a belgrádi gimnázium igazgatója volt: 
bánsági születésű ; bánsági szerb parasztruhában járt és nagyban lelkesedett 
a délmagyarországi szerb fölkelésért.

2 Nem akadtam ilyen nyomtatott példányra.
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Fordítása:
Felség!
A szerb nemzet a karlócai érseknek általános közóhajra történt 

meghívására, folyó óv május hó 13-án tartott népes nemzetgyűlésen, 
a kegyesen megadott privilégiumok alapján Rajacsits József érsek- 
metropolitát patriarchának és vitéz Suplyikác' István ezredest egy
hangúlag szerb vajdául megválasztotta, amit alulírottak alázattal, 
mint a szerb nemzet képviselői, felségednek hódolattal tudomásul 
juttatnak; s kik a mostani óhajokat a nemzetgyűlés útján minél 
előbb részletesebben tolmácsolni és felséged atyai kegyes jóváhagyását 
térdhajlással kérelmezni fogják.

Aláírva 124 képviselő által, köztük Rajacsits érsek, Joannovits Jenő 
püspök, Sztratimirovits György, Kosztits Sándor, Sztojákovits György, Pan- 
telits György, Sztojácskovits Sándor, Szubbotits János, Sztamatovits Pál 
esperes, stb. — Ferdinánd király a fölterjesztést — 1848 május 26-án gr. Latour 
útján tudomásul vette. — Rajacsits érsek reszkető kézzel írta magát alá 
mint: „a szerb nemzet által egyhangúlag kikiáltott patriarcha“.

113.
Becs, 1848 május 14.

Gróf Latour herceg Eszterházy Pál magyar külügyminiszterhez. 
Fogalmazvány. Wien, Kr. A .; K. M. 1848. Nr. 933. Exp. 1848 május 15-én.

. . .  Man hat sich zwar in früherer Zeit aus Anlass der in 
Anregung gebrachten Yermehrung der [Kongress] Deputirten zu 
dem besagten Kongresse für Temesvár und Arad, dann für Essek 
in den Hofkriegsräthlichen Noten vom 6. April 1837. B. 1271, 
dann vom 28. November und 1-ten Dezember 1837. B. 5098 et 
5124, sowie vom 19-ten Mai 1842. B. 2088 an die k. ung. Hof
kanzlei stets an den §. 63 des illyrischen Erläuterungs Reskripts 
vom Jahre 1779 gehalten, wonach die Zahl der Deputirten auf 
75 und zwar 25 vom Clerus, 25 vom Provinziale und 25 vom 
Militär festgesetzt ist.

Hiebei blieb es auch in folge einvernehmends zwischen dem 
Hofkriegsrathe und der k. ungarischen Hofkanzlei nach dem

а Г. Обрста СтеФана Шупљикца одђ витезн за Србскогв Во&- 
воду едногласно изабрао о чему свеиокорнМше долуставлкни, 
као репрезентанти ц&логђ Народа Србског ВашемЂ Величеству 
евенижавше извксие даго, кое ће садашнк желк што скорје пу- 
темЂ НародногЂ Одбора обширше изтолковати, и за све- 
милостивкше внсочаВше отеческо нотврђенк Ваше Величество 
колкнопреклонЂ молити.

У Карловци, 2/14. МаЈн 1848.
Мн долуставлкни у име сви НародннИ Репрезентанта.



ÚJVIDÉKI CSENDIiíZOTTMÁNV 225

gemeinschaftlichen a. u. Vortrag vom 2-ten Juni 1842 und der 
a. h.’ Entschliessung vom 30. Juli 1842 bei der letzten Metropo
litan Wahl abgehaltenen illyrisehen National-Kongresse.

Da jedoch auf dem letzten ungarischen Reichstage nach 
dem 1848 XX. Gesetzartikel §. 8 die Zahl der Deputirten aus 
dem weltlichen Stande auf 75 erhöht worden ist, sonach von der 
früheren Bestimmung in dieser Beziehung abgegangen wurde, so 
durften nunmehr auch manche bei der Deputirten Zahl nicht 
besonders betheiligte Städte speziell vertreten werden.

Pancsova város közönsége egy külön képviselő megválasztását enge
délyezni kérelmezte. (1848 ápr. 29-én 149. sz. a. volt.)

114.
Becs, 1848 május 14-én.

Ferdinand császár és király tudomásul veszi a határőrvidéki 
zavargásokat.

Wien, Kr. A .; 1848. K. M. Nr. 1403. Hohenlohe, a Hofkriegsrat helyettes 
elnökének 1848 március hó 30-án hozott előterjesztéséből.

Ich nehme diesen Vortrag mit dem Bedeuten zur Wissen
schaft, dass eine wesentliche Änderung in der Verwaltung der Qränze 
nicht ohne Einvernehmen mit den nach den ung. Reichsgesetzes hierzu 
berufenen Autoritäten Stattfinden [kann] . . .

Wien, den 14. Mai 1848. Ferdinand.
Hohenlohe táborszernagy jelentést tett a zimonyi, pancsovai, a csajkás 

és a horvátországi határőrvidéken kitört zavargásokról. Szögyény magyar 
alkancellár erre felkérte a Hofkriegsratot 1848 március 29-én, hogy erélyes 
intézkedésekkel fojtsa el csírájában a mozgalmakat, mivel ezek elterjedése 
kiszámíthatlan következményekkel járhatna. Báró Hrabowsky meghagyta 
Ungerhofer tábornoknak, Zimony katonai parancsnokának, hogy kerülje a 
véres konfliktust, azonban a leghatározottabban megkövetelte a fennálló 
törvények fenntartását, míg Őfelsége másként nem határoz. (Präs. 1848. 
Nr. 124.)

115.
Újvidék, 1848 május 14.

Csemovits királyi biztos kinevezi Újvidéken a közrend fenntartásába 
az ideiglenes csendbizottmányt.

Másolata: Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Pasc. 132. 1848. V. ad. 44. Präs. 755.

A közcsend helyreállítására kinevezett kir. biztostól.
99/27 Újvidék sz. kir. város tanácsának.

Itt mulatásom ideje alatt arról győződtem meg: hogy Újvidék 
városában, majd nemzetiségi, majd pedig tisztválasztási érdek ürügye

15D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  felkelés tö r tén e te . I I .
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alatt, — folyvást tartó izgatások a kedélyeket oly ingerültségre- 
feszítek, minélfogva ily lázas állapotban erőszakra vetemetéstől és 
nemcsak itt helyben a közcsendnek és rendnek felbontásától, hanem 
a lázas állapotnak más helyekre is veszélyes átharapodzásától tar
tani lehet.

Ugyanazért. . .  Újvidék városában a közcsendnek és rendnek 
fenntartása céljából egy ideiglenes csendbizottmány kinevezését 
tartom szükségesnek. A bizottmány tagjai következők: Joannovich 
Pál elnök, Sztojánovics Péter, Matsvanszky József, Lehoczky Dániel, 
Demetrovics János, Groszinger Vilmos, Petrovies János, Marin- 
kovics Vük, Herger Pál, ThiÚ. Ferenc és Trandafil János.

Ezen ideiglenes bizottságnak kötelessége leend:
1- ször. Gondoskodni arról, hogy a közcsend és rend fenntar- 

tassék, a vagyon és személybátorság pedig meg ne háboríttassék; 
s azért is:

2- szór. Azok fölött, kik vétkes izgatások, botrányos lázítások 
által a kedélyeket ingerük, nemcsak őrködni, hanem az izgatás 
esetében, ha annak rendháborítás lehet a következménye, az izgató 
ellen a vizsgálatot azonnal végrehajtani és a vétkezés esetében őtet 
az illető bíróságnak átadni.

3- szor. Célszerűen intézkedni, hogy a rendet háborító izga
tásoknak vége szakíttassék.

4- szer. Az őrsereget azonnal a törvény értelmében felesküd- 
tetni és felügyelni, hogy azon nemzeti őrseregnek egész össze- 
szerkesztése és szolgálata tekintetében a törvény megtartassék.

5- ször. Jó móddal eszközölni, hogy az 1848-iki évi XXI-ik 
törvénycikk 2. §-ának rendelete életbeléptessék.

6- szor. Ezen csendbizottmány tisztje fog tartani mindaddig, 
míg annak feloszlatását szükségesnek nem találandom.

7- szer. A csendbizottmány minden eljárásáról rendes jegyző
könyvet, egy párban velem is közlendőt vezetend.

A felállított nemzeti őrseregbeli rendelkezést, vagy a rendes 
katonai erő felkérését, oly rendkívüli esetekben, hol a fegyveres 
erő alkalmazása el nem kerültethetik, ezen ideiglenes csendbizott
mány elnökére bízom.

116.

Karlóca, 1848 május 15.

Szemelvények, Petrovits K iü l1 leveléből, melyben a karlócai gyűlési
helyzetet ecseteli.

Eredeti lévél. Belgräd, Narodna Bibliotéka. Rukopisi 1848. 983. szám.

Kano ja /locata bhahm, VapHOjeBiih je AOCTa noniTeH noneu, 
H ja ce HHcaM npeBapiio, hito can c H>iiMe cnjiiia3HTnpaTn noweo,

1 Brankovits Koszta álneve?
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и само због неколико речи о н.ему с добре стране чуаени, и 
оне прокламапије, коју сам вам ономад припослао. Он се поред 
свега тога, пгго је зар држао, да ће моћи бити изабран за 
војводу, пак се не само преварен него и поруган нашао, — опет 
зато јошт јуче изразио, да му је жао, што народ србски н>ега 
за свога непријатеља сматра, и да би он желио браћи својој 
Србљима приступити, (и ако може помоћи) и патријарху ново- 
изабраном као патријарху руку целивати, само кад би увјерен 
био, да ће то народ онако примитн како он то жели учинити. 
0  овоме било је јошт јуче разговора, али су неки превелики 
ентузијасте то одбијали и говорили да неће да знају за н>ега, 
будући он може народ издати, нарочито ако му се повери, да он 
нредводи депутацију (као исто су гогорили, да је Чарнојевић ту 
услугу подносио), коју народ цару или министеријуму са својима 
жељама послати намерава. Данас је опет то потворено, и то јат ио 
с астала, но народ није се најпре сасвим изјаснио, да га у своје 
крило прима. Тек после, почем се предложило од стране патријарха, 
да би се Чарнојевићу депутација послала, која ће га молити, 
да оне људе попушта и од гонења оелободи, који су по Кикинди, 
по Бечеју и ирочој Бачкој само зато иозатварани или курен- 
тирани, што је њиова за своју пародност ватрена ревност као 
буна сматрана, примљено је ово предложеље, и као обећано је 
помирење. Исто тако примљено је предложење, да се Чарнојевић 
ако то учини, а к томе код мпнистеријума изради да се преки 
суд подигне и укине, као брат Србин у сословије народно (јер 
су га неки укачи за издајицу рода огласили п као из народа 
искључили били) прими. На ово се попео на астал нознати ђак 
Милетић, и предлагао је народу, да ова депутација и то зактева 
од Чарнојевића, као нужно условије помирења, да се он свакога 
свога званија, које је он од министеријума получио, има одрећи, 
будући ће само тако показати, да он к народу ириступа . . . 
Човек жртвује од своје стране толико, да сам први корак к 
помирењу чини, а они су ради то помирење отештати! ја би поне 
као рад бпо знати, што овај народ, који јошт ништа нема, и 
који ако се само његова слабост дозна, ништа неће моћи до- 
бити, шта велим, народ овај може коме гато дати, кад своје 
благоволење тако прескупо продати гледи?! Међу тим може 
бити, да ја у томе грешим, будући о народу, какав је таки, с 
већим вниманијем поне у садашња времена говорити ваља; и 
тога ради молим, да ми опростите ово моје унетвовање, ако 
се с вашим о том мнслима, као што то и код други примјећа- 
вам неслаже, али мени се чини, да је то с једне стране без- 
образлук од представника . . . народног1 а с друге стране опет. 
немогу никако другчије, него тако држати, да би Чарнојевић

1 Овај јуначки народ, кад се синоћ неко нашалио да иду мађари, за 
неколико је минута пре тога пуну пијаду сасвим очистио.

15*
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Јише могао за народ свој израдити, кад би сгоје важно а народу 
нипгта нешкодеће званије, пак следователно и повјерење код 
своје власти задржао, него ако би се и он само као једна 
проста јединица народу Србскоме придружио. У ком ће смислу 
депутација дјејствовати гидићемо доцније. Доста да се мени 
тај корак допада као такови који од ползе бити може, а к 
томе и који може, честитог човека, несретном неком од народа 
одцепленог, с овим помирити и са невиности1 љагу издајнијства 
скинути. Јуче око 8 сати. [У. 14.] у вече оправљена је штаФета 
у Беч од народа и патријарха, у којој се јавља, шта је народ 
учинио, као и то, да ће скоро и једна деиутација народна с 
прошенијем народним у Беч оправљена бити. Јоште немогу 
једнако да се сложе, како ће да стоје према мађарском министе- 
ријуму. Ексалдатоси неће да знају за њега, и једна оће да 
најпре сами за себе издјејствују војводство, а после да се с 
Хрватима соједине; други жеље сајединење с Хорватском обшти 
Хорватско-Србски министеријум; а трећи веле да би се требало 
нзрадити да ми желимо у оном отношењу према круни мађарској 
стојати у којој Хорвати узастоје. Ово би било понајбоље, кад 
не би ми са тим нашу будућност од случајни околности зави- 
спмом учинили.

Око 11 сати поднео је одбор скупштине точке основне 
народног устава под којим Србљи од сад живити желе . . .

Да ли ће ово моћи бити, Бог свети знаде; поне ја би 
рекао, да се овде рачун прави без механџије, мађара, који ће 
тешко допустити, да се и сама Хрватска, а камо ли Банат и 
Бачка у толико од Мађарске одцепе . . .

Ђаци гимназије овдашње имали су данас испите овога 
теченија, и најстарији, који су и мађарски учили, по свршетку 
испита натоварили су на гомилу своје мађарске књиге и на 
сред пијаце спалили . , .

Милетић се морао рђаво изразити, јер се по његовим 
доцнијим речма зактева, да се Чарнојевић одрече званија коми- 
сара на сабору народном.

Fordítása.
Úgy látom, hogy Csernovits elég tisztességes ember és nem 

sajnálom, hogy vele rokonszenvezni kezdtem: jó részről hallott nyilat
kozatok és proklamációja okából is, melyet önnek megküldtem. Azt 
hitte, hogy esetleg megválasztják vajdának, de nemcsak hogy csalódott, 
hanem még megszégyenítettnek is érzi magát, — mégis tegnap saj
nálatát fejezte ki afölött, hogy a szerb nép őt ellenségének tekinti,

1 Што се вешала тиче, то је онако, као што сам ја пре писаоЈ а што 
се затварања тиче, то има међу затворенима у Бечеју више Мађара неголи 
Србаља; будући су онп први заједно са својом женои и децом мањом и 
већом куће и дућане арали . . .
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holott szerb testvérei mellé óhajt állani s ha teheti, őket megsegí
teni ; sőt kész az új patriarchának kezet is csókolni, ha tudná, hogy 
a nép ezt olybá venné, amint ő ezt óhajtja megcselekedni. Szó volt 
erről még tegnap este is, de némely túlzók ez ellen kikeltek, hallani 
sem akartak róla, attól tartván, hogy a.nemzetet elárulhatná, — kivált 
ha reábíznák annak a deputációnak a vezetését (állítólag erre fel
kínálkozott volna), melyet a nép óhajaival a császárhoz vagy minisz
tériumhoz felküldeni szándékozik. Ma ezzel ismét nyilvánosan meg
vádolták ; a nép eleinte nem nyilatkozott, hogy befogadja-e; csak 
akkor, mikor a patriarcha indítványozta, hogy Csernovitshoz egy 
küldöttség menesztessék, mely felkérje őt, hogy azon egyéneket, 
akik Kikindán, Becsén és Bácska egyéb helyein elzárattak vagy 
nyomoztatnak, mivel nemzetiségük védelmének buzgósága lázadásnak 
minősíttetett, — fogadtatott el az indítvány. Elfogadtatott azon indít
vány is, hogyha Csernovits a minisztériumnál keresztülviszi a 
statárium megszüntetését, készek őt, mint szerb testvért kebelükbe 
fogadni. (Némelyek ugyanis árulónak bélyegezték és a nemzetből 
kizártnak tekintették.) Erre a közismert deák, Miletits Szvetozár fel
ugrott az asztalra és a nép előtt indítványozta, hogy a kibékülés 
egyik föltételéül követelje a deputáció Csernovitstól, hogy minden
féle a minisztériumtól nyert hivataláról mondjon le, mert csak így 
bizonyíthatja be, hogy a nemzet mellé állt . . . Csernovits annyi 
áldozatot hoz a béke első lépésének megtételére, — s ők ezt meg
nehezíteni igyekeznek. Szeretném tudni, hogy ez a nép, melynek 
még semmije sincsen s ha tudtára ébred gyöngeségének, hogy mit- 
sem kaphat, — mit adhat, ha saját javát ilyen drágán eladni véli ? 
Lehet, hogy felfogásom téves, miután a jelenlegi időben a népről 
akármilyen nagyobb véleménnyel illik lenni; azért kérem bocsásson 
meg nézetemért, ha ez az önével nem egyeznék (amint észreveszem 
másokéval sem), de egyfelől szemtelenségnek tartom az indítványozó
tói és másfelől a néptől1 azt gondolni, hogy Csernovits többet érhetne 
el népéért, ha fontos és a népnek mit sem ártó hivataláról lemon
dana, mintha kormányának bizalmát megtartaná, vagy ha mint egy
szerű egyén a nemzethez csatlakozna. Mily értelemben fog a kül
döttség eljárni, majd meglátjuk. Elég az hozzá, nekem tetszik ez a 
lépés, s mint ilyen hasznothozó lehet és egy tisztességes emberről 
a néptől szerencsétlenül elidegenítve, leszedheti az ártatlanról az 
árulás bélyegét. Tegnap este [május 14.] Bécsbe menesztette a nemzet 
és a patriarcha a stafétát, melyben a nép határozatait tudatja s hogy 
nemsokára Bécsbe egy küldöttséget meneszt a nemzeti petíciókkal.

1 Ez a hős népség, mikor valaki felültette, hogy jönnek a magyarok, 
néhány perc alatt a népes piacról teljesen szétszaladt.

Az akasztásokról már írtam, s ez megfelel a tényeknek; ami az 
elzártakat illeti, óbecsén sokkal több magyar van elzárva mint szerb, 
miután ők feleségestől-gyermekestől legelőször rabolták ki a házakat és 
boltokat. . .
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Még sehogy sem tudnak aziránt megegyezni, hogy milyen állást 
foglaljanak el a magyar minisztériummal szemben. A túlzók hallani 
sem akarnak róla, az egyik párt egyedül akarja a maga részére a 
vajdaságot kieszközölni és aztán Horvátországgal egybekapcsolni, a 
másik párt egy közös horvát szerb minisztérium alatt akar Horvát
országgal egyesülni; a harmadik párt olyan viszonyba óhajt jutni a 
magyar szent korona kötelékében, amilyenben a horvátok vannak. 
Az volna a legjobb, ha nem tennők esetleges körülményektől jövőnket 
függővé . . .

Délelőtt 11 órakor a fővégrehajtó bizottság [glavni odbor] a 
nemzeti alkotmány alapelveit terjesztette elő a nemzetgyűlésnek, 
melyek alatt a szerb nép élni óhajt . . . Lehetséges-e ez, — azt csak 
az Isten tudja. Úgy látom, hogy itt a gazda, a magyarok nélkül készül 
a számadás, akik nehezen fognak ahhoz hozzájárulni, hogy Horvát
ország, nemhogy még a Bánság és Bácska Magyarországtól elszakít- 
tassék . . .

Az itteni [karlócai] gimnázium legidősebb tanulói tényleg ilyen 
irányban indulnak és összes magyar könyveiket halomra rakva, a piac 
közepén elégették . . .

Miletits Szvetozár csúnyául nyilatkozhatott, mert azt követelik 
Csernovitstól, hogy mondjon le a királyi biztosságról a nemzet- 
gyűlés előtt.

117.

Pétervárad, 1848 május 15.

Báró Hrabowsky szlmon-szerémségi főhadparancsnok István főherceg 
nádorhoz, a horoát és szerb viszonyokról szóló fölterjesztése.

Másolat. Wien, K. A. 1848. K. M. Nr. 1602.

Mit dem höchsten Erlass vom 11. 1. M. beehren mich Euer 
K. H. mit dem sehr schmeichelhaften Auftrag, in Kroatien sowohl- 
als in den Komitaten Verőcze, Pozsega und Syrmien als bevoll
mächtigter königlicher Kommissair die gestörte Sicherheit der 
Person und des Eigenthums herzustellen und den separatistischen 
Tendenzen dieser Länder wirksam zu begegnen.

So glücklich ich mich fühlen würde, durch meine Bemühun
gen, die Gemüther zu beruhigen, und zum Wohl des gemein
samen Vaterlandes das erwünschte innige Einverständniss Ungarns 
mit den Nebenländern herbeizuführen; so muss ich doch Eurer 
K. K. Hoheit meine moralische Überzeugung in Vorhinein aus
sprechen, dass ich an einem unbedingten günstigen Resultat meiner 
Sendung zu zweifeln volle Ursache habe.

Von dem Wunsche ferner beseelt etwas zu vermeiden was 
Euer K. K. Hoheit hohe Person, das gesammte ungarische Mini-
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sterium und endlich auch mich, bompromitiren könnte, erlaube ich 
mir’jedenfalls Euer K. K. Hoheit hohe Aufmerksamkeit vorläufig 
darauf zu lenken, dass bei dem Umstande, wo laut den Zeitungen 
und der allgemeinen verbreiteten Nachricht, — Kroatien und die 
vorerwähnten Komitate, keine Zuschrift Euer K. K. Hoheit oder des 
ungarischen Ministeriums annehmen, — es nicht nur möglich, 
sondern höchst wahrscheinlich ist, dass sie den von demselben 
Ministerium entsendeten königl. Kommissair eben so wenig anzu
erkennen geneigt sein werden; es daher sehr wünschenswerth wäre, 
wenn der diessfällige Befehl an die fraglichen Nebenländer und 
die Militärgrenze direkte von Seiner Majestät erginge.

Auch spreche ich keine slavische Mundart und es wäre doch un
umgänglich nothwendig einer solchen und zwar der hiesigen mächtig 
zu sein, um mit den Leuten selbst sprechen, dieselben haranguieren 
zu können, was nicht selten von grosser Entscheidung ist.

Euer K. K. Hoheit genehmigen mir ferner die Zuziehung von 
Civil-Individuen, ich würde aber besonders in der Militär-Grenze, 
auch Militär-Individuen benöthigen. In dem ich mir daher einige 
dieser letztem beizunehmen erlauben werde, bitte ich ehrfurchtsvoll 
Euer K. K. Hoheit wegen der ungarischen Korrespondenz wenigstens 
eines der Zivil-Individuen mir aus Pesth gnädigst zuzutheilen; die 
übrigen würde ich aus den betreffenden Komitaten beiziehen.

Schliesslich wage ich noch mit Bezug auf meinem gehorsam
sten Bericht vom 13-ten Mai den J. Nr. 454/p. Euer K. K. Hoheit 
darauf aufmerksam zu machen, ob es bei den gegenwärtigen Ver
hältnissen, wo die slavische Bevölkerung täglich mehr Antipathie 
und Erbitterung gegen das ungarische Ministerium an den Tag 
legt, und eben heute wieder eine Fraktion derselben in einer beim 
Herrn Erzbischof in Karlovitz abgehaltenen grossen Versammlung, 
laut und einstimmig ausgesprochen hat, „nur unter der Bedingung 
mit der ungarischen Krone vereint bleiben zu wollen, wenn diese 
Krone auf dem Haupte des österreichisen Kaisers bleibt, und die 
gedachte Bevölkerung in keiner Beziehung unter das ungarische 
Ministerium gestellt wird“, — ob, sage ich, unter solchen Ver
hältnissen es räthlich wäre, dass ich mich von hier entferne ?

Ich bitte übrigens Eure k. Hoheit überzeugt sein zu wollen, dass 
ich mit meiner gewohnten Thätigkeit alles aufbieten werde, um das 
in mich gesetzte gnädige Vertrauen zu rechtfertigen, mit umsichts
voller Klugheit und Vorsicht mein Amt anzutreten mir vorschreiben 
•und jeden Anlass vermeiden werde, welcher bei der allgemein bestehen
den Aufregung der Gemüther einen Bürgerkrieg herforrufen könnte.

Ugyanekkor báró Hrabowsky gróf Latourral is közölte a fenti föl- 
terjesztést; újra hangsúlyozván, hogy csak az uralkodónak sikerülhetne a 
polgárháborúnak elejét venni, ha ő a szerbek petícióját honorálná és a 
kiegyezést Magyarországgal létesítené, miután a határőrök Őfelségéhez föl
tétlenül hívek.
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118.
Buda, 1848 május 15.

István nádor a szerb kongresszust Temesvárra, június 27-ikére
halasztja.

Eredeti fogalmazvány, Budapest, 0. L .; V. M. 3/c., gör. sz. egy. 7. — 890. sz.
Etp. 1848 május 15-én éjfélkor.

Miután a görög nem egyesültek egyházi gyülekezetének ki
tűzésére a kikindai gyászos események keletkeztek; miután ama 
vészes mozgalmuk miatt az egyházi gyülekezetnek, Karloviczon az 
események közelében tartása iránt önmagának ezen egyháznak más 
vidékeken lakó hírei között igazságos aggodalom létezik, mely az 
elővigyázat lépését halaszthatatlanul szükségessé teszi, rendelem:

1- ször az egyházi gyülekezetnek ideje egy hóval későbben 
f. é. június hó ó szertartás szerinti 15-kére tétetik át.

2- szor. A gyülekezet nem Karlovicon, hová eleve hirdetve 
volt, hanem az 1790-beli congressus helyén Temesváron fog a 
fenforgó körülmények között megtartatni.

Temesi gróf és főispán Osernovits Péternek állodalmi biztosul 
történt kineveztetése újabban megerősíttetik.

Ezen rendelet kihirdetésével a karlovici érsek és metropolita 
megbizatik.

Budapest, 1848 május 15-kén.
Ezen rendelet latin nyelven küldetett meg Rajacsits érseknek Karlócára. 

Latin nyelvű, a nádor és a vallásügyi miniszter által aláírt példánya a karlócai 
patriarchal levéltárban 1848 ad sz. a .; magyar nyelven közzététetett a 
Pesti Hírlap 1848. 58. számában.

119.
Budapest, 1848 május 15.

István nádor elrendeli a délvidéki várak hadi állapotba való helyezését..
Eredeti rendelet. Wien, Kr. A.; SI. S. 6. K. 1848, V. 42/a. és S. B. G. K.

Fasc. 128. V. 31/e.
Magyarország Nádora és Királyi Helytartója 
a tótországi főhadparancsnokságnak.

265. h. t.
Értesülvén a ministerium arról: miszerint egyrészről a török 

birodalomban Magyarországgal határos Szerbiában, másrészt az alsó 
magyarországi tartományokban oly közös összeesküvés fedeztetett 
fel, melynek célja egy független szerb királyság felállítása, ennek 
következtében vett ministeriumi határozat folytán a hadi főkor
mánynak szoros kötelességévé teszem, hogy parancsnoksága alá 
tartozó határőrvidéki minden parancsnokhoz rögtön elbocsátandó
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legszigorúbb rendelet, s felelősséggel kötött szoros felügyelés által 
arról’ intézkedjék, mikóp azok a parancs vételével azonnal váraikat 
a legerélyesebb háború lábra állítsák, eleséggel, lőszerekkel magokat 
kellőleg haladéktalanul ellássák, különösen figyeljenek a vár bátor
sága biztosítására és a jövevényekre, szóval magokat szorosan 
őfelsége a király által a körülményekre megrendelt szabályaihoz 
alkalmazzák, az őrizetük alá bízott váraiknak netalán történhető 
meglepetés általi bevétele esetében az ezáltal őfelségére királyunkra 
és az álladalomra eredhető kárra nézve a várparancsnokok tétetvén 
komolyan felelőssekké.

Kelt Budapesten, május 15-én 1848.
Ministerelnök: Gróf Batthyány Lajos. István nádor.

A hadügyek ideiglenes vezérletéveli megbízottja 
Ottinger őrnagy.

A kormány ezen rendeletet Kászony kapitány által kézbesítette 
báró Hrabowsky főhadparancsnoknak. Báró Hrabowsky 1848 V. 18-án gróf 
Latour osztrák hadügyminiszterrel is közölte a rendeletet, aki a tett intéz
kedésekhez hozzájárult. (SI. S. G. K. 1848 V. 42, 42/b, c.)

120.

Buda, 1848 május 15.

Szemere belügyminiszter rendelete báró Hrabowsky szerém-szlavon főhad- 
kormányzóhoz, a végvidék megőrzése iránt.

Fogalmazvány. Budapest, 0. L.; B. M. 1848. 66. ein. sz. Exp. 1848 május 16.

Azon fontos körülmények folytában, miket őfelségének a 
nádornak bejelentett, hivatalosan arra szólítom fel, miképen az 
illető határszéleken a legszigorúbb intézkedéseket teendi, hogy 
külföldről csak minden kétségen felüliek bocsáttassanak át a határon, 
ha szinte a kereskedés kárával történik is. Sőt a körülmények 
súlyosbodása szerint minden közlekedést is megtilthat, éppen mintha 
hadi állapot esete állott volna elő.

Minden fegyvert mit átvinnének és behoznának, el fog 
koboztatni.

A belgrádi basát a török birodalomnak is ellenséges e moz
galomról értesíti rögtön és őrködésre, intézkedésre, erélyes föl
lépésre szólítja fel, mint barátságos hatalmat.

Az ausztriai ügyvivőt szinte rögtön értesíti s kötelessége 
éber teljesítéséré felhívja.

Még azon hatóságokat is figyelmezteti, melyek közvetlen 
rendelkezése alatt nem állanak.

Természetesen a gyanúsokat, a bűnösöket elfogatja; a kül
földi lapokat eltiltja. A sajtót különös őrködés alá veendi, addig 
míg a vidék a harcias állapotban leend.
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A hazát meg kell menteni minden áron., Kipróbált kajára  
és éberségére számit királya és a haza, mely Ont becsüli és Önbe 
bizodalmát helyezi.

A magyar kormány Hrabowsky altábornagy 1848 május 13-iki és 
Ungerhofer vezérőrnagy május 12-iki a szerbekről szóló jelentéseit, Eszter- 
házy Pál külügyminiszter útján a királyhoz is fölterjesztette. Szemere fel
kérte Eszterházyt, hogy az illető diplomáciai körben minden szükséges 
lépést megtegyen „mert az uralkodóház és hazánk közérdekét veszély fenye
geti.“ — „A haza veszedelemben van, a koronát csorbítani szándékoznak.“ — 
fB. M. 1848. 74. ein. sz.)

121.

Budapest, 184S május 16.
A  magyar kormány a karlócai gyűlés következtében felállítja a rendes 

nemzetőrségi sereget.
Budapest, 0. L .; Kül. M. 1848 6. ein. sz. és fogalmazvány. K. L. 1848

191. ein. sz. a.
6e. 1848.
Azon szerb s illír mozgalmak, melyek eddig Magyarország 

alsóbb részeire, főként pedig Horvát- és Tótországban mutatkoztak, 
s némileg már tettleges merényletekben is fölmerültek, mily vészes 
kitöréssel fenyegetik nemcsak Magyarországot, de az összes ausztriai 
monarchiát is, hercegséged Hrabowsky péterváradi főhadikor- 
mányzónak másolatban iderekesztett hivatalos tudósításából1 elég 
világosan láthatja.

E  tornyosodó förgetegnek a haza és az összes birodalom lát
határáról erélyes elhárítása tekintetéből, a magyar ministerium, 
az említett hivatalos levél vételével tüstént már tegnap elhatározta, 
s erészben a szükséges rendeleteket meg is tette: hogy Szeged 
tájékán vagy a körülmények kívántához képest az alsóbb vidéke
ken egy 12.000 főnyi sorkatonaságból álló tábor alakíttassák; — 
odautasítván egyszersmind a török határszélek felé eső várak 
parancsnokait: miszerint azon várakat azonnal hadi lábra állítsák 
s a védelemre szükséges minden tábori szerekkel ellássák.

Mivel pedig ezen sereg összevonás miatt az ország több 
vidéke sorkatonaság nélkül maradnának, a ministerium egy
10.000 emberből álló rendes nemzetőrségi seregnek toborzás útjáni 
létesítését is megrendelte ugyan, — miután azonban ennek foga
natba vétele még némi időt kíván, — a naponként fölmerülő 
aggályos körülmények szükségétől ösztönöztetve, hercegségedet 
hivatalos kötelességeimnél s hazafiúi buzgóságomnál fogva meg
kérni sitetek, miszerint a már megígért három magyar ezrednek 
Magyarországba gyors bejövetelét siettetni, egyszersmind azt is 
eszközölni méltóztassék, hogy a székelyek közül, kik Magyar-

1 Hrabowskynak István főherceghez intézett 1848 májns 18. kelt 
jelentése a 108. szám alatt a 217. lapon.
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ország védelmére, miként értesítve vagyok, szívvel s lélekkel 
jönnének, legalább két ezred beküldessék.

A Szeged tájékán alakítandó tábor vezérletére egy ügyes, 
bátor s erélyes hadi férfiúra elkerülhetlen szükség van; s tán 
nem is kell mondanom, mennyire kívánatos, hogy ez magyar legyen. 
Szíveskedjék tehát hercegséged magán értekezés útján az ausztriai 
hadi minisztertől kitudakolni: kit gondolna ő a főbb hadi tiszt= 
ségeken álló magyar egyének közül ezen célra alkalmasnak? s 
«részbeni véleményét, anélkül hogy az általa megnevezendő egyé
nek közül most még bármelyikre is positiv igényt alapítanánk, 
velem sietve tudatni.

Hasonldképen eszközlendő a főtábori kartól egy derék ügyes 
főtiszt, ha lehet, szinte magyar, ki a tábori anyagszereket kezelje 
s a hadi munkálatokat végezze.

Midőn végre hercegségedet, ezeknek kapcsában arról is érte
síteni kívántam: hogy a görög nem egyesült hitüeknek Karlovicon 
kitűzött úgynevezett nemzeti gyülekezetét, a ministerium, ezen 
körülmények között sietve elhalasztotta, s néhány heti időköz 
múltával Temesvárra tette át, — kérve-kérem hercegségedet: sür
gesse az angol követségnél, ha célszerűbbnek látja az ausztriai 
külügyminister útján is, miszerint az angol kormány Magyarország 
jelen helyzetében, ennek számára nagyobb számú fegyvert engedjen 
át, egyszersmind az alsó részekről nemcsak Magyar- de Török
országot s innen egész Európát fenyegető veszélyek elhárítására 
oly gyors és erélyes lépéseket tegyen, hogy azon veszélyek az 
európai béke, műveltség s szabadság üdvös jólétére idejekorán s 
tettlegesen meghiusíttassanak.

Pulszky államtitkár a magyar kormány kérelmét június 9-én közölte 
az osztrák hadügyminiszterrel; a sereg felállítását a kormány június 6-iki 
minisztertanácsban határozta el. Ferdinánd király június 12-én tudomásul 
vette a határozatot. „Diese Anzeige dient mir zur Nachricht und erwarte 
ich seiner Zeit über das Ergebniss weiteren Vortrag.“ (Kül. Min. 1848. 
220/eln. sz.)

A magyar kormány később 1848 június 9-én herceg Eszterházy útján 
tudatta a királlyal, hogy a föntemlített defenszív csapatokat kizárólag a 
trón és a birodalom integritása védelmére gyűjté össze, de egyben kész 
békés és méltányos kiegyezésre is. (Kül. Min. 1848. 168/e.)

122.

Pancsova, 1848 május 16.
Nikölits János leveléből.

Másolat. Budapest, N. M. — Az újabbkori szerb mozgalmakat illető
okmányok. 159. 1.

Ü3 nnciia Mór Ha Pajy ynpaii.i>eHor, Kora CT.e Mopa.in jyue 
y pyae 4o6hth, Mopa.ui cie ce h to yüjepimi, ,ta je nano ca^a&a 
oőcTojaTe.iCTBa ois/iainitír Cpőa CToje Hyat̂ HO, /\a ce uac npe y
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Неготин на Васу Еамарата [?], Г. Мајор Мпше синоица пише, 
да капетан Димитрије из Брајле с његови момци крене се, 
којима да се придруже и наши сгојиољници из Неготина. Докле 
они до Кунјака [?] приспједу дотле се може уредити гди на 
ову страну да пређу, и ја ћу онда тамо отићи те иј дочекати, 
на које ћу ја ипак упутсвије од Вашег високородија под 
Г. Раје очекивати. Не може себи представити, како премрле 
и импрактическе овдашне духове подиже, и електризира само 
углед наши људи. Сва је њиова надежда и Физическа моћ 
јединствено на наше људе ослоњена; зато сам ја синоћ овамо 
приспјевши и видивши, да и у самим овдашњом одбору кло- 
нуће духа и страх влада, у колико сам кадар подизо душе п 
срца њиова казавши им, да ће им од Брајла и Галаца зна- 
менита помоћ ог Грка, Бокеза и Црногораца доћи. Да су и из 
Крајне млоги спремни који ће се њима придружити, да иј пра- 
вителство наше оставити неће... Ово је тако охрабрило овдашње 
одборнике, да је предсједатељ њин адвокат Алексић . . . одма 
контрамандирао износ кассе овдашње Ђумручке у Темишвар ...

Ја ћу данас с Милутиневићем, који је кассу и привплегије 
из Карловца донео, данас нраво у Карловце, гди се надам од 
ваши високородија можда какви препорука добити . . . од поз- 
натог пророка разумео сам. да ће Књаз Милош 15/27. т. бити 
у Босни. Самном пак дошао је одоздо разглашени калуђер 
Бојувађски Гедеон идући право к Милошу у Загреб; но он ће 
преко Земуна најпре у Карловце, ког ја нећу из ока испустити.

Fordítás :
Rájához intézett levelemből, melyet tegnap bizonyára kézhez 

vett, meg kellett arról is győződnie, hogy az itteni szerbek helyzete 
megköveteli, hogy azonnal Negotinba Mihály őrnagy unokaöccsének 
Vassza K . . .-nak írjanak, hogy Demeter kapitány embereivel Brajlá- 
ból, a mi önkénteseink is Negotinból hozzájuk csatlakozva, azonnal 
elinduljanak. Amíg ők K . . .-ba érnek, addig önök kijelölhetik az átkelés 
helyét, ahol őket pontosan megvárom és tekintetessógedtől Rája részére 
a további utasításokat átvehetem. Nem hiszi az ember, hogy mennyire 
felvillanyozza az itteni ügyefogyott embereket a mi embereink látása. 
Minden reményük és hatalmi tényük tisztán a mi embereinken 
alapszik; ezért tegnap ideérkezve, s látván, hogy magát az odbor 
tagjait is csüggedség és ijedelem fogta el, — tőlem telhetőleg fel
lelkesítettem őket, közölvén velük, hogy Brajlából görög, kattarói 
és montenegrói önkéntesek segítségükre jönnek. Számosán Krajnából 
is készülődnek ide csatlakozni s hogy őket kormányunk nem fogja 
elhagyni. . .  Ez annyira felbátorította az itteni odbor tagjait, hogy 
elnökük Alekszits ügyvéd, megtagadta a vámpénztárnak Temesvárra 
való szállítását.
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Ma Milutinovits-esal, aki Karlócáról a pénztárt és privilégiumokat 
ide hozta, — egyenesen Karlócára utazom, ahol reményiem valamely 
ajánlást kapok öntől . . .  az ismert prófétától megtudtam, hogy Milós 
fejedelem e hó 27-én Boszniában lesz. Velem jött alulról a hírhedt 
Gedeon kalugyer is, aki egyenesen Milos fejedelemhez megy Zágrábba; 
ő azonban Zimonyon át előbb Karlócára utazik; szemem előtt fo
gom tartan i. . .

Nikolits János, a szerbiai kormány titkos kiküldötte a Bánságban, egész 
Orsováig, Báziásig járva, agitált a délmagyarországi szerbek fölkelése mellett.

123.
Karlóca, 1848 június 16.

A  szerb főodbor meghívólevele az innsbrucki küldöttség tárgyában.
Budapest, 0. L . ; B. M. 1848. 2162. sz.

Избраше с р б с к о г г  патрј арха ,  у дицу превосходи- 
телнМшегг АрхЈепископа и ' Митрополита, дМствителногЂ ц. 
кр. Сов&тника Ј о с и ф а Р а л ч и ћ ; не манЈц пзбраше С р б с к о г 
ВоЛводе у лицу СтеФана Шуплвикацт.  одђ Вптезт. 1 
ц. кр. Оберштара, па народн4емт>, дана 1 -огђ Мап 1848. у Кар- 
ловцн торжествованомЂ Собору, по смнслу всевБгсочаИши  
прпвилегји,  народу нашему о д ђ  АвгустМши Императора и 
КралМа Унгарски дарованн, единодушннмЂ гласомЂ народа 
учин^но, настолш,имЂ в&домо творећи, и Вами га сообш.авагоћи, 
кунно ВасЂ позивамЂ: да бн, — будући е народнћ посланичество, 
ком потврђенћ предпохвалћногЂ избран1Л Нћ г о в е  Свитости  
Иа т р ј а р х а  и В о в в о д е  СрбскогЂ,  и прочи народ-  
н б  1 з а клу че нј л  отђ С г о . ц . кр. Ве л и ч е с т в а  исхода- 
таћствовати, народннмЂ, на то ополномош,епнмЂ главннмЂ, од- 
боромЂ израђено, — на истни конацЂ, 13. Ман 1848 но нашемЂ 
Календару у ЗемунЂ, гдћ е паробродЂ за оне, коћма е таћ путЂ 
ближ10, погођенЂ, доћи, а пначе у ЗагребЂ 19. Мап, п. р. н. кален- 
дара; у БечЂ пак на сваки начинЂ 2 4 . Ман приспћти непропустили.

У прочемЂ свјма, коима надлежп, ивли се: да се народннћ 
СоборЂ, за 15-ГД Мав заказннћ неће држати.

Изђ засћданЈл народнћгЂ одбора, у Карловцн дана 4 -ођ 
Маи 1848 год.

Fordítása:
Miután Rajacsits József érsekmetropolita és császári titkos 

tanácsos Öméltósága személyében a szerb patriarcha: nem kevésbé 
Vitéz Suplyikác, cs. kir. ezredes személyében a szerb vajda az 1848 
május 13-iki ünnepélyes nemzetgyűlésen Karlócán őfelségéik az 
osztrák császárok és magyar királyok által adományozta magas privi
légiumok alapján egyhangú lelkesedéssel a nemzet által megválasz-
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tattak, — Önnel ezt tudatva, meghívjuk, miután a nemzet küldött
sége a patriarcha őszentsége és a szerb vajda választásának és a 
többi határozatok őfelsége által való megerősítésének kieszközlóse a 
nemzeti főodbor által felhatalmaztatott; — hogy evégből 1848 május 
25-én Zimonyba jöjjön, ahol gőzhajó vár azokra, kiknek ez az út 
rövidebb és nemkülönben június 1-én Zágrábban, Bécsben pedig minden
esetre június 5-én megjelenni el ne mulassza.

Egyébiránt mindazoknak, akiket illet, köztudomásul adatik, hogy 
a május hó 27-ére kiírt nemzetgyűlés nem tartatik meg.

A karlócai nemzeti főbizottságnak Karlócán 1848 május 16-án 
tartott üléséből.

Ezen meghívókat Sztratimirovits György mint elnök és dr. Pantelits 
és Varszán György mint bizottsági tagok írták alá.1

124.
Karlóca, 1848 május 16-án.

Steiger hadbíró-polgármester jelentése báró Hraboivsky 
főhadparancsnoknak a karlócai viszonyokról.

Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848 Faso. 132. V. 41/b. Präs. Nr. 481. Beikt.
május 17.

Ad Reservat Nr. 21.
Am 14-ten Mai kamen hier noch viele Fremde, worunter 

auch zwei Montenegriner und mehrere Serbier, an. Mehrere Depu- 
tirte hatten im Konsistorialsaale fortwährend gearbeitet und berathen 
worüber mir jedoch bisher nichts Verlässliches bekannt wurde.

Gestern den 15. Mai waren hier sicher 10.000 Menschen (?) 
beisammen.

Die Deputirten haben im Consistoriaisaale über Deputationen 
nach Wien zu Seiner Majestät unseren allergnädigsten Kaisers, 
nach Agram zu Sr. Exzellenz den Herrn Feldmarschallieutenant 
und Banus Baron Jellasich, dann nach Prag zum Slavencöngress 
Rücksprache gepflogen und Wahlen getroffen, insbesonders aber 
eine Ausgleichung mit Herrn von Csernovits aus dankbaren Ge
fühlen gegen seine Ahnen versucht.

Der Versuch mag viel Zeit, jedoch umsonst weggenommen 
haben, denn er blieb fruchtlos, weil Herr von Csernovich die 
gemachten Bedingungen nicht eingehen wollte oder konnte.

Verschiedene Kedner (junge Leute) traten auf dem Platze 
vor dem Kaffeehause auf, darunter mehrere aus Serbien, welche 
unter andern zur Einigkeit und festem Zusammenhalten auf
forderten, einer derselben soll auch Hülfe aus Serbien zugesagt

1 Sztratimirovits Kula, Pantelits orvos, Zimony, Varszán, Pancsova 
szerb nemzetgyűlési kiküldött volt.
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und zur Bewaffnung aufgefordert haben, weil man die Ungarn 
fürchtet.

Heute wurde im Kongressale im Stadthause beschlossen, 
dass 12 Deputirte hier zu Karlowitz bleiben, und dass der auf 
den 27-ten Mai 1. J. festgesetzte Nationalkongress so lange ver
schoben werden solle, bis nach den Privilegien die Nation solchen 
verlangen werde. Auch besteht eine Commission aus beiläufig 
40 Deputirten, welche die verschiedenen Petitionen zusammen
stellt. Eben heute haben viele Serbier und sonstige nicht Deputirte 
Karlowitz verlassen.

Bisher war, das viele Abfeuern der Pistolen auf den Gassen 
und aus einigen Häusern durch die Serbier beim Tag abgerechnet, 
die Ruhe und Ordnung nicht gestört.

Die Karlowitzer selbst verhalten sich möglichst mit Auf
opferung neutral, und verrichten unverdrossen und mit Eifer die 
Nachtspatroullendienste, welche eben nicht wenig Menschenkräfte 
in Anspruch nehmen.

Indem ich dieses mit Bezug auf den Bericht vom 13-ten 
Mai gehorsamst anzeige, glaube ich über die früher erwähnte 
Erhebung .Sr. Exzellenz des Herrn Erzbisehofs zum Patriarchen 
erläuternd bemerken zu dürfen, dass solche deswegen erfolgt sein 
soll, weil wie ich aus dem Munde eines Weisskirchner Deputirten 
vernahm, die zu Lugos im Banat versammelt gewesenen Wallachen 
einen eigenen Erzbischof wünschen. Weil man diesen billigen 
Wunsch begünstigen mag, und doeh auch von den bisherigen 
erzbischöflichen Rechten nichts vergeben will, soll die erwähnte 
Erhebung zum Patriarchen geschehen sein.

Übrigens fürchtet man, dass die Ungarn gegen die dermaligen 
Unternehmungen und Petitionen der hier versammelten Slaven 
gewalt brauchen werden.

125.
Karlóca, 1848 május 17.

Bajacsits József érsek fölterjesztése a nádorhoz a szerb görög keleti 
kongresszus tárgyában.

Eredeti fölterjesztés. Budapest, 0. L. 1848. B. M. 235. ein. sz.
Érk. május 22-én.

407.
Serenissime Caesareo Regie Hereditarie Princeps, Arehidux 

Austriae Regni Palatine, et Regie Locumtenens, Domine Beni
gnissime!

Appropinquante congressu nationali magna populi hujatis 
copia in eo desiderium suum manifestavit: ut praevie necessaria 
hoc fine conferentia servetur, — ex omnibus nimirum partibus



240 ÍIAJACSITS ÉRSEK FÖLTERJESZTÉSE

communitates mittant suos deputatos; qui collatis in medium 
consiliis necessitates populi hujus tam generales, quam particulares 
eruant, — et sic ad congressum, ubi de mediis hoc fine neces
sariis concludetur, quasi jam praeparati veniant.

Cum medium hoc pro eo aptissimum fore viderim: ut desideri a 
totius nationis genuine cognoscantur, — bonoque communi 
noxiae divergentiae antevertantur, non morabar hoc ipsum e vesti
gio cunctis episcopis scopo procurandi congrui effectus communi
care una vero dominum cultus ministrum Bar. Josephum Eötvös 
eosuper illo addito edocere: quod in hoc rei situ praefixionem 
termini servandi congressus nationalis omnimode accelerandam esse 
censeam.

Ad haec benignis Serenitatis Vestrae ordinibus ddto 26. Aprilis 
a. 1. mihi intimabatur terminum servandi congressus nationalis 
in 27. Mai a. 1. praefixum esse; in respectu vero conferentiae 
illud in responsis a domino cultus ministro acceperam: quod de hac 
ibidem etiam, hoc ipsum quod ego teneo, servetur.

E t reipsa quamvis in praefixo 13-a Mai termino, — non 
jam Neoplantae, prout dictum fuit, — verum Carloviczii, quoniam 
ita multi ob publicatum ibidem paulo ante statarium habere 
voluerint, insignis hoc fine hominum copia convenerit; tamen 
nullus disordo, nihilque sinistri in tanto hominum confluxu 
observari potuit, cum omnes saltem idea pretiosissimae cuivis natio- 
nalitatis suae occupaverit.

Omnes nimirum uno quasi ore id dumtaxat anhelis votis 
petebant: ut privilegia nationis suum nanciscantur robur et 
firmitatem.

Cum enim natio Serbica 1690, ab imperatore et rege 
Leopoldo Magno pro eliminando ex partibus, quas actu mixtim 
cum aliis incolit, Turea, evocaretur, verbo regio de eo affidata 
exstitit: quod partes eaedem illis exclusive cessurae, iidem quippe 
in his proprios magistratus, suum vajvodam, facultatem denique 
habituri sint, omnes institutiones suas retinendi, — signanter 
archi-episcopum et metropolitam sibi legendi, qui dignitate patri
archae praeditus est.

Partes hae sunt Syrmium, Banatus cum comitatu Bácsiensi, 
et Baranjensi ac confinio, quod ex tribus prioribus subin effor- 
matum erat.

In his partibus natio Serbica propulso Turea reipsa aliquo 
tempore habuit suos magistratus, suumque despotam sive vajvodam. 
Tractu tamen temporis loco posterioris primum commissionem 
sic dictam in Illyricis Eszekini, dein propriam cancellariam Illyri
cam Viennae nacta, tandem hac etiam orbata exstitit, magistratus 
vero toto hoc tempore proprios, lingua sibi propria Serbica ad
ministrati onem publicam ducentes retinuit; donec ex iisdem partibus,
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partim confinio militari, partim comitatibus efformatis, — in his 
sensim sine sensu lingua Germanica, ac cum hac extranei magi
stratus, — in illis vero primum Latina, subin lingua Hungarica 
introducta fuisset.

His ducti motivis antequam ulterius procederent, dictas insti
tutiones suas, patriarchae nimirum ac vajvodae nationis resta- 
biliendas esse adinvenerunt: meque qua actu archi-episcopum et 
metropolitan! in patriarcham, colonellum vero confiniarii regi
minis Ogulinensis Stephanum Suplikacz de Vitéz, in vojvodam 
renunciarunt, — lecta e vestigio ex integra natione solenni depu- 
tatione, quae homagiali in obsequio, electionem hanc patriarchae 
ac vajvodae Suae Majestati Sacratissimae pro clementissima confir
matione me oratore de genu substratura est.

Sicut jam exhinc benignissime convinci dignabitur Serenitas 
Vestra Oaesareo Regia vota nationis Serbicae eo dumtaxat directa 
esse: ut quae eidem, dum sedes has peteret, per modum pactorum 
nationalium ex parte regiminis stipulata sunt, — nunc, dum 
regnum in principiis verae humanitatis, — cujus principium est: 
„Suum Cuiquae“ — restituantur, ita Serenitatem Vestram con
victionem in his benigne nacturam etiam pro eo esse firmissime 
spero: quod omnia quae contrario sensu nationi Serbicae exhinc 
appinguntur, mera figmenta sint, ex odio nationis et rancore 
dumtaxat proficiscentia.

Tuta igitur conscientia audeo omni in humilitate idem nego
tium fidelis hujus Suae Majestatis Sacratissimae nationis Serbicae 
altae benignitati ac protectioni Serenitatis Vestrae nunc jam 
praesentibus devovere, donec mihi cum connationalibus meis copia 
adfuerit Serenitatem Vestram pluribus etiam sicut de iustitia 
eorundem votorum nostrorum, ita etiam de eo convincendi: quod 
haec reipsa in se purissima, talia adeoque sint: quae benignam 
Serenitatis Vestrae Caesareo Regiae protectionem omni ex parte 
merentur.

Queis, eo adhuc in humilitate addito: quod tum in praemisso 
rei situ, cum vero quod fideles ecclesiae hujus Valachici labii ad 
congressum hunc nescio, quam ob rem venire nolint: deputati 
nationis terminum servandi congressus ad indeterminatum tempus 
differi desideraverint, eatenusque episcopi per me jam edocti 
sint, — in reliquo altae benignitati, gratiisque devotus, jugi 
venerationis cum cultu emorior.

Serenitatis Vestrae Caesareo Regiae
Carloviczii, 17. Mai 1848. humillimus

Josephus Rajacsich

Ezen fölterjesztést István nádor a minisztertanácshoz tette át. 
D r. T liim  J . : Az 1848—49-iki azerb  fö lkelés tö r té n e te . I I .  1 6
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126.

Karlóca, 1848 május 17.

Bajacsits érsek bejelenti Eötvös báró vallás- és közoktatásügyi 
'miniszternek a karlócai népgyűlés határozatait.

Eredetije: Budapest, 0. L .; V. M. 1848. 1411. g. n. e. szám alatt.

Nr. 405/1848.

Illustrissime Domine Lib. Baro Minister
Domine gratississime!
Quaemadmodum Illustri táti Yestrae sub dato 21. Aprilis 

a. 1, humillime retuli, et Illustritas Vestra mediantibus gratio
sissimis praesidialibus litteris ddto 25. Aprilis a. 1. admittere dig
nabatur : quod hoc sit opportunissimum medium futurum vota 
totius nationis resciendi — conferentia deputatorum nationis 
Serbicae die 1/13 Mai a. 1. non quidem jam prout initio dictum 
fuit, Neoplantae, sed quoniam multi ita habere voluerunt, hic apud 
me Carlovicii servata e s t; in qua deputati nationis, antequam ad 
Organisationen! reliquorum negotiorum nationalium processerint, 
vi privilegiorum nationalium dignitatem patriarchae et vojvodae 
nationis restabiliendam esse existimarunt; meque qua actu archi- 
episcopum et metropolitan! in patriarcham et colonellum confiniarii 
regiminis Ogulinensis, Stephanum Suplikacz de Vitéz, in vajvodam 
nationis renunciarunt; denique e vestigio deputationem ex tota 
natione nominarunt, quae electionem hanc Suae Majestati Sacra
tissimae pro clementissima confirmatione substernat.

Sicut jam nunc in hoc rei situ terminus servandi congressus 
nationalis in diem 15/27. Mai a. c. praefixus suapte differri debuit; 
ita dilationem hanc Illustritatem Vestram quoque gratiosissime 
probaturam vel ideo spero: quod Illustritati Vestrae prout mihi 
concernens episcopus Verseczensis Stephanus Poppovits refert, 
etiam officiose jam constet: fideles ecclesiae hujus Valachici labii 
id declarasse, quod ad congressum hunc venire nolunt, qui tamen 
medietatem fere numeri deputatorum constituunt, absque quibus 
adeoque congressus in priori forma servari non potest.

Queis gratiosis favoribus devotus peculiari venerationis cum
cultu maneo Illustratis Vestrae.
Carloviczii 17. Mai 1848 humillimus servus

Josephus Rajacsich 
Archi-Episcopus et Mitropolita.



A BOSZNIAI HELYZETRŐL 243

127.
Mitrovica, 1848 május 17.

A  péterváradi 9-ik számú határomidéki zászlóalj parancsnokának, 
Hallavanya ezredes jelentéséből a boszniai helyzetről.

Wien, Kr. A .; SÍ. S. G. K. 1848. Faso. 132. V. 37. Präs. Nr. 484.

„Laut Kundschaftsnachrichten aus Bosnien soll ein hoher 
Staatsbeamter aus dem türkischen Ministerium nach Trávnik an
gekommen sein, um mit dem dortigen Yesier über die gegen
wärtigen politischen Verhältnisse sich zu berathen, auch von 
sämmtlichen Bezirkspaschen und Beghs die Meinungen hierüber zu 
vernehmen, weshalb diese ebenfalls nach Trávnik berufen worden 
sind.“ — „Die Bewaffnung der Türken wird immer allgemeiner, 
und die diessfälligen Bereitschaften werden dergestalt betrieben, 
als wenn es in nächster Zukunft zu etwas Entscheidendem kommen 
sollte, weshalb auch die Aufregung in Bosnien noch immer fort
besteht.“ . . .

128.
Karlóca, 1848 május 17.

Rajacsits érsek a törvényes kongresszusra -megválasztott képviselőket
visszarendeli.

Eredeti megkeresés. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. V. 41/a.

406/1848.
Nachdem der zur Abhaltung des Nationalcongresses auf 

den 27. Mai 1. J. anberaumt gewesene Termin bei der jüngst hier 
in Carlovitz abgehaltenen Nationalversammlung aus erheblichen 
Gründen auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste; so gebe 
ich mir die Ehre, in Verfolg meines diessfälligen Ersuchschreibens 
vom 30. April 1. J. Ein hohes Generalkommando . . .  zu ersuchen, 
den Grenzbehörden bedeuten zu wollen: dass die etwa bereits 
gewählten, oder jedenfalls noch zu wählenden Deputirten an
gewiesen werden, zu harren, bis ein neuer Termin festgesetzt und 
sie dazu in demselben Weg neuerdings einberufen werden.

Rajacsits érsek ugyanezen nap 409. sz. a. megkereste a temesvári 
főhadparancsnokot, hogy szabadságolja azon határővidéki tiszteket, kik a 
királyhoz küldendő bizottság tagjaiul megválasztattak. Báró Piret erre követ
kezőleg felelt :

„Wie ich aus einer Anzeige des wallach. banat. Grenz
regimentes ersehen habe, war der Gegenstand der zu Carlovitz 
stattgefundenen National-Vorbesprechung keineswegs, wie angegeben,

16*
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die kirchlichen und Schulangelegenheiten, sondern politischer Natur 
mit höchst revolutionärer Tendens. Es ist daher umsoweniger zulässig, 
dass eine mit politischen Petitionen nach Wien abgehende Deputa
tion der iUirischen Nation von Offizieren begleitet werde“ . . . »wie 
die daraus hervorgegangene und Sr. Majestät vorzulegen beab
sichtigte Petition den Beweis liefert.“

Báró Piret ily értelemben a Hofkriegsratbot Béesben is értesítette. 
Fogalmazvány. S. B. G. K. 1848 V. 41.

1 2 9 .
Karlóca, 1848 május 17.

A karlócai főodbor felhívása az oláhokhoz.
Eredeti szerb-oláh nyomtatvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. D. 1. 8464. 

és 4857. szám alatt és a karlócai érseki levéltárban.

Народу илангкомт, одђ народа србскогг.
Павлвобезшв и навсречнШ поздравг!

Куцнуо в частн и за наст. и за васЂ, браћо! Куцнуо е 
частт. слободе, еднакости, и братинства! Слободе, кон хоће, 
кон зактева не само да е свакШ човект. слободант,, него и 
свакги Н ародг; — еднакости, кон неда да се едант. народт. 
надЂ другомЂ узвнси, и надт. нвимт. господари, него хоће, да 
по вечитои, и непремћнои правди, по достоввству пародногн 
персоналитета, кое е у свио Народа, безт. разлике нвине моћи 
и величпне, .еднако, сви народи напоредо сб еднакимт, правама 
стое, братинства, кое одђ угнћтенн народа братинску међу- 
собну лгобав, и срдачну тврду слогу противБ угнћтателн нвине 
народности, нвинн природнн права, нбипогб достоћнству зактева, 
а одб господугоћи досадБ народа иште, да сб осталимБ Наро- 
дима братски се помире, и нвима у миру и лгобави даду сва 
по природи припадагоћа имб права. Као народ поздравлвмо мн 
ВасБ, лгобезпа браћа, мн коима се до гоче забранвнвало НародомБ 
се звати, мн, коћ е езнкБ и народпостБ до гоче угнћтана. мн, 
коЗ смо онда исто значили, кад смо се нашегБ езнка, наше 
миле народности одрекли. мн ковма е коначна пропаств народ- 
ности одб распространћнн мађарскогБ езнка претила. Те наше 
тежке, у дубоко засечене ране самртне, знали смо мн, и 
осећали, да су п Ваше ране, знали смо и знамо мн, да је и 
Ваше Народноств полћ нстги ледБ бно, да е и Ваша сб нама 
за едно пропастБ претила. И хоштв нисмо сви. И нама браћа 
Словаци у горнБоа Угарскоћ, онн су у истоа опасности бнлп, 
они су гонћш1 као п мн, онп су угнћтаванн као и мн, они су на 
снлу као мн туђШи неразумтеднни езикБ у свое школе, и цркве,
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у свол д$ла и оиравлина увести морали, — едномт, речи, евшга 
е народима поди светомт, Угарскомг круномт, живећи гробЂ 
копанЂ, великш, и страшанЂ гробЂ, надЂ коЗмђ бн се плоча, 
и споменвмЂ господугоћемЂ Мађарства подигао! Ал’ свака сила 
за времена. а невоља редомЂ иде! Богђ свемогућји владаодЂ 
свега света, у кога е руци срећа и несрећа свш народа, и кои све 
Народе сђ еднакомЂ лгобавп лгоби? Богђ, кои е са отеческомЂ 
брижлБпвостп насЂ ко гробу стрмеће се вндш, викнуо е за 
времена своВмђ свемогућлмЂ, сва срдца оживлгогоћимЂ гласомв: 
Не далћ! нје Ваше опредћленћ подложноств него еднакоств! 
Свп народи треба да су као Народп слободнп, као што свн 
лгоди треба /а су као лгоди слободни. Сви народи треба да су 
међусобомЂ еднакп, бнли они малн плп велики, слаби илп лки, 
као и сви лгоди што треба да су еднакн бнли они мали, илп 
велики, богатп или убоги! То е гласв отеческогв владители 
св1го Народа, то е гласв управлћнЂ и на угнћтавагоће, п на 
угнћтене Народе; на угнћтавагоће да се за времена покаго и 
обрате, на угнћтене да се са времена сете и обавесте. Ло н 
еднимЂ и другимЂ, ако га не сашлушаго, но и едномЂ и дру- 
гимђ ако га сашлушаго а не дразуму; но и еднимЂ и другпм 
ако га уразуму а по нћму се неузвладаго, ерн божхн е правда 
непроменћлпва, и судЂ е нћговЂ неумитанЂ н десница нћгова, 
ако и сиора, ипакЂ достнжна. Народп дозрели за слободу, 
дозрели за достовнство народно, саслушали су та0 гласЂ и 
разумели, диглп су се са землћ, стресли прахЂ са себе, и умили 
се духомв времена овогђ духомЂ слободе. Они су изпвили волго 
и намеру свого народномЂ бнти, и вола ће имђ се ннма испу- 
нити, ако су тврди п постолни, ерЂ е сђ нвима Б огђ и вћчита 
правда. Онп су показали, да нису глуви спроћи гдаса божје, 
да нису слепи спроћу светлостп вазведругоћегЂ д^ха времена, 
да нису ладни спроћу оживлгогоћегЂ сунца слободе! Те смо си 
народи мн Срби за угледЂ узелп п тврдо се надамо, да ћемо’ 
ако Б огђ да, као и они, велико дћло ирепорођено нашегЂ сђ 
побћдомЂ правде, истине у миру и лгобави свршитп, ерЂ се 
праведно надати, а одђ нашн саграћана Мађара очекивати 
можемо, да ће они, прешавши прагу коћ е стари време тиранства 
одђ садашнћгЂ времеиа слободе дедш, у духу слободе и една- 
кости и братинства, кое су речи лсне, и на коћма мн наша 
захтеванн оснивамо, у напредакЂ поступивши старнв барпкЂ 
Маћаризанн одбацити, и безЂ отезанл признати, да нашЂ народЂ 
подђ светомЂ круномЂ УгарскомЂ она иста права има, кои п 
нБинћ. Мн смо себи взабрали патрјнрха, ерЂ нмамо право на 
то, изабрали смо себи Воћводу СрбскогЂ за управлпнћ Воћво- 
дине Србске изђ Срема, Гранпце Сремске, Бачке сђ БечећскимЂ 
ДиштриктомЂ и ШавкашкомЂ БаталвономЂ, Баната с ГраницомЂ 
и ДиштриктомЂ Кикиндскимђ н БаранБомЂ састоеће, и подђ
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светомЂ нашомЂ УгарскомЂ Круном у владагоћимЂ АустрШскнмЂ 
Домомђ сгоеће, и ј напредакЂ остагоће; ерЂ имамо нраво на 
то, — изнвпдп смо, да желнмо бнтн народЂ, слободанЂ и 
незавнсанЂ; ерЂ е слобода и незавнсноств не само прзво, него 
п дужноств свакогЂ народа, тако да пхђ се ни еданЂ народЂ 
одрећи не може, и да му никада задана речЂ исте одузети 
неможе; ерЂ као штогодђ В огђ неће и неда, дц еданЂ човекЂ 
другомЂ поддожанЂ буде, тако неће и неда да еданЂ НародЂ 
дрЈгомЂ подложанЂ буде; изразилисмо, да хоћемо на темелго 
слободе и еднакости да будемо у свези са ТроедномЂ Крадћви- 
номђ Славоше, Хрватске и Далмац1е, под Круном Угарскогв, 
ерЂ ће мо у единству и свези бнти нчи; п дакше ћемо с об- 
штнмђ нашпмЂ непринтелЂима сложити се. Брчћо и саграђани, 
мн смо то изнвили, ерЂ имамо право на то, мн смо то почели, 
ерЂ мнслимо и довршити. Мн смо се на друге Народе угледали, 
угдедаДте се и Вн на нви, покажите да сте и Вн дозрели за 
сгободу, еднакостЂ н бргтство, да сте п Вн вредни НародомЂ 
бнти, славннмЂ ВлашкнмЂ НародомЂ коВ има славну свого 
ирошлоств и 10штђ сдавнш будућноств, ко0 е кадарЂ с дру- 
гима се народима успоредити; покажите да и ви знате да ше 
доста само предЂ судомЂ еднакимЂ бнти, и у кући свохоА 
својВмђ езнкомЂ беседети, него да хоћете у свету међу другима 
народима еднакп да будите, и да, кадЂ као НародЂ комђ 
народу говорите, своЗмђ сдадкимЂ, а не тућимЂ наметнутнмЂ 
езнкомЂ беседити можете. У тоа слободи, у тов само состов 
се народно достовнство кое треба да намЂ е свима мшпе одђ 
нашегЂ живота; ерЂ е у томе честв народа, кого смо дужни 
до капп крви бранити, ерЂ е гоначкомЂ народу пристовше 
славно погинутн него без чести живити. Мн смо у нашов 
молби на Нћгово ц к. Величество, коме мн верни и прнвржени 
оставмо, и за Васк, као нашу верну и праву браћу побринуди 
се и замолили; да се и ваша народна самосталностЂ у духу 
слободе, у духу народности изрече п обезбедн. Одтуда видите, 
да смо мн готови ВасЂ у ВашемЂ народномЂ препорођенго 
сзовски и братски подпомагати. Вн сте наша браћа не само 
по еднов Дркви, него и по едннмЂ тегобама и желима. Мн 
желимо, да обезбедимо нашу Србску; Вн Вашу Влашку Народ- 
ноств. Обе су желћ праведне, обое насЂ еданЂ угвћтателп 
гн^те, с^ожимо се братски, и подпомажимо едни друге, ерЂ е 
у слози божЈв бдагословЂ. Мн смо дали нашемЂ народу тћло 
наданутомЂ духомЂ народности п изрекди смо свезу и сдогу 
са троедномЂ Крал&внномЂ Слав. Хрв. и Далм. 6рЂ ћемо тако 
лчи бнти; учинпте и Вн то, пакЂ се придружите кђ нама, не 
као робЂ прошлогЂ времена негЂ као слободанЂ НародЂ на 
темелго савршене еднакости, и савршене гарашџе. Ваше Народ- 
носги, као наша браћа, пакЂ ћемо онда јоштђ л ч и  бнти. Одђ
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OHori naca, 041. KaA ce y Barna Ta 03ÔH.ai>Ha, h ncKpeHa boah 
np06y4.11, nocTajii d e  Bh Cdodo âHt Hapo4B, ocnrypaHO Bánit e 
€mira, II,pKB a n IInp04H0CTi), ociirypaHa Barna ôyAyhHOCTt, epn he 
Ta CBesa, Ta CAora nocTaTH xiiHecKiiira 3haomt,, kőé he CBa 
4yuiMaHCKa Haciuia ocyeniTn. oarp.iinio ce ópaTCKH, uao 6paha 
BepHa n iiCTHHHTa! M u  HiiniTä, HH 64Hy 4Aaay HeheMo iíhuic 4a 
HiiaMo, Hero bh; caMO xoheMO, 4a nama 6paha 6y4Hxe. Taico he 
MO H MH H B H  64HaK0 Ca OCTa.lHMB Ü04B CiieTOMT, KpVHOMB 
J rapcKOMB h cafluHMT. /Iomomt, AycrpificKOMB HtiiBehnMi CA0604- 
HbiJľb Hapo4HMa npon,BeTaTn.

4 a 3KHBII c.io6o4a cbík) napo4a, 4a jkiibii ayxt, Bpesiena, 4a 
a.HBH Iljap-B h Kpâ B Hanra <í>epAHHaff4B, yBennaHT. KpyHOMi 
YrapCKOMB, 4a JKHBH ÖpaTHHCTBO II 64HafC0CTB Mê y iCBIIMa IIO4T1 
YrapcKOMt KpyHoiiB jKHBehmra uapo4HMa!

H3H 3ach4ai3ia Hapo4Hori. O46opa. Y KapaoBUH 5 ra
Maa 1848 jhTa. „  , • ,IlpeAcxjiaTeJiB Ofluopa

Joch® cb. p.
Apxi-6iincKOirr, h MHTpono.nm, 
ii3a6paHHH naTpiapxe CpÔckíh.

Fordítás
A szerb nemzet az oláhhoz legszívesebb és legszerencsésebb 

üdvözletét küldi.
Testvérek! Ütött az óra nekünk is, nektek i s ; ütött a szabad

ság, egyenlőség és testvériség órája! — azon szabadságé, mely akarja 
és óhajtja nemcsak minden egyes ember, — hanem minden nemzet szabad
ságát ; az egyenlőségé, mely nem engedi meg, hogy egy nemzet a másik fölé emel
kedjék és rajta uralkodjék, — hanem azt akarja: hogy az örök és 
változhatlan igazság, az egyéni nemzeti méltóság szerint, mely minden 
nemzetnél, hatalom és nagyságra való tekintet nélkül, egyenlő, — 
valamennyi nemzet egymás mellett egyenlő jogokkal bírjon; a testvériségé, 
mely azt kívánja, hogy az elnyomott népek kölcsönös testvéri szere
tettel és őszinte egyetértésben, nemzetiségük, természetes jogaik, 
méltóságuk elnyomása ellen védekezzenek és megköveteljék az eddig ural
kodó nemzettől, hogy a többi nemzetekkel testvériesen megegyezzen és nekik 
békésen, szeretettel az őket megillető természetes jogokat megadja. 
Szeretett testvérek! Mint nemzetet üdvözlünk mi titeket; mi, akiknek a mai 
napig meg volt tiltva magunkat nemzetnek nevezni; mi, akiknek 
nyelve és nemzetisége a tegnapi napig el volt nyomva; mi, akik csak 
akkor értünk valamit, ha nyelvünket és nemzetiségünket meg
tagadtuk; mi, kiknek nemzetiségét végveszély fenyegette a magyar 
nyelv terjesztése által. Ezen súlyos és mélyen ejtett sebeket, halá
los sebeket éreztük és tudtuk, hogy ezek a ti sebeitek i s ; tudtuk 
és tudjuk, hogy a ti nemzetiségieket is ugyanazon jégmező fedte, s 
hogy minket együttesen a pusztulás fenyegetett. De nem mi egyedül 
vagyunk ily nyomasztó helyzetben. Felsőmagyarországi tót testvéreink
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ugyanazon veszélyben vannak, üldözöttek csak úgy mint mi, elnyomottak 
s valamint mi is, úgy ők is erőszaknak engedve, kénytelenek voltak 
iskoláikba, templomaikba, közigazgatásukba egy idegen, érthetetlen 
nyelvet bevezetni, — egy szóval az összes, a magyar korona terü
letén élő népeknek meg volt a sír ásva, egy nagy és borzasztó sír, 
melyen egy kőlapon az uralkodó magyarság emléke emelkedett
volna. Idővel azonban minden erőszak és inség elmúlik. A minden
ható Isten, e világnak uralkodója, kinek kezében fekszik minden 
nemzetnek jó és balsorsa és aki az összes nemzeteket egyaránt szereti, 
az Isten, aki minket sírbadöntötteket atyai gondoskodással meg
mentett, — az idők folytán felkiáltott a Mindenható, valamennyi 
szívet felélesztő szavával: ne tovább! A ti rendeltetésiek nem a 
rabság, hanem a szabadság, nem az alárendeltség, hanem az egyenlő
ség! Valamennyi nemzetnek szabadnak kell lenni, épúgy mint- 
minden embernek szabadnak! Valamennyi nemzetnek egymás közt 
egyenlőnek kell lennie, legyenek azok nagyok vagy kicsinyek, gyen
gék vagy erősek, ahogyan az embereknek is egyenlőknek kell lenniök, 
akár nagyok vagy kicsinyek, gazdagok vagy szegények. Ez az összes 
nemzetek fölött atyailag uralkodó hangja; ez a hang szól az elnyomó 
és az elnyomott nemzeteknek; az elnyomóknak, hogy idejében bűn
bánóan megtérjenek, az elnyomottaknak, hogy idejében felocsúdjanak. 
Jaj mindazoknak, akik nem hallgatják meg; jaj azoknak, akik meghall
gatják, de meg nem értik ; jaj azoknak, akik megértik, de nem követik; 
mert az isteni igazság rendíthetlen és ítélete megvesztegethetlen, jobbja 
ha lassú is, mindenkit elér. A nemzetek megérettek a szabadságra, 
a nemzeti méltóságra és meghallgatván ezen isteni hangot s azt meg
értvén, — felemelkedtek a föld színéről s a port lerázva, megmosa
kodtak ezen idők szellemével, a szabadság szellemével. Kijelentették 
akaratukat és szándékukat, hogy nemzet akarnak lenni és akaratuk 
teljesülni fog, ha erősek és álhatatosak, mert velük van az Isten és az. 
örökké való igazság. Megmutatták, hogy Isten szava nem hangzott 
el pusztán, nem vakok az idők felderítő szellemének világosságával 
szemben és nem fogadják hűvösen a szabadság éltető napját. Mi 
szerbek ezen nemzeteket vettük például és erősen hisszük, hogy ha 
Isten adja, újjászületésünk nagy művét a jog és igazság győzelmével 
békében és szeretettel be is fogjuk fejezni, mert joggal remélhetjük 
és elvárhatjuk magyar polgártársainktól, hogy ők, átlépve a küszöböt, 
mely a zsarnokság régmúlt korát a mai idők szabadságától elválasz
totta, a szabadság, egyenlőség és testvériség szellemében, mely szavak 
világosak és melyre óhajainkat fölépítettük, — előre haladva, a 
magyarosítás régi zászlaját el fogják dobni és vonakodás nélkül 
elismerni, hogy a mi nemzetünk a magyar szent korona alatt ugyanolyan 
jogokkal hír, mint ôk. Patriarchát választottunk magunknak, mert ahhoz 
jogunk van, szerb vajdát választottunk magunknak, a szerb vajdaság 
kormányzására, mely magában foglalandja Szerémséget, a szerémi 
határőrvidéket, Bácskát a becsei kerülettel és a csajkás zászlóaljjal,.
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a Bánságot a határőrvidékkel és a kikindai kerülettel és Baranyát, és 
a magyar szent korona és az osztrák uralkodóház alatt maradna, — 
mert mindehhez jogunk van. Kijentettük, hogy szabad és független 
nemzet óhajtunk maradni, mert a szabadság és függetlenség nem
csak joga minden nemzetnek, hanem kötelessége is, olyannyira, hogy 
ettől egy nemzet sem foszthatja meg magát és etekintetben tett 
ígéret soha tőle el nem vehető, mert valamint az Isten sem akarja 
s nem engedi, hogy egy ember a másiknak legyen alávetve, épúgy 
nem akarja és nem engedi, hogy egy nemzet a másiknak legyen 
alárendelve. Kimondottuk, hogy a szabadság és egyenlőség alapján, 
a magyar szent korona kötelékében a három egyesült királysággal, 
Horvátország, Szlavónia és Dalmáciával kapcsolatban legyünk, mert egye
sülten s kapcsolatban erősebbek leszünk és könnyebben fogunk közös 
ellenségünkkel megegyezhetni. Testvérek és polgártársak! Mi ezt kinyil
vánítottuk, mert ehhez jogunk van, ezt elkezdtük, mert véghez vinni 
véljük. Mi más nemzetek példáját követtük, ti kövessétek; mutas
sátok meg, hogy ti is érettek vagytok a szabadság, egyenlőség és 
testvériségre; méltók vagytok nemzetté lenni mint dicső oláh nemzet, 
melynek dicső múltja van és még dicsőbb jövője lesz; mely képes 
más nemzetek sorába lépni. Mutassátok meg, hogy nem elég csak 
a törvény előtt egyenlőnek lenni és otthon anyanyelveteken beszólni, 
hanem a világ egyéb népeivel egyenlőrangúak akartok lenni, s mint 
nemzet, más nemzethez édes anyai — s nem rátok tukmált idegen 
nyelven tudtok szólani. Ezen szabadságból egyes-egyedül áll a nem
zeti méltóság, mely valamennyiünknek drágábbnak kell lennie életünk
nél, mert ebben foglaltatik a nemzet becsülete, melyet utolsó csöpp 
vérünkig megvédeni tartozunk, mert egy hős nemzethez illőbb dicsőn 
kimúlni, mint becstelenül élni. Cs. kir. felséges uralkodónkhoz, kihez 
híven ragaszkodunk, — intézett kérvényünkben, értetek is, mint hű. 
és igaz testvérek, — kérelmeztük, hogy: a szabadság és nemzetiség 
szellemében a ti nemzeti önállóságtok is feléledjen és biztosíttassék. 
Ebből láthatjátok, hogy készek vagyunk nemzeti újjászületésteket 
testvériesen támogatni.

Testvéreink vagytok, nemcsak a közös egyház,, hanem a közös 
sérelmek és óhajok miatt is. Mi szerb, ti oláh nemzetiségteket akar
játok biztosítani. Mindkét óhaj igazságos, mert mindkettőnket egy 
zsarnok nyom e l ; álljunk össze testvériesen és segítsük meg egymást, 
mert az egyetértésben rejlik Isten áldása. Mi a nemzetiség szelle
métől ihletett testet adtunk nemzetünknek és kimondottuk a horvát, 
szlavón és dalmát egyesült királyságokkal való szövetséget és egyet
értést, mert ezáltal erősebbek leszünk; cselekedjetek ti is így, szövet
kezzetek velünk, nem mint az elmúlt idők rabjai, hanem a tökéletes 
egyenlőség és nemzetisógtek teljes biztosítéka alapján, mint szabad 
nemzet, mint testvérek s akkor még erősebbek leszünk. Abban a 
pillanatban, melyben bennetek ezen komoly és őszinte akarat fel
ébred, szabad nemzetté lettetek, nyelvetek biztosítva lesz, egyháztok
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és nemzetiségtek, valamint jövőtök, mert ezen kapcsolat és egyet
értés kínai falként minden ellenséges önkényt meg fognak hiúsítani. 
Öleljük meg egymást mint hű és igaz testvérek! Egy hajszállal sem 
akarunk többet mint ti ; csak azt akarjuk, hogy testvéreink legyetek, 
így mi isi ti is a magyar szent korona és az osztrák fényes uralkodó
ház alatt élő többi szabad nemzetekkel együtt fel fogunk virágozni.

Éljen az összes nemzetek szabadsága, a kor szelleme, Ferdinánd 
császár és a magyar koronával megkoronázott király, éljen a magyar 
szent korona kötelékében élő nemzetek testvérisége és egyenlősége!

Á nemzeti bizottság üléséből.
Karlócán, 1848-ik év május 17-én.
A bizottság elnöke:

József s. k.
érsek és metropolita, szerb választott patriarcha.

Az oláhokhoz intézett kiáltványt Popeszkul Patrikie oláh lelkész küldte 
szét az oláhoknak Rajacsits érsek meghagyásából. Ezen kiáltványból vilá
gosan kitűnik a szerbek politikai törekvése, az oláhok megnyerése. Karló
cán ugyanis tisztában voltak azzal, hogy ha az oláhok a magyarokkal a 
szerbek ellen szövetkeznek, a szerb ügy elveszett.

130.
Karlóca, 1848 május 17. (?)

A  karlóca főodbor Miletits Szvetozárt és társait adománygyűjtésre
küldi ki.

Eredeti okirat. Budapest, N. M. 1848—49-es iratok.

Epaho Cpőii 6e3T, paöUHKe HcnoBi^aHia! Hapo^i CpőcKiÉ 
raeAH CBOfl npaßa, ßipy, saKOHt, me, eamtfc h napoAHOCTt cbobo 
0 4 H c»aKori> HanaAam cnacTH.

OBy BeaHsy ipkiio hocthíih, noTpeöaa cy HapoAy OpőcKoni. 
-cpeACTBa, a Haönpena HOBBäHa homoIľb.

3aio ce maumö Ojóop HapoAa CpöiKori. oöpata küko cbhmb 
-oóniTHHäMä, TaKo h CBaKOMi Cpőniiy h őpahii, coHapoAHHKy n 
iipiaTeAK) HapoAa CpőcKOri, 663^ pa.s.iHKe HcnoBŠ4aHÍa, AOCTan 
üHCTBa, mHa, 3BaBÍa n CTaHa, 4a caAa y oboű oőniTeHapoAHOá 
noTpeÖH y homoÍií, npHTeicy HapoAy CpőcKOiix. 611.10 iiOBneMi, 
hah koAmü Apyrmi. no-iesHima, cpejCTBOMB, h m iu i  Ha Taž 
KOHan,!, onyHOMoheHe nociaHHKe CBoe. J. J. JoKCiiMa HoBiiha, 
FoTxapAa IIpo<ta h CßeT03apa MiueTuha, 4a npiuore upmaro h 
obomü rjaBHOMí 04Öopy Hapo4a CpőcKori. miUK>.

Cbükh npm.osHHK'B HeKa h3bojh HMe h npn-iora, cboS Ha 
OBafl H03HBÍ n04HHCaTH!

Epaho Miua! npHTemiTe naiií. ca4a y noMoh, H apcin te  
CpdCKÍÍi H HOTOMCTBO HÍlFOBO BaCT. ŐAarOCHAHTH H OBy ŐpaTHHCKC
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Fordítása:
Szerb testvérek vallásfelekezet! különbség nélkül! A szerb 

nemzet törvényes jogait, vallását, nevét, nyelvét és nemzetiségét 
minden támadás ellen megvédeni óliajtja.

Ezen cél elérésére szüksége van a szerb nemzetnek mindenek- 
•előtt pénzbeli támogatásra és egyéb eszközökre.

Ezért a szerb nemzet főbizottsága az összes községekhez és 
minden szerb testvérhez fordul, vallásfelekezet, méltóság, rang, állás, 
hivatal és állapotra való tekintet nélkül, hogy ezen nemzeti köz
szükségben a szerb nemzet segítségére siessenek, akár pénzzel, akár 
más hasznos módon és ezen célra meghatalmazottait Novits Jokszimot, 
Proli Grothardot és Miletits Szvetozárt1 kiküldi, hogy az adományokat 
.gyűjtsék és a szerb nemzeti főbizottságnak beküldjék.

Minden adakozó szíveskedjék ezen felhívásra nevét és adományát 
feljegyezni.

Szeretett testvérek! Sorakozzatok most segítségünkre, a szerb 
nemzet és utódai titeket ezért áldani fognak és ezen testvéri szere- 
tetet, amennyiben erejét és hatalmát az Isten megáldja, — mindenkor 
segítségtekre lesz . . .

Hasonló értelmű felhatalmazással láttattak el fentiek és mások „a szerb 
nemzetiség megvédése érdekében“; kiterjesztett hatáskörrel felhatalmaztattak 
a vajdaság és a szerb nemzettel szövetségben álló területen helyi községi 
bizottságok (pododborok) felállítására, szükség esetén rendkívüli intézkedések 
tételére stb.; mindazok pedig, akik fentiek ellen szegülnek, a szerb nemzet 
ellenségeinek tekintettek.

131.
Kragujevác, 1848 május 18.

•Garasanin llyés belgrádi belügyi főnök levele Sztefánovits István 
igazságügyi főnökhöz, a magyarországi szerbek helyzetéről.

Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmá
nyok. 158. lap.

С вашим ппсмом од 4/10-тога т. м. примио сам две 
карикатуре, које сте ми послали, да Његовој Свјетлости пре- 
дам и ја сам то одма пспунио.

Ми се нећемо вашим дјејавијама смејати . . ,  у мјесто, да 
се смејемо ми-се радујемо што у Вама налаземо човека, којн 
нас је у овом иослу све заменуо па и за сав народ Србски из 
ове стране дужност испунио. Дај Боже само, да се и по жељи

1 Novits szerb költő, Miletits és ProfF Gothard főiskolai hallga
tók voltak.

лгобавЂ вашу, колпко силе и снаге нћЈове, Б огђ благослови, 
вама у свако доба у помоћт> иритећи . . .
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оконча једанпут посо онострани Срба, п да се у успјеху садашњи 
дјејааија осигурају, па за иста сви ћемо вам заједно на ваппш 
трудовима признатедни битн . . . Ја  вас само толико молим да 
продужите и даље ваше соучастпје у дјелу наше браће, ово 
им неће без ползе бити, а може то све по времену обратити 
се у ползу свију нас. Они су тек први корак учинили и овај 
им је срећно за руком испао, но ствар сад предази у веће 
тешкости, ту дакде треба опет све оно чинити счим им се 
иомоћи може. Погрешити валда сами нећеду, јер би ондај зна- 
чило, да су се досада играли, но ми смо Срби сви једнаки и 
из ове и из оне стране, зато треба итати, да нас п оно што 
је Србима природно не помете, па онда] ће душманин тријум- 
Фирати. Ви знате да у Срба пма магновенија кад он воли ту- 
ђинца него себе п својега, и док Србину није оваква ћуд дошла 
треба грабити, да се што учинп, иначе после зајмат презреће 
он собствену ползу, макар да је увјерен о несрећним слједствама, 
која му из тога предстоЈе. Ми овдашњи Срби имамо у томе 
нову науку, па зато оне онамо морамо само опомињати нека 
итају у свему, јер непријатеља и онако доста имају.

Гди се војвода Шупљикац налази ни одакле незнамо. 
Молим вас јавите нам ово, и добро би и врло нужно било, 
дај‘е код своји и на месту.

Fordítása:
Május hó 16-án kelt levelét és a hozzácsatolt két karikatúrát 

megkaptam; kérelmét teljesítettem s átadtam azokat a fejedelemnek. 
Mi nem nevethetünk az ön cselekedetein . . . s helyette mi annak 
örvendünk, hogy önben olyan emberre akadtunk, aki minket ezen 
dologban jól helyettesít és a szerbiai nemzettel szemben kötelességét 
teljesíti. Adja az Isten, hogy a közóhajnak megfelelően a túloldali 
[délmagyarországi] szerbek ügye egyszer befejeződjék é3 a jelenlegi 
eredmények biztosíttassanak, s valóban valamennyien elismeréssel 
leszünk az ön tevékenysége iránt . . .

Arra kérem, hogy folytassa testvéreink ügyében való részt
vevősét tovább is, hasznukra s idővel valamennyiünk javára lesz. — Ok 
az első lépést megtették, mely szerencsésen sikerült; de most ügyük 
elé nagyobb nehézségek tornyosulnak, s ezért mindent meg kell tenni, 
ami segítségükre szolgál. Hibát elkövetni talán nem fognak, mert ez 
azt bizonyítaná, hogy csak könnyűszerrel vették a dolgot; mi szerbek 
egyformák vagyunk, Dunán innen — Dunán tú l ; tehát sietni kell, 
nehogy a szerbek természetét ismervén, minden felboruljon és ellen
ségeinket győzelemre juttassa. Tudja hogy a szerbeknek vannak pilla
natai, mikor az idegent jobban szereti mint magát és övéit, s míg 
ez a természete nem üt ki rajta, addig kell cselekedni és tenni; a 
szerb megfeledkezik néha saját előnyéről, még ha meggyőződik is a szeren
csétlen következményekről, melyek reá várnak. Minekünk itteni szerbek-
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nek vannak e tekintetben újabb tapasztalataink, s ezért figyelmez
tetni kell őket, hogy siessenek, mert úgyis elég sok az ellenségünk.

Nem tudjuk, hogy merre van Suplyikác vajda. Tudassa velünk, 
hogy hol van, nagyon is nagy szükség van arra, hogy övéi közt 
helyén legyen.

132.
Illáncsa, 1848 május 18.

Scherban illáncsai századparancsnok, Dreihann alezredes, az illyr- 
lánsági határőrvidéki parancsnokhoz intézett jelentése, a szerb zászlók

kitűzéséről.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fase. 128. 1848. V. 35/b.

Heute [18. Mai] sind durch die aus Carlovitz rückgekehrten 
Deputierten in sämmtlich unterstehenden Ortschaften der eigenen 
Kompagnie, — Nationalfahnen von weisser, blauer und rother 
Farbe an den Kirchen aufgesteckt worden; .  . .  [und] dass die 
Deputaten ihrer Äusserung nach, die Fahnen zu Carlovitz und von 
Sr. Exzellenz dem dortigen Herrn Erzbischof von Rajacsich den 
Auftrag erhalten haben, solche in jedem Orte an den Kirchen 
aufzustecken.

Báró Piret főhadparancsnok 1848 május 21-én rendeletileg kijelen
tette, hogy Rajacsits érsek: „in keiner Weise berechtigt war, die Aufforde
rung zur Aussteckung einer slavischen Fahne ergehen zu lassen.“ (Serb.- 
Ban. Gen. Kommando 1848. V. 85.)

133.
Karloca, 1848 május 18.

Pútnik kapitány hivatalos jelentése az 1848 májusi szerb nemzet
gyűlésről.

Wien, Er. A.; SI. S. G. K. Faso. 132. 1848. V. 41/a. Präs. Nr. 481. 
Beikt. 1848 május 18.

An Ein kaiser-königlich hohes slavonisch-syrmisches Militär 
Generalkommando!

Im Aufträge des hohen k. k. slavoniseh-syrmischen General 
Commando hat der gehorsamst Gefertigte, welcher bei dem- am 
1/13 Mai 1 8 4 8  zu Carlovitz abgehaltenen serbischen National 
Congress anwesend war, folgendermassen in Gehorsam abzu
statten, a ls:

Abgesehen davon, dass sich die serbische Nation über die 
Behandlung der Magyaren äusserst erbitterte, als man derselben 
in Folge des landtäglichen Beschlusses im Jahre 1840 die unga
rische Sprache aufdringen wollte, indem man derselben diese
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Sprache in den National-Schulen zu lehren und die Kirchenbücher 
in dieser Sprache zu führen anordnete, was von dem Temesvarer 
Bischof zu allererst angenommen und zum grossen Arger der 
ganzen serbischen Nation befolgt wurde, wodurch man die 
Entnationalisirung beabsichtiget, ja selbst dass den Serben (als 
dem kräftigen Stamme) ihr noch gebliebenes heiligstes Recht die 
freie Religionsausübung, die Kirche und Schule vernichtet zu 
werden, bedrohet wurde, erwachte auch in derselben Nation der 
Geist zur Zeit, als sich die Magyaren von dem glorreichen öster
reichischen Kaiserhause losreissen und andere Völker vernichten 
wollten, dass man sich ebenfalls so wie sie, wieder von dem 
Ungarlande lostrennen und lieber mit den Stamm- und Sprach- 
verwandten, den Croaten, überhaupt mit Slawen vereinigen kann, 
wohlwissend, dass der allergnädigste Monarch selbst, die National
innigkeit erkennen und nach den verdienten Rechten der heiligen 
Privilegien die seit 100 Jahren, sammt den Tapferkeitsfahnen 
unter der allerdurchlauchtigsten Herrin Maria Theresia und Kaiser 
Joseph — hier selbst in der heiligen Metropolitan-Kirche ver
borgen waren, — diess Vorhaben allerhöchst gewähren wird.

Und weil Heut zu Tage in der ganzen Welt die Völker ihr 
Hecht suchen, so glaubte die Nation als auch Nation auftreten 
zu können, um das einstens besessene Recht der uralten Privilegien 
wieder zu erlangen; diesem nach versammelte sich die serbisch» 
Nation am eingangservvähnten Tage nach allgemein kundgegeben 
Wunsche der Nation, von seiner Exzellenz dem Carlowitzer Erz
bischof und Metrolopit Joseph Rajacsits zur National Berathung 
zusammenberufen, — in Carlovitz, und in Anbetracht, der ernsten 
Zeitumständen seiner Nothdürften und Beschwerden, proclamirte 
sich diese National-Ver Sammlung, bestehend aus bevollmächtigten 
Vertretern der ganzen serbischen Nation, welche in Croatien, 
Slawonien und Bácser Comitat (und Csaikisten Bataillon) Banat 
und dem übrigen Ungarn lebt, nach dem Representativ-System 
zum National Congress.

Sie hat ihr diessfälliges Recht proclamirt, und demgemäss 
Sr. Exzellenz Herr Joseph Rajacsics Carlovitzer Erzbischof und 
Metropolitan zum serbischen Patriarch, den Herrn Stephan Supli- 
katz Obersten des Oguliner Regiments aber, zum serbischen 
Voivoden zur Bestättigung Sr. Majestät, einhellig erwählt und 
ernannt.

Die serbische Nation ist dennoch eine politisch freie und un
abhängige Nation unter dem Hause Österreich und der gemeinschaft
lichen Krone Ungarns.

Auch ist Syrmien nebst der Grenze, Baranja, Bácska und dem 
Becseer Kron-Distrikt und Tschaikisten Bataillon, Banat mit der 
Grenze und Kikindaer Distrikt, als serbische Voiwodschaft procla
mirt worden.
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Der Congress anerkennt den politischen Bund der serbischen 
Voiwodschaft mit dem dreieinigen Königreich, Croatien, Slavonien 
und Dalmatien auf Grundlage der Freiheit, und der vollkommenen 
Gleichheit mit dem, dass die Bedingungen dieses Bundes auf der
selben Grundlage fesgestellt und realisirt werden.

Der National Congress hat ein Comité ernannt und dasselbe 
bevollmächtigt im Namen der Nation das Ganze den obgesagten 
Verhältnissen auszuarbeiten und dem Nationalkongress vorzulegen, 
Alles Nöthige und Erforderliche zur Erreichung des obenerwähnten 
Zweckes und Vorhabens zn verfügen, den National Congress zu 
jeder Zeit nach Erforderniss der Zeitumständen zusammen zu 
berufen und einen permanenten Ausschuss von etlichen 50 Personen 
unter sich zu erwählen, welcher beständig hier verbleiben, die 
Wünsche und Beschwerden der Nation aufnehmen und für den 
National Congress ordnen wird.

Derselbe hat den auch den allerdurchlauchtigsten König zu 
bitten beschlossen, dass die Wallachische National-Selbständigkeit 
im Geiste der Freiheit und im Geiste der Nationalität als wahren 
Brüdern ausgesprochen und gesichert werde,

Ferner, dass der auf den 15ten Mai (alten Styls) 1848 an
beraumte Serbische National Congress nicht abgehalten werden soll.

Der gegenwärtige Congress hat auch beschlossen, dass das 
oberwähnte Comité im Einvernehmen Sr. Heiligkeit dem serbischen 
Patriarch und der Assistenten des Nationalfondes die volle Befug- 
nias haben soll, den erforderlichen Geldbetrag aus der National- 
Kassa zu beheben mit dem Beding, dass darüber dem National 
Congress die Rechnung vorgelegt und das Geld nur für die noth- 
wendigsten National Angelegenheiten verwendet werde.

Dem Comité wird die Vollmacht ertheilt, im Einvernehmen 
Sr. Heiligkeit unsers Patriarchen eine zahlreiche Deputation aus 
der ganzen serbischen Nation sogleich zu bestimmen, welche diese 
Wünsche Sr. Majestät ehrfurchtsvoll unterbreiten und der Kroa
tischen General Versammlung mittheilen wird.

Demselben Comité wird die Vollmacht gegeben, auf den mit 
Freuden vernommenen Ruf der Brüdern aus Böhmen, eine Depu
tation Seitens unserer Nation zu dieser Berathung zu bestimmen, 
welche die Interessen der serbischen Nation daselbst vertreten soll. 
Diess die serbische Charte.
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134.
Pancsova, 1848 május 18.

Both pancsovai tábornok parancsnok jelentése báró Bird temesvári 
főhadparancsnokhoz, a délszláv birodalom felállításáról.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. M. 1848. Nr. 1797. Másolat. Kr. A.; SI. S. G. K. 1848.
Ease. 132. V. 59/b. Rés. Nr. 117.

Ein hiesiger Speculant, der Belgrad häufig besucht, auch 
dass innere Serbiens zuweilen bereiset, . . .  daselbst eine aus
gebreitete Bekanntschaft hat, hat mir im engsten Vertrauen jene 
serbischen Umtriebe eröffnet, die die Vereinigung aller slawischen 
Volker, von der Meeresküste bis zu der bulgarischen, — und am 
linken Ľonauufer bis zur walachischen Bevölkerung unter ein selbs- 
ständiges Oberhaupt bezwecken sollen.

Es soll nämlich in Belgrad ein Comitée yon 5, der einfluss
reichsten Personen bestehen, der das ganze leiten und in alle slavi- 
schen Provinzen gut dotirte Emissäre zu diesem Zwecke unterhalten.

Der Zeitpunkt des Lossehlagens soll entweder nach der 
geringsten Verweigerung, der von dem slavischen Congress unter
legt werdenden Petiten erfolgen, oder bei einem Drängen des 
Magyarismus zur Vereinigung der Slaven mit demselben vorläufig 
bestimmt sein, letzterer Anlass, wäre ihnen der erwünschtere, weil 
sie da gleich mit mindestens 40.000 Mann unter dem Vorwände 
ihre Brüder gegen die Anmassung der Magyaren zu schützen 
herüber brechen würden, und dann nach Bezwingung der Magyaren, 
das selbständige slavische Reich proklamiren würden. Loch sollen 
ihre Blicke sehr auf die Resultate des Kampfes in Italien gerichtet 
sein, und die Maasnahmen sehr von dem Erfolge abhängen.

Jedenfalls sollen die Serbier damit beginnen wollen, die 
Festung Belgrad von den Türken zu nehmen und überhaupt sich 
der Türken zu entledigen, was aber, wie der Vertraute meint, 
nicht so leicht gelingen wird, als der Bascha sehr auf seiner Hut 
ist, die Türken in Bosnien und selbst von Constantinopel her sich 
den serbischen Gränzen nähern sollen.

Der Festung Peterwardein glauben sie sich in der Art zu 
bemächtigen, dass sie einige 1000 Mann stark, theils Serbien, theils 
ihre Anhänger sich wohl bewaffnet nach und nach unbemerkt in 
Neusatz sich vereinigen, dann die Communität Peterwardein von 
allen Seiten anzünden, überzeugt, Sr. Exzellenz, der Commandi- 
rende General werde mit einem Theil der Garnison dahin zu Hülfe 
eilen, indessen sie von Neusatz aus die Festung mit ihrem An
hänge bevölkern und sich Meister derselben machen, den Comman- 
direnden Generalen aber jedenfalls gefangen nehmen. Ist dieses 
gelungen, so sollen dann von diesem Punkte aus ihre weiteren 
Operationen mit dem allgemeinen Beitritte der slavischen Bevölkerung
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gegen Banat und Slavonien beginnen, hoffend, e3 werde ihnen 
ebenso gelingen Temesvár und Essegg zu nehmen.

So eben hat mir der Vertraute mitgetheilt, dass für den 
Fall als der kirchliche Congress, wie früher beabsichtet, den 28-ten 
in Garlovitz stattfinden sollte, die Serbianer solchen mit 4000 Mann 
bewaffneter Sérbiáner zu beschicken Vorhaben . .  .

Dass die Serbier hier in der Grenze leider nur zu sehr 
ihre Hand im Spiele haben, bewiesen vielseitige Übereinstimmende 
Vorkömnisse, und dass, es ebenso gewiss ist, dass die in Isbistje 
überreichte Petition ein serbisches Machwerk ist, beweiset, dass 
die Grenzer selbst heute noch nicht wissen was sie verlangt haben, 
denn jedem, denn ich über ihre Wünsche und Hoffnungen ge
sprochen habe, waren diese Petitionen fremd.

Am thätigsten hat sich unter den serbischen Emissären ein 
gewisser Theodorovich, Sohn eines Krämers in Brestovaz, Professor 
in Serbien . . . besönders im lllyrisch-Banater Regimentsbezirke, 
und namentlich in Weisskirchen benommen, wo er nach mehr
seitigen übereinstimmenden Nachrichten mit den Grenzern nächtliche 
Zusammenkünfte hielt, in welchen er ihnen die serbischen Instruk
tionen mittheilte; dann sollen noch ein gewisser Stanimirovich und 
Markovich . . .  Verbreiter ähnlicher Instruktionen gewesen sein.

A szerbországi emisszáriusok ellen Roth tábornok a szerbiai határ
zárlat szigorítását ajánlotta, mit báró Piret is az osztrák és magyar hadügy
minisztereknek ajánlott. Báró Hrabowsky ennek ellenében a rendőri felü
gyelet szigorítását és a belgrádi , konzulátus közreműködő segítségét elegen
dőnek tartotta. (Kr. A. 1848. V. 59, 59a.)

Roth tábornok jelentését Batthyány miniszterelnök 1848 május 22-én 
megküldötte az osztrák hadügyminiszternek; melyben a magyar miniszter- 
elnök hangsúlyozza, hogy miután nem számíhat az olasz hadjárat és az 
osztrák tartományokban uralkodó mozgalmak miatt nagyobb katonai segít
ségre, saját felelősségére felszólította a székely ezredeket a bevonulásra. 
(Kül. Min. 1848. 45e. sz.)

"jv** 'YYYI YYYY_i35. \  fzľ!V»;S.Y YYYÍ
Újvidék, 1848 május 19.

Hadsits- János, volt újvidéki országgyűlési képviselő levele Csernovits 
kir. biztoshoz a szerb ügyekről.

Eredeti levél. Budapest, 0. L. 1848. B. M. 195. ein. sz.

Euer Hochgeboren, Gnädigster Heir! ‘ *
Nach Ihrer Abreise ist hier alles beim Alten. Nun rüstet 

man sich gegenwärtig zttr Magistrats-Restauration. Es wird stark 
korteschirt gegen den früheren Magistrat. Rada Sztratimirovits 
scheint der thätigäte dabéi zu sein. Mórgén wird die Wahl der 
zu Kandidierenden Deputation vor sich gehen. Die Ruhe ist bis 
jetzt gamicht gestöhrt.

D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lke lés tö r té n e te . II . 17
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ln Karlovitz war ich nicht; aber ich höre, dass das Volk 
bereits auseinander gegangen ist; nur die Kommission setzt ihre 
Arbeit fort, und zwar nach dem Prinzip der Trennung von Ungarn 
und ewigen Bundes mit Kroatien. Per Bischof von Karlstadt Eugen 
Joannovits hatte Muth gegen dieses Prinzip sich zu erklären, 
musste aber dafü r. wo nicht Insulte doch Grobheiten erfahren. 
Nach dem Platon Athanaczkovits wäre also dieser der würdigste 
für die Bácser oder Neusatzer Diöcese. Es wird, glaube ich, Ihnen 
schon bekannt sein, dass die Kommissions-Glieder, oder wenigstens 
die Aktuare ihre Diurnen aus dem Nationalfonde beziehen. Man 
soll eine Deputation aus etlichen 300 Mitgliedern ernannt haben, 
und zwar aus verschiedenen Provinzen, meist diejenigen, die nicht 
gegenwärtig waren. Die Namen Csemovits, Trifunacz, Malenicza, 
Dämaszkin etc. sollen auch aufgezeichnet sein. Diese sollen schrift
lich aufgefordert werden, sich am 13/25. Mai in Sémiin einzu
finden, um am 14/26. über Agram nach Wien sich zu begeben, 
und daselbst die Bestätigung des Patriarchen und Wojwoden in 
der Person des Suplikacz zu erwirken. Der Erzbischof soll sich 
an die Spitze dieser Deputation setzen. Nun höre ich eben, dass 
der Erzbischof diese Nacht erkrankt ist. Es wurde ihm Ader 
gelassen und Blutigel angesetzt. Auch ist heute .morgens der 
Stephan Hadsits, Plenipotentiär des Erzbischofs in Karlowitz, 
vom Nervenschlage gerührt plötzlich gestorben. Durch eben jene 
Aufforderung der Deputierten zur Reise nach Wien soll verlautet 
werden, dass der Congress am 15/27. Mai nicht stattfinden wird.

Für die Gränze müsste man sogleich etwas thun. Mit Auf
schiebung wächst die Gefahr und wird drohender. Auch mündlich 
haben wir hier darüber gesprochen. Man warte nicht auf ihre 
Pétitionen, denn sie stehen unter dem militärischen Befehl. Man 
müsste vorläufig und unausbleiblich wenigstens dem Csaikisten- 
Bataillon, dessen Deputierte ungetröstet von Wien zurttckgekehrt 
sind, folgendes gewähren; 1 . Eigenthum des Bodens. 2. Abschaffung 
der Aerarial- und Gemeinde-Robotten. 3. Aufhebung des Kommu
nions-Verbandes und Gewährung der Freiheit, sich zu theilen. 4. Ein
führung der Civil-Jurisdiktion und Gestattung der Wahlfreiheit 
der Gemeinde-Obrigkeit und des Gerichtspersonales. 5. Freiheit 
sich Offiziere bis zum Hauptmann inklusive zu wählen aus eigenen 
Nationalen, wie auch die Garantierung der Beförderung ebender
selben zu höheren Stufen. 6 . Die jetzt dienenden fremden deutschen 
Offiziere sogleich zu amovieren und mit Nationalen zu ersetzen. 
7, An die Stelle der deutschen Sprache die serbische Muttersprache 
sowohl bei Gerichten und Obrigkeiten als auch beim Kommando 
zu setzen.

Die Gewährung dieser Punkte sollten aber Sie selbst persön
lich mitbringen, und an Ort und Stelle verlautbaren, mit der 
Machtvollkommenheit solche auch auf die übrige Gränze zu
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erstrecken: dabei aber zu veranstalten, dass durch den Gomman- 
dierenden Generalen Hrabowsky der Auftrag an den Bataillons^ 
kommandaten ergehen solle, dass er und das ganze Bataillon 
Ihnen einen unbedingten Gehorsam leisten sollen. Haben Sie das
einmal gethan, so wird sich das Übrige von selbst ergeben. Die 
Wirkung ist sicher.

Indem ich die ob berührte Gewährung Ihnen nochmals ans 
Herz lege, habe ich die Ehre mich an gebührenden Orten zu 
empfehlen . . .

136.
Budapest, 1848 május 20.

Szemere belügyminiszter Torontói megye területére elrendeli a rögtön
ítélő bíróságot.

Budapest, 0. L.; B. M. 1848. 1613. sz. — Exp. 1848. Y. 22.

Miután újabban vett hiteles tudósítások szerint Torontál 
megyében a bujtogatás, lazítás és közbátorság elleni törekvés 
meg nem szűnik; miután a vakmerő törvényszegést és engedetlen
séget, hogy annak példája a társasági viszonyokat ne veszélyeztesse, 
ä leghatályosabban szükség megtorolni; — miután a törvény 
ellenállhatatlan uralmát megállapítani, a személy és vagyon bizton
ságot biztosítani, a megingatott közrendet helyreállítani és az 
országnak a békét visszaadni kötelesség, még pedig minden áron 
és rendkívüli eszközökkel is:

Ennélfogva rendeltetik:
Torontál megye tüstént rögtönítélő bíróságot állítand fel-j azt 

gyors és pontos eljárásra és a legfelsőbb szabályok szoros meg
tartására utasítja, s fenállását a hatóság körében haladéktalanul 
kellően tudomásra juttandja.

137.
Karlóca, 1848 május 20.

Zacharijevits Ilyés, belgrádi gimn. igazgatónak, Sztefanovits István 
szerbiai igazságügyi főnökhöz intézett leveléből.

Eredeti levél. — Belgrád, Narodna bibliotéka, Rukopisi, 1848/937. sz.

17*

. . .  Да мене није бгсдо: било би јошт у очи 1-га маја 
крви, и чпнп ми се, да бп било од прилпке у мадом онако, 
као што у Француској 1790. бидо . . . Митроподит би био сбачен, 
за војводу би се три дана ииатиди, и разпшди би се без ичега, 
а окрвављени братинским крви . .  . многи Шупљикца пре моје 
модбе примиди нису хтеди.
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Zacharijevits Ilyés, többnyire Pravdits Ratolyub álnéven írta tudósításait 
a belgrádi szerb félhivatalos lapban.

Fordítása :
Ha nem lettem volna itten [a karlócai nemzetgyűlésen] mér 

május 13-án vér folyt volna; s úgy tűnik nékem, hogy kicsinyben 
oly események történtek volna, mint 1790-ben Franciaországban . . .

[Rajacsits] érseket letették volna, a vajdakérdésben három 
napig civakodtak, s eredmény nélkül szét mentek volna, testvéri 
vértől borítva; . . . sokan csak kérelmemre álltak el Suplyikác ellen 
foglalt magatartásuktól, nem kellett nekik.

Küldjenek még éjjel fegyvereket és lőszert; úgy cselekedjenek, 
mint mi önökkel Karagyorgye idejében . . .

138.
Zimony, 1848 május 20.

Ungerhofer zimonyi tábornok jelentésé a belgrádi félhivatalos lap 
ellenséges izgatásairól.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.: SI. S. G. K. 1848. Fasc. 132. V. 47. Präs. Nr. 494.
Erk. 1848 május 21.

. .  . „Noch bleibt mir die Erfüllung einer durch die gegen
wärtigen Zeitumstände gebotenen Pflicht übrig, Euer Exzellenz 
Aufmerksamkeit auf den Inhalt der in Belgrad erscheinenden 
serbischen Zeitungsblätter ehrerbietigst zu lenken, deren Redaktion, 
seit der Zeit der in den kaiserlich-österreichischen Staaten auf
gehobenen Censur, die anstossigsten und feindseligsten Ausfälle 
gegen unsre Einrichtungen, Behörden und Verwaltung der öffent
lichen Geschäfte unter ihrer Artikel aufzunehmen, die Illyrier und 
überhaupt Slaven gegen die Magyaren aufzuhetzen, ja sogar die 
Grenzer zum Ungehorsam gegen ihre Obern aufzuregen, kein 
Bedenken trägt.“

139.
Karlóca, 1848 május 20.

Sztratimirovits György segítséget kér Szerbiától Knityánin Petrovits 
István szerbiai államtanácsos útján.

Eredeti levél. Belgrád, Narodna bibliotéka, Rukopísi, 1848/248. sz.

. . .  Пошљите ви ноћу оружија и џебане, да нам помог- 
нете, и да учинити оно, што смо ми вами у Карађорђево доба 
учиниди.

Време је дошдо да брегови и горе не чине више границе 
нит препјатсвија међу једнокрвном и једноумном браћом, — да
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сви који једним језиком говоре у једној вјери богу се молу и 
к једној цјели тешити морају. Мисмо дух тај времена познали 
и карловачки догађајп су први корак к тому били, али да би 
тај ужелен успјех привели моћи, нуждно нам је  согласије и 
помоћ и наше браће преко Саве. У том смислу обратио сам се 
на господара књаза Сербије, и будући да ми је ваше родо- 
љубије, ваша ревност к роду србским позната, то се усуђујем 
иас учтивјеше умолити, да би прошенија моја код његове Све- 
тости, свашим важним Стеченијем подпомагати изволили. При- 
мислите да је тренутак дошо, да ће се сва будућност србска 
одважити, па дјелајте ко прави муж, и прави Србии.

Fordítása:
Elérkezett az ideje annak, hogy a hegyek és vizek ne képez

zenek határt és akadályt az egyvérü és egynyelvű testvérek közt s hogy 
valamennyinek, akik egy nyelven beszélnek, egy vallásfelekezetben az 
Istent imádják, egy célban egyesülniök kell. A karlócai események 
az időknek ezt a szellemét felismerve, ennek első folyományai voltak; 
de hogy az óhajtott sikert elérhessük, szükségünk van a Száván-túli 
testvéreink egyetértő segítségére. — Ily értelemben fordultam Szerbia 
fejedelmi urához,1 b minthogy az Ön nemzetszeretete, erényei a szerb 
nemzet iránt közismertek, bátorkodtam önt tisztelettel megkérni, 
hogy kérelmemet ő felségénél, az ön hatalmas befolyásával elősegí
teni kegyeskedjék. Gondolja meg, hogy eljött a pillanat a szerbek 
jövőjének megvalósítására, cselekedjék úgy mint igaz férfiú és igazi szerb.

140.
Budapest, 1848 május 20.

Szemere Bertalan belügyminiszter rendélete Bács vármegyéhez a meg
háborított hözcsend helyreállítása miatt.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848/2698. sz.

1611. B.
A katonaságnak hadi lábra lett állítása tetemes költségében 

van az országnak. Szerfelett szaporodnak ezen költségek akkor, 
midőn valamely kicsapongásnak megzabolázása végett a katona
ságnak egy helyről más helyre való átszállítása szükséges.

A kormánynak kötelességében áll egy részről megóvni az 
ország békés lakóit az ily rendkívüli terhek viselésétől; más részről 
a büntetésnek egész súlyát éreztetni nem csak azokkal, kik fék
telenségek elkövetésében találtatnak, hanem azokkal is, kik a tör
vény elleni merényeket gátolni elmulasztották.

1 Sztratimirovitsnak Karagyorgyevits Sándor fejedelemhez intézett 
levelét nem lelhettem fel.
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Jelenben a közcsend és bátorság fentartása minden hazafinak 
szent és magától el nem távolítható kötelessége.

' Ezeknél fogva rendelem a következőket:
1- ször. A megháborított közcsend helyreállítására fordított 

katonaság élelmezési és szállítási költségeinek, figy napidíjainak meg
térítése a törvényes ítéletnél fogva vétkeseknek találandó . egyé
nekre háramlik.

2- szor. Ha ezeknek vagyonából a fennemlített költségek ki 
nem telnének és a vizsgálatból kitűnnék, hogy a vétkes tett elköve
tését a város vagy helység lakóinak erélyes föllépése megakadályoz
hatta volna, de ezen fellépés bűnösen elmulasztatott, vagy mellőz
tetek, azon költségeket, melyek a szoros értelemben vett vétkesek 
vagyonából nem fedezhetők, a város vagy helység minden lakása, 
vagyon aránylag fogja viselni.

Előforduló esetekben tehát önök ezen szabályokhoz képest 
intézendik eljárásukat. Szigorúak azok, de a haza mostani komoly 
helyzetében elkerülhetlenek.

Hogy pedig magát ezen rendelet nem tudásával senki ne 
védelmezhesse, annak közzététele a legnagyobb nyilvánossággal 
eszközlendő és evégre e megyében dívó nyelvekre való figyelemmel 
nyomtatásban nemcsak a tanácsháznál, hanem minden köz és ily 
célokra használtatni szokott helyeken kifüggesztendő.

Felfogják önök a kebelbeli lelkészeket is szólítani, hogy a 
fönnebbi rendeletnek mind szükségét, mind tartalmát, mind követ
kezményeit az egyházi szószékekből előadják és megmagyarázzák.

Mi.
Pétervárad, 1848 május 20.

Báró Hrábowsky János szlavón-szerémségi főhadparancsnoknak az 
uralkodóhoz intézett fölterjesztése, a király 1848 május 7-iki kézirata

tárgyában.
Eredeti fölterjesztés, Wien. Kr. M. 1848. 2277. sz. a. Fogalmazvány: Wien, 
Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Faso. 132. V. 49. 1. Präs. Nr. 487. Exp. május 20.

Euer Majestät!
Mit dem a. h. Handschreiben vom 7-ten dieses Monats haben 

Euer Majestät zu befehlen geruht, dass im Sinne eines auf dem 
letzten ung. Landtage A. g. sanktionirten Gesetz-Artikels in Hin
kunft die gesammten im Lande befindlichen ungarischen Truppen 
mit Inbegriff der Militärgrenze, dem k. ungar. Ministerium unter
geordnet werde.

Bei der herrschenden Erbitterung der hierländigen slavischen 
Bevölkerung gegen das Ungarthum, bei der, besonders in der
Militärgrenze, laut und offen ausgesprochenen .Absicht, auf keinen



A KIRÁLY MÁJUS 7-IKE KÉZIRATA IRÁNT 263

Fall dem königlichen ungarischen Ministerium unterstehen zu 
wallen, konnte dem aller unterthänigst Gefertigten nicht entgehen, 
bis auf welchen Grad die Publikation Euer M. vorerwähnten A. h. 
Willens, die gefahrdrohende Aufregung der Grenzbevölkerung 
steigeren müsse.

Noch ist aber die gehörige Publikation nicht geschehen, nur 
Gerüchte sind in die Militärgrenze gedrungen — und schon erscheint 
heute ein Hauptmann des Peterwardeiner Regimentes mit der 
mündlichen Meldung des Regimentskommandanten bei mir, dass 
eine zahlreiche Deputation sich ihm mit der Frage vorgestellt 
habe: ob das Gerücht wegen Unterordnung der Militärgrenze 
unter das ung. Ministerium sich bestätige ? da sie in einem solchen 
Falle im Vereine mit den übrigen Grenzregimentern feierlichst 
dagegen protestiren müssten, und sogleich Kourire an ihre aus- 
maschierten in Italien fechtenden Brüdern abschicken würden, um 
diese zur Vertheidigung, ihrer Heimath nach Hause zu berufen.

Euer Majestät! ich hege die moralische Überzeugung, dass, 
durch eine plötzliche unbedingte Unterordnung der Militärgrenze dem 
königlichen ungarischen Ministerium, die historische Treue und 
Ergebenheit des tapferen Grenzvolkes an das allerhöchste Kaiser
haus, in seinen Grundfesten erschüttert, die Bande der Subordi
nation gelockert, und leicht ein Bürgerkrieg mit all seinen unheil
vollen Folgen, heraufbeschworen werden könnte.

Ich halte es daher für meine heiligste Pflicht Eure M. aller- 
unterthänigst zu bitten, zu befehlen A. g. geruhen zu wollen, ;dass 
das k. ung. Ministerium nicht auf alsogleiche Unterwerfung der 
■Grenze beharre, lieber abwarte, bis die gegenwärtig äusserst ge
reizte Stimmung sich legt, die Grenzbevölkerung, durch das 
Beispiel des leichter pacifirenden Provinzials in der Einverleibung 
mit Ungarn, nicht mehr ein, für ihre Kirche, ihre Nationalität 
und für ihr Serbenthum gefahrdrohendes Ereigniss erblickt.

Auch würden einige beruhende Worte Eurer Majestät an das 
treue und tapfere Grenzvolk gerichtet, von unberechenbar günstigen 
Erfolge sein . .  .

Báró Hrabowsky főhadparancsnok a király május 7-iki fentemlített kéz
iratát nem hirdette ki. A királyhoz intézett fölterjesztéséről, hasonló értelemben 
értesítette István nádort és gróf Latour osztrák hadügyminisztert is.

Báró Hrabowsky erről báró Piret temesvári főhadparancsnokot is 
értesítette. Ő a határőrvidéki kormányzói intézkedéseket még mindig az 
osztrák udvari haditanácstól kéri s fogadja el, miután ezen fölöttes 
hatóságától nem kapott határozott utasítást, hogy a magyar kormánynak 
rendeltetett alá. (Kr. A. 1848. V. 52. 52/a.)

Latour gróf Hrabowsky báró fölterjesztését 1848 május 25-én ter
jesztette be a királynak, miután az osztrák minisztertanács inkompetensnek 
jelentette ki magát ezen ügyben. Latour gróf is ellene van a királyi május 
7-iki rendelet kihirdetésének, noha Piret báró a Bánságban már kihirdette. 
(Kr. M. 1848. 1801. sz. a. fölterjesztése, 2277. sz. a.) A király rezolucióját 
.lásd 1848 június 3-ról a 179-dik szám alatt, a 328-dik lapon.
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142.
Zágráb, 1848 május 21

J (Macié honát bán levele Ferenc Károly főherceghez Milos ezfejedelem 
Zágrábban váló megjelenéséről.

Másolat. Wien, St. A .; M. R. 1848. Nr. ad 888.

Eben kommt die Anzeige, dass Fürst Milosch, der ehemalige 
Machthaber Serbiens, mit einer Masse Geldes (man sagt eine 
Million) in Agram angekommen sei, und nach Syrmien zu reisen 
beabsichtige; sein Erscheinen unter den gegenwärtigen Verhä t- 
nissen wird unausweichlich zu den blutigsten Ereignissen führen. 
Er beabsichtigte mich zu sprechen, was ich aber jedenfalls vermeiden 
wollte, und ihm daher durch den hiesigen Stadtrichter ersuchen 
liess, sich aus Kroatien und Slavonien fern zu halten, worauf er 
sich äusserte, dass er nach Gratz reisen wolle. Da aber bei seinem 
vielen Gelde es ihm doch gelingen könnte auf irgend einem Um
wege dennoch sein Ziel zu verfolgen, so hielt ich es für höchst 
notwendig, ihn hier festzuhalten, und erbitte mir die höchsten 
Weisungen über mein weiteres Verhalten, mit dem Beifügen, dass 
Fürst Milosch mit seinem dortigen Anhänge, seinem immensen 
ßeichtume und anderer Unterstützung Serbien und Bosnien vereint 
an sich zu reissen beabsichtige.

Eure k. k. Hoheit! Mögen die Wirren sich in jenen Gegenden 
auch vermehren, wir werden stark sein an unseren Grenzen, wenn 
nur die unselige Tendenz des Magyarenthums sich in freundschaft
liche, brüderliche Reziprozität für alle unter der Krone Ungarns 
lebenden Nationalitäten umändern, und sie so wie wir im Genüsse 
freier Institutionen treu und ehrlich, so wie wir Kroaten und 
Slayonier unter unseren erhabenen Monarchen auch ruhig und 
glücklich sein wollten.

Ich bitte wiederhohlt untertänigst diese hochwichtigen Gegen
stände S. k. k. Majestät zur a. g. Kenntniss zur bringen, mich Sr. 
Majestät Schutz anzuempfehlen und mir auf Bezug auf Fürsten 
Milosch die a. h. Willensmeinung ehemöglichst zu eröffnen geruhen 
zu wollen.

Ferenc Károly főherceg Erb udvari tanácsos útján ezen levelet máso
latban Innsbruckból 1848 május 27-én az osztrák kormányhoz áttette.
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143.
Belgrad, 1848 májas 21.

Kivonat Mayerhofer belgrádi osztrák konzulnak, a cs. kir. házi, 
udvari és állami irodához intézett 167. számú jelentéséből.

Eredeti jelentés. Wien, St. A. Serbien. Consulat Belgrad 6/b. Kivonat 1848 
május 28. Nr. 167. — Wien, Kriegsarchiv — Serb.-Banater Gen.-Kommando.

Fasc. 128. 1848. 50/e.

Das Consulat muss sich, über die ihm von den ungarischen 
Ministerien zugehenden neuen Amtszumuthungen eine baldige und 
entschiedene Belehrung um so dringender erbitten, da bei der 
grossen, dem allerhöchsten Kaiserhause und dem innigen Ver
bände mit dem Gesammtvaterlande übrigens aufrichtigst ergebenen 
Aufregung aller bei dem diesseitigen Verkehre und Vertretung 
und Jurisdiction des Consulates fast ausschliessend betheiligten 
lllyrischen-Serbischen und Wallachischen Unterthanen Seiner Maje
stät aus Croazien, Slavonien, der Militärgrenze und den südlichen 
Comita ten Ungarns gegen die Übergriffe der magyarischen Parteien 
und Ministerien, offene und bedeutende Conflicte mit den Letzteren 
zu erwarten.

Der Unterzeichnete verbindet hiemit noch die geheime Anzeige, 
dass die illyrischen Völker des südlichen Theiles der zur unga
rischen Krone gehörigen Länder so lange sie wie bisher in ihren 
loyalen Gesinnungen für das allerhöchste Kaiserhaus verharren, 
gegen die magyarischen Zentralisations und Absonderungs-Gelüste 
und Bestrebungen auf die entschiedenste Sympatie und nöthigen- 
falls auf sich verbreitende Hülfe und Beistand ihrer Stamm
genossen in Bosnien und Serbien sicher zählen können, was bei 
der gestern und vorgestern Stattgehabten Anwesenheit von Volks
deputationen aus Croazien und Slavonien sich in Belgrad auf das 
unzweideutigste bundgegeben hat und wogegen die Regierung ein
zuwirken weder die Macht hätte noch, wie billig den Willen hat.

Der gehorsamst Gefertigte wird sich nach der zahlreichen 
Theilnahme serbischer Deputirten an der letzten Volksversammlung 
zu Carlowitz am 13-ten und den folgenden Tagen dieses Monats 
und bei den dringenden Vorkehrungen über andere auf den 27, d. 
M. und die nächste Zeit ausgeschriebene Versammlungen und 
zunächst bevorstehende Ereignisse mit dem Commandirenden General 
in Slavonien und Syrmien Feldmarschall Lieutnant Baron Hrabowsky 
über die klügste und den Interessen des Gesammtvaterlandes an
gemessenste Leitung dieser Bewegungen einzuverstehen trachten 
und sich zu diesem Ende morgen oder übermorgen nach Peters 
wardein verfügen, wonach er näheren Bericht zu erstatten in der 
Lage sein wird.

Endlich muss der gehorsamst Unterzeichnete nach seiner
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unerschütterlichen persönlichen Überzeugung und nach seiner ohne 
jede Nebenrücksicht seinem österreichisch— deutschen Vaterlande, 
und Kaiserhause auf das entschiedenste und ausschlie3send ergebener 
Oesinnung die Eigenschaft eines Agenten der ungarischen oder 
magyarischen Ministerien in Belgrad als unserer Politik unserem 
Handel und unserer Industrie durchaus widerstrebend auf das 
allerbestimmteste ablehnen.

A bécsi külügyminiszter Mayerhofer belgrádi osztrák konzult ezen 
jelentés folytán odautasította, hogy az illyr-magyar mozgalomban neutrálisán 
viselkedjék. (Wien, St. A. Consulat Serbien 1848—1869. Fase. 6/b.)

144.
Pest, 1848 május 21.

A  magyarországi oláhok óvása Bajacsits Józsefnek patriarchává
választása ellen.

Közölve: Pap Dénes, Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának 
történetéhez. I. kötet, 145. lapon.

Ünnepélyes óvás.
A magyarhoni románok képviselőinek jelenleg Pesten tartott 

gyűlése, az elnöktől Karlovicról érkezett hivatalos levél — és a 
szerb hírlapból megtudván, hogy a szerbek május 13-án Karlo- 
vicon tartott alkotmányellenes irányú népgyűlésükön a korona alatti 
görög nem egyesültek érsekét, Rajacsits Józsefet patriarchának 
választották; és pedig az egész görög nem egyesült egyház patri- 
archájának: a nevezett gyűlés, mint a görög nem egyesült egyház 
követeinek képviselői, azon választás ellenében ellenmondásukat, 
óvásukat nyilvánítják, mind azért, mivel polgári törvények s 
kánonok szerint a választás törvénytelen, mind pedig azért, mivel 
a  román nemzet jogainak világos letapodásával történt. Végre 
azért, mivel a románajkú honfiak a szerb hyerarchának, az álta
lános görög nem egyesült egyház feletti kormányzását s illetőleg 
pásztorkodását megszüntetni s mind egyházi, mind iskolai ügyük 
kezelését egy saját fiaiból alakult, önválasztotta elöljáróság által 
kormányoztatni, a kormányhoz benyújtott s mielőbb sajtó útján is 
közzéteendő körlevélben világosan kérik : s igy, mivel a szerbek 
működési iránya s minden tettük egyrészről a román nemzet nulli- 
ficatiójára, másrészt, a hon s álladalom ellen irányozvák: a kérdéses 
választást törvénytelennek, egyházi- s polgárilag semmisnek s a nap
keleti vallásfelekezet semmi tekintetben nem kötelezőnek nyilvánítják.

Ezt ezen hivatalos lap útján nyilvánossá teszik, oly hozzá
adással, hogy városunkat, a szerbek által netán igénybe veendő 
megerősítés ellenében, mint a görög nem egyesült egyház két
harmada ünnepélyes nyilatkozásának ismerje el. — Pest, 1848 május 
2 1 -én tartott ülésből megbízott Drágos János s. k.
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Љубезни господине! У прилогу повраћам повјестија, која
сте мп на прочитаније послали. Ја се радујем од свег срдца
добром почетку у светој ствари браће наше онострански
Србаља и желим им најбољи успјех.. Но као што видимо, људи
су они забуњени, јер су иј обстојателства, за која се нису
сиремали неприуготовљане нашла и у овој забуни могу погрешке
чинити, које ћеду им целу ствар народну помести; за то су им
најнужднији сад совјети. Ви господине! који тачан преглед
свпју ови сбитија имате, можете им најполезније совјете давати;
чините ово и у напредак и подпомижете свету ову ствар народа
србског, како и сте и досад чинили. Ја похваљујем ваш труд,
ревност, коју сте у светој овој стварп народа србског тако
отмено показали п благодарим вам на свему, а заслугу вашу у
овом дћлу сигурно ће и садашње и позније цћло србство
умети оценити и уваашти. „ ,Ј Ј Баш благонаклоњи

А. Карађорђевнћ

• A magyarországi románok ugyanekkor a magyar minisztériummal is 
közölték, minthogy a szerbek a magyar állam egységét megbontani szán
dékoznak, ők Rajacsits érseket nem ismerik el többé egyházi fejüknek; ezen 
okból független, önálló a szerbektől külön álló egyházi kormányt köve
telnek, lerázni óhajtván a szerb hierarchiát, mely eddig az oláhok kárára 
fölöttük monopóliummal bírt. (Papi) D. i. m. 146—149. 1.)

145.
Kragujevác, 1848 május 22.

Karagyorgyevits Sándor szerb fejedelem, Knityánin Petrovits Istvánt 
értesíti, hogy hozzájárul a magyarországi szerbek ügyének támoga

tásához. .
Eredeti levél. Belgrád, Narodna bibliotéka, Rukopisi 1848. 948. sz.

Fordítása :
Kedves Uram! mellékelve visszaküldöm Önnek az iratot, melyet 

Ön nékem elolvasásra megküldött. Teljes szívemből örülök a túl
oldali [magyarországi] szerbek szent ügyének jó kezdetének és a 
legjobb sikert kívánom nékik. De mint látjuk, az emberek ottan meg
zavarodtak, mert a körülmények, melyekre nem számítottak nem 
voltak előkészítve és ezen kavarodásban olyan hibákat követhetnek 
el, mely egész nemzeti ügyüket elsöpörhetik; ezen okból legszüksé
gesebb számunkra a tanácsadás, önnek Uram, pontos áttekintése 
van az események fölött, — tehát megadhatja nekik a leghasznosabb 
tanácsokat; tegye ezt megelőzően és támogassa a szerb nemzetnek ezt 
a szent ügyét, amint eddig is tette. Köszönöm Önnek a fáradságot 
és buzgalmat, melyet a szerb nemzet ezen ügyében kifejtett; hálát 
mondok mindenért. Ezen ügyben szerzett érdemeit bizonyára a jelen 
és jövő szerb nemzedék tudni fogja megbecsülni és méltányolni.

Ezen levelet valószínűleg Garasanin Ilyés belügyi főnök fogalmazta.
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146.
Pétervárad, 1848 május 22.

Báró Hrábowsky szlavon-szerémségi főhadparancsnok átiratából, mélyet 
báró Pirethez intézett, a határőrvidék igazgatásáról.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. V. 44/b.

. . .  Administrative Angelegenheiten der Gränze glaubte ich 
bis hieher um so weniger an das königlich-ungarische Ministerium 
leiten zu sollen, als dieses hievon keine gehörige Kenntniss haben 
dürfte, und als mir überdieses gleichfalls die erforderlichen näheren 
Weisungen des k. k. Hofkriegrathes fehlen, welcher noch fortan 
verfügt.

147.
Zágráb, 1848 május 22.

Herkalovits István leveléből: a horvát viszonyokról.
Eredeti levél. Belgrad, Národná bibliotéka Rukopisi 1848. 939. szám. 
Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok.

154. lap.

. . . на то иде денутација у Карловце и у Нови Сад по 
свој прилици ће ићи као глава, наш добри и племенити Куку- 
љевић . . . а с њиме и неколико римокатолички свештеника: 
он ће најпре у Карловце Митрополиту, и то одма сутра рано . . . 
[V. 23.] захтевао сам, да Бан неотложно и брзо иде у Славо- 
нију, Срем и Карловце, да држи конФеренцију с Митрополитом 
и Србима, и да с њиовим согласијем избере вице-бана троједне 
краљевине. војводу или Деспота Србског, који ће бити први до 
њега, Србин, восточне вере војник; а то ће по свој прилипп 
бити, јер су сви за то из свег срдца; Хрвати ови на све су 
отважни, и према Србима сви на основу совршене једнакостн 
братски одушевљени. Ту је био Стаматовић, и отишао је јуче 
рано, ту је била шајкашка депутација, враћајући се без икаквог 
задовољена из Беча; обе све стране с Баном су врло задо- 
вољне . . . Бан засдужује да га народ србски и хрватски држи 
и не упусти, да га неда од Маћара упропастити . . . Закључено 
је у конФеренцији, да Митрополит Бана иншталира, и да се 
собор 10-ог маја р. почне држати.

Fordítása:
. . . A  k ü ld ö ttsé g  K arlócára és Ú jv idékre fo g  m e n n i;  s ú g y  

lá tsz ik  a m i jó  é s  n em es érzelm ű  K u k u ly ev itsü n k  lesz  a vezető je , . . . 
v e le  m e g y  n éh án y  k ath o lik u s pap is . 0  e lőször  Karlócára m e g y  
[R ajacsits] érsek hez, m ár holnap [ 1 8 4 8  m ájus 2 3 .]  korán r e g g e l e l-
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utazik . . . Kifejeztem óhajomat, hogy [Jellaőic] bán gyorsan és hala
déktalanul induljon Szlavóniába, Szerémségbe és Karlócára, tartson 
az érsekkel és a szerbekkel konferenciát s velük egyetértőén válasz
tassa meg a három egyesült királyság vicebánjául a szerb vajdát 
vagy deszpotát, aki görög keleti szerb legyen s ta katonai osztályból 
vétessék; így is lesz valószínűleg, mert mindenki ezen eszméért 
lelkesedik. A horvátok mindenre el vannak határozva s mindannyian 
a testvéri teljes egyenlőség alapján állanak. Sztamatovits [próta] itt 
volt és tegnap reggel korán elutazott, itt járt a csajkások küldött
sége is, minden eredmény nélkül tértek vissza Bécsből. A [horvát] 
bánnal nagyon meg vannak elégedve . . . megérdemli, hogy a szerb 
és horvát nemzet támogassa és ne engedje, hogy a magyarok elbuk
tassák . . .  A konferencián elhatározták, hogy az [szerb] érsek fogja 
méltóságába beiktatni és hogy a [horvát] országgyűlést május 1 0 -én 
megnyitják.

Herkalovits (Thadianovié) István a szerbek megbízottja és Gaj bizal
masa volt; mikor Obrenovits Milos exfejedelem Zágrábba ment, őt küldte 
Petrovits Milivoj, a szerb kormány kémje, Belgrádba ezen ügyben külön 
megbízással.

148.

Karlóca, 1848 május 2 2 .

A  karlócai föodbor felhívása a délmagyarországi németekhez. 

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Ease. 132.; 1848. VI. 12/b.

An die deutschen Mitbürger, welche in Batska, Banat, 
Syrmien und Baranja mit uns Serben wohnen.

Mitbürger deutscher Sprache, die Ihr mit uns wohnt! Die 
serbische Nation von dem Zeitgeiste und BewustSein ihres guten 
Rechtes beseelt, hat in der allgemeinen Versammlung vom l-ten 
Mai 1. J. einmüthig beschlossen die Rechte, welche Ihr als Nation 
von Gotteswegen und vermöge Staatsverträge zukommen, aufrecht 
Zu erhalten. Darum hat sie in derselben Versammlung nach ihrem 
-alten, verbrieften Rechte und Brauch ihren Wojwoden und ihren 
Patriarchen erwählt. Darum wird sie eine zahlreiche Deputation 
an Seine geheiligte Majestät schicken um die Verwirklichung 
der übrigen ihr zukommenden durch Blut und Treue erworbenen 
Rechte zu erlangen,

Deutsche Mitbürger! Die serbische Nation sucht nur ihre 
Rechte zu erhalten, und geht nicht darauf aus, die Rechte anderer 
zu unterdrücken. Darum seid unbesorgt und ruhig, Euch wird 
von den Serben kein Unrecht geschehen.
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Die serbische Nation wird ihr Gut und Blut aussetzen um 
ihre Nationalität zu bewahren und zu befestigen; aber sie erklärt 
zugleich eine jede Nationalität für unverletzlich; darum habt Ihr, 
deutsche Brüder, die Ihr mit uns wohnt, für Eure Nationalität 
nichts zu befürchten. - , , ^

Die serbische Nation fühlt sich auch berufen eine höhere 
Idee des Völkerlebens hervor zu rufen, welche die, bisherige eng
herzige Fürstenpolitik unterdrückt hat. Gleichheit der Menschen 
hat die letztere proklamirt; zur Gleichheit der Nationen konnte 
sie sich nicht erheben. Gleichheit der Religionen hat sie mit harter 
Mühe begriffen. Gleichheit der Nationalitäten könnt sie nicht be
greifen. Die serbische Nation bekennt sich hiermit zu der neuen 
Völkerpolitik, welche neben der Gleichheit der Bürger und der 
Religion, auch die Gleichheit der Nationen und der Nationalitäten 
verfechtet. Darum Ihr deutsche Mitbürger seid unbesorgt um 
Euere bürgerlichen Rechte, seid beruhigt um Eure Religion, Sprache 
und Nationalität.

Deutsche Mitbürger! Die Serben wollen nicht durch Unter
drückung der Mitbürger anderer Stämme gross scheinen; sie 
wollen nicht andere Nationalitäten zum Futter der ihrigen machen, 
sie wollen nicht ihre Sprache zur alleinseeligmachenden im Staats
vereine erheben. „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aber für 
alle Nationen, für alle Nationalitäten, für die Sprachen“ das ist. 
ihr Wahlspruch.

Darum deutsche Mitbürger! reicht uns die Hand zur Ver
wirklichung dieser humanen Idee. Das Recht ist unser Ziel, das 
Recht wird unsere Schritte leiten, das Recht für uns und alle 
unsere Mitbürger.

Wir geloben die festeste Treue dem gesalbtem Kaiser und 
Könige und “dem angestammten Herrscherhause Österreichs! W ir 
geloben die brüderliche Liebe allen unseren Mitbürgern, welchen 
Stammes sie „such sind! Wir geloben gleichseitige Freiheit und 
Gleichheit der Religion und Nationaltäten! Wir geloben alle 
Errungenschaften des Jahrhunderts, und die konstitutielle Freiheit 
gegen jeden Willkür mit unserem Blute zu vertheidigen!

Es lebe hoch der Kaiser und König Ferdinand! Es lebe 
unser gutes Recht. Es leben, unsere deutschen Mitbürger und 
ihre heilige Rechte!

Karlovitz den 10/22. Mai.
Aus dem provisorischen Volks Comité

Sekretär
Johann Stankovics.

Der Präsident
Georg Stratimirovics mp.

(és 1 2  bizottsági tag aláírása).
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149.
Karlóca, 1848 május 22.

A  szerb főodbor kiáltványa a rím. hath, vallású délmagyarországi 
honátokhoz, bunyevácokhoz és sokácokhoz.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Faso. 132. 1848. VI. 12/b és 
Budapest, 0. L. 1848. 5707, b. rendőri szám alatt.

Slavenima rimske cerkve u Bačkoj, Banatu, Sremu i Baranji, 
koi jednim sa Serbljima jezikom govore.

Bratjo Slaveni! Koi s nama Serbljima u jednom otačastvu 
ži'vite, i jedan jezik govorite, k vama se obrac'amo, poslušajte 
bratske reči.

Mi smo svi jednog otca sinovi, vreme nas je razcepilo, i 
okolnosti različna su nam imena dale, ali mi svi jesmo po kervi i 
jeziku bratja, svi smo jeđan narod. Dosta smo se jedan od drugoga 
tudjili, sad valja da se kao bratja zagerlimo i složimo.

Serblji su duch vremena i naroda razumeli i zaključili na- 
rodom biti, i kao takov, medju drugim narodima pokazati se. Oni 
su se 1/13. Maja t. g. u Karlovcih u sveobštoj skupštini sastali, 
i jednodušno izjavili, da prava svoja, koja im od Boga i cara pri- 
padaju, sa čuvaju, pa su taki izabrali sebi Patriarćha i Vojvođu, 
kao što im zlatna pisma carevah i kraljevah austrijanskih i 
ugarskih pravo daju, i odredili su veliku đeputaciju, koja će kralju 
i caru našem Ferdinandu iči, i iskati, da i druga kervlju njinih 
praotacah zadobivena prava njina u život privede.

Bratjo naša! Serblji na to idu, da sačuvaju svoj narod, svoju dragu 
narodnost i svoj jezik. A i Viste njina bratja po narodu; njina 
narodnosti Vaša je narodnost, njin jezik i Vaš je jezik. Pružite 
im dakle bratsku ruku, i pomozite im, da sverše delo, koje je 
zajedno i Vaše! Ta i Vaši su otcevi sa njinima u jednom boju 
kerv prolivali, otcevi najveće strane od Vas bili su rodjena bratja 
otceva sadašnjih Serbaljah, i pomogli su junačkom mišicom ova 
prava zadobiti. Docnije vreme prevelo je Vaše otceve k rimskoj 
cerkvi, ali zato bratja ostaju bratja, i sinovi treba zajedno ona 
prava da brane, koja otcevi zajedno pridobili!

Bratjo naša! Serblji idu na to, da s vama zajedno jedan 
veliki narod načine. Razlika vere neka nas ne cepa. Sve ćemo 
drugo kao bratja uživati; a vere svoje neka se svaki po savesti 
svojoj derži. Zato nemojte misliti, da će sloga paša vašoj veri 
škoditi. Mi V^s osiguravamo, da će cerkva vaša jednaka prava 
imati sa našom i da će kao dve ravne sestre jedna pored druge stojati.

Bratjo! Mi idemo samo na to, da sveta prava naša sačuvamo, 
a nećemu ni u čija da diramo. Sveta pravda na našoj je strani, i 
pravica carska pridružiće se nama. Mi jesmo i ostajemo najverniji 
podanici cara i kralja Ferdinanda, i za njega i za njegov presvetli
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Fordítása:

A bácskai, bánsági, szerémségi és baranyai római katholikus 
hitű és a szerbekkel egy nyelvet beszélő szlávokhoz.

Szláv testvérek! akik velünk szerbekkel egy hazában éltek és 
egy nyelven beszéltek, hozzátok fordulunk; hallgassátok meg a testvér
szavait.

Valamennyien egy apa fiai vagyunk, az idők folytán elszakadtunk 
és különféle körülmények folytán külön nevet kaptunk ugyan, de mi 
valamennyien vér és nyelv szerinti testvérek vagyunk •. egy nemzet. 
Eddig elidegenedtünk egymástól, most kell hogy mint testvérek
átkarolva egymást, egyesüljünk-

A szerbek az idők és nemzetek szellemét megértették és elhatá
roztak, hogy nemzetet képeznék s mint ilyen a többi nemzetek előtt
bemutatkoznak. Ok ezen év május hó 13-án Karlócán egy közös 
gyűlésen egybegyűlve, egyhangúlag kijelentették, hogy az Istentől és 
a császártól kapott jogokat megőrzik; azonnal maguknak pátriárkát 
és vajdát választottak, mire feljogosíttattak a császári és királyi
osztrák és magyar arany diplomák által, aztán egy nagy küldöttséget 
választottak, mely Fér dinári d császár és királyhoz menesztetik, hogy 
őséjk másik vérbeliéi részére is a nyert jogok életbeléptetését
kérelmezze. " v * ................. ' , ' :

Testvéreink! A szerbek arra törekszenek, hogy nemzetüket, 
drága nemzetiségüket és nyelvüket megőrizzék. Ti is testvérek vagy
tok mint nemzet; az ő nemzetiségük a ti nemzetiségiek is, az ő 
nyelvük a tiétek is. Nyújtsatok tehát nekik testvéri jobbot és segít-

dom svi smo gotovi poginuti. Mi od drugih gradjanah obšteg ota- 
častva samo to ištemo, da nam ne uzimaju ono, što smo kervlju 
zaslužili i pravdom priđobili.

Poznajte bratjo! da mi samo ono tražimo što je i za nas i 
za vas dobro, bez čega ni mi ni vi ,biti i obstati nemožemo; 
poznajte đasmo mi prava bratja po kervi i jeziku; pa se pridružite 
s nama, kao što se mi pridražnjemo Vama, i budimo jeđno telo i 
jedan dub. Ta, koče u sadašnje vreme podići ruku, da pomogne 
tudjinu, a ubija brata? Ko sme to od Boga i sveta ućiniti?

Zato bratjo u kolo i u jato naše, pa da svi iz jednoga gerla 
proviknemo: Da živi naš car i kralj Ferdinand! Da živi spomen 
našib otcevah! Da žive naša prava! Da živi naše jedinstvo i sloga! 
Da živi naša obšta narodnost! Da živi konstitucialna sloboda!

U Karlovcih, 10/22. Maja 1848.
Stalni izvršujući odbor:

Sekretar: PredsSđnik:
Jovan Stanković Gjorgje Stratimirović s. r.

(Sleduju 12 podpisi).
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setek nekik, hogy ügyüket befejezhessék, mely egyúttal a tietek is! 
Hiszen a ti apáitok is közös harcokban véreztek az övéikkel, és a ti 
őseitek legnagyobbrészt a mai szerbek őseinek vérbeli testvérei voltak 
és hős karjaikkal segítették ezen jogokat elnyerni. A múlt időben 
ősapáitok a római katholikus egyház alá jutottak,1 de azért testvéreink 
maradtak és fiaiknak együttesen kell megvédeni azon jogokat, melyeket 
őseink közösen szereztek!

Testvéreink! A szerbek arra törekszenek, hogy veletek együtt 
egy nagy nemzetet képezzenek. A valláskülönbség ne válasszon el 
minket. Minden egyéb kérdést mint testvérek fogunk elintézni, val
lását pedig mindenki saját lelkiismerete szerint kövesse. Ezért ne 
gondoljátok, hogy egyetértésünk vallástok ártalmára lesz. Biztosítunk 
titeket arról, hogy egyháztok a mieinkhez hasonló jogokkal fog bírni 
■és mint két egyenjogú testvér egymás mellett fennállani.

Testvérek! Csakis szent jogaink megtartására törekszünk, másokét 
nem bántjuk, A szent jog a mi részünkön van és a császári igazságos
ság velünk lesz. Vagyunk és maradunk Ferdinánd császár és király 
leghívebb alattvalói s érte és fenséges hazáért valamennyien készek 
vagyunk meghalni. Mi a közös haza egyéb polgáraitól csak azt kérjük, 
hogy ne vegyék el tőlünk jogosan, vérrel szerzett jogainkat.

Vegyétek tudomásul testvérek, hogy mi csak azt keressük, ami 
nekünk és nektek is javatokra szolgál, mely nélkül sem mi, sem ti 
meg nem élhetünk, ismerjétek el, hogy mi vér és nyelv szerinti igaz 
testvéreitek vagyunk; csatlakozzatok hozzánk, ahogy mi hozzátok 
csatlakozunk, váljunk egy testté és egy lélekké. Akadhat-e mai időkben 
egy kar, amely az idegeneknek segítve, testvérét megölné ? ki meri ezt 
itten és a világ előtt megcselekedni ?

Ezért testvérek, jöjjetek körünkbe és csapatainkhoz és kiáltsunk 
együttesen: éljen Ferdinánd császárunk és királyunk, éljen őseink 
emléke! éljenek jogaink, éljen egységünk és egyetértésünk! éljen 
közös nemzetiségünk! éljen az alkotmányos szabadság!

Karlócán, 1848 május 22-cn.
Az állandó végrehajtóbizottság

titkára elnöke
Sztankovits János Sztratimirovits György

(1 2  bizottsági tag aláírása).

A katholikiís szláv lakosság vonakodott a szerbekhez csatlakozni és 
sokhelyt ellenségesen viselkedett, úgy hogy Jellaéié bán kénytelen volt 
.személyesen Szerémségben megjelenni az ellentétek elsimítása miatt.

1 A szerbeknek csak egy igen csekély része katholizált.
Dr. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . IX. 18
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150.
Karlóca, 1848 május 22.

A  karlócai főodbor felhívása a magyar polgártársakhoz.
Közölve : Közlöny 1848. 9. számban.

Velünk lakó magyarajkú polgártársak!
A szerb nemzet áthatva a kor szellemétől és igazságos ügye- 

legbensőbb tudatától, a folyó évi május 13-án tartott nemzeti 
gyűlésén egyhangúlag elhatározta azon jogokat, melyek őt mint 
nemzetet, isteni és álladalmi szerződések értelmében illetik, fen- 
tartani. Annak okáért ugyanazon gyűlésen a szerb nemzet a régi 
kiváltságok, illetőleg szerződések alapján, vajdát és patriarchát 
választott magának. Ennek folytán fel fog küldeni egy választ
mányt császári és királyi felséghez, hogy a többi vérrel és hűséggel 
szerzett jogai életbeléptetését is kieszközölje.

Magyar polgártársak! a szerb nemzet csak a maga jogait 
kívánja fentartani és nem törekedik arra, hogy mások jogait 
elnyomja; azért maradjatok nyugodtan és ne aggódjatok, rajtatok 
a szerbek semmi jogtalanságot nem fognak elkövetni.

A szerb nemzet odadandja vérét és vagyonát, hogy a maga 
nemzetiségét megőrizhesse és megszilárdíthassa, de egyszersmind 
azt is kinyilatkoztatja, hogy minden egyéb nemzetiség jogát sért
hetetlennek fogja tartani. Ennélfogva magyar testvérek, kik velünk 
laktok, mitsem aggódjatok nemzetiségtek miatt.

A szerb nemzet hivatva érzi magát a népek életében új 
eszméket megvalósítani, melyeket az eddigi szűkkeblű fejedelmi 
politika elnyomott. Az utóbbi ugyan az emberiség egyenlőségét 
kijelentette, mindamellett azonban ezen egyenlőséget a nemzetek 
közjavára megvalósítani nem tudta. A vallási egyenlőséget csak 
nagy nehezen fogta fel, de a nemzetiségek egyenlőségét nem volt 
képes megérteni. A szerb nemzet ezennel magáévá teszi az új 
nemzeti politikát, mely a polgárok és vallások egyenlősége mellett, 
a nemzetek és vallások egyenlőségét is védeni kötelességének tartja. 
Ezért, magyar polgárok, félre minden aggodalommal, jogaitok, 
vallástok, nyelvetek, nemzetiségtek biztosítva lesznek.

Magyar polgártársak! a szerbek nem akarnak más polgár
társaik elnyomása által nagyoknak látszani, nem akarnak más 
nemzetiségeket saját nemzetüknek táplálékul odavetni, nem mondják 
nyelvüket egyedül üdvözítőnek, hanem jelszavuk: „szabadság, test
vériség, egyenlőség.“

Ezért, magyar polgártársak! nyújtsatok kezet ezen emberies 
eszme megvalósítására, a jog a mi elvünk, ez fogja tetteinket vezérelni!

Tántoríthatatlan hűséget fogadtunk felkent császárunknak és 
királyunknak, az osztrák háznak! bármily származású polgár
társaink iránt szeretetet fogadunk, kölcsönös szabadságot, vallások és
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nemzetiségek között! végtére rendíthetetlen ragaszkodást az alkot
mány iránt.

Éljen V. Ferdinánd császár és király, éljen igazságos ügyünk: 
éljenek magyar polgáraink és jogaik!

Karlócán, 1848 május 10/22.
Az ideiglenes szerb nemzeti választmány nevében:

Sztratimirovits György s. k. 
Sztánkovits János s. k. titkár.

151.
Budapest, 1848 május 23.

Szemere belügyminiszter Csernovits Péter királyi biztosnak a szerb 
mozgalom ellen intézkedéseket ajánl.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L. 1848. Belügyin. 96. ein. szám.

Hivatalos tudósításainak fogtában . . . szükségesnek tartom elő
adni a következőket:

Véleményem szerint kívánatos volna alkalmat kapni, bogy 
Ön a maga biztosi hatalmát hangzólag és példásan gyakorolhassa. 
Merénylet, bujtogatás, bűn van elég és így alkalom is. Egy példás 
fellépés, mely nem igazságtalan, de szigorú, számtalan merényeket 
megszületni vagy kifejlődni sem enged. A hatalomtól, ha azt alkal
mazásban nem látja a nép, nem szokott félni.

Kérdezem és illetőleg meghagyom tehát a következőket:
1. Több, sőt igen sok helyen történt, hogy a magyar anya

könyvek és hivatalos iratok megégett ettek. A vizsgálat el van-e 
rendelve? a bűnösök megfenyítvék-e? A tény igen egyszerű, köz- 
igazgatási tekintetben roppant fontos, a büntetésnek hamar be kell 
következnie.

2. Kivált Újvidéken a nemzeti színek botránnyal becstelenít- 
tettek meg. Amennyiben világos törvény jelöli ki a színeket, mint 
a nemzet becsülésének külső jeleit, van-e intézkedés téve, hogy 
ama hecstelenítés megtoroltassék és jövendőre nézve el ne kö vettessék.

3. Karlovicon és. Újvidéken lázító titkos társulatok vannak, 
melyek státus elleni bűnt magukban foglaló felszólításokat terjesz
tenek. Ezek kitudására, megfenyítésére mi van téve ? Szükség eseté
ben, ha a bujtogató nyomtatványokat meggátolni többé nem lehet, 
rendkívüli hatalmánál fogva, a nyomdákat s a kőnyomdákat rendőri 
felügyelet alá véteti, és nyomattassék bármi, de kivitelét a nyomdá
tól előleges engedelem nélkül eltiltja.

Az eddigi lázító iratokat pedig összegyűjtvén, szerzőiket vagy 
kiadókat vagy nyomtatásukat vád alá véteti tüstént.

Ha másképen nem veheti elejét a lázító nyomtatványoknak, 
a nyomdákat mindenütt be is zárhatja.

18*



276 SZEMERE ELLENINTÉZKEDÉSEI

Egyszersmind kivétel nélkül az alsó dunai fejedelemségekből 
mindenfelé könyvek és nyomások behozatalát megtiltja, kivált pedig 
az ujságlapokét.

4. Hivatalos úton tudom Bács megyétől, hogy tutajokon, hajó
kon eltitkolva, fegyvereket szoktak szállítgatni. Őrködjék, hogy a 
hajók megvizsgáltassanak, hogy fegyver és lőszer, kormányi vagy 
hatósági biztos engedelme nélkül ne küldöztethessék. Sőt a fegy
vereket a nép azon részétől, melynek kezében veszedelmes, be 
lehetne szedetni. A lőpor és golyóárusok is szigorú ellenőrzés alá 
vétessenek.

5. A kellő intézkedések megtörténtek-e arra nézve, hogy az 
idegen tartományokból fegyveres emberek be ne jöhessenek?

Csodálkozva hallottuk, miként Karlovicon nemcsak hogy 
külföldiek is részt vőnek a törvénytelen gyülekezetben, hanem 
fegyveresen vőnek részt, még némely magasabb hivatalnokai is a 
szerb kormánynak.

Ez tilos. Egyenesen, vagy az ausztriai konzul által is szólítsa 
fel Ön a szerb kormányt, mikép ezen elnézése, sőt talán előmozdí
tása, a két kormány közti viszonyt meg fogja bonthatni, ha tüs
tént kellően nem intézkedik s alattvalóit a magyarországi gyüle
kezetektől vissza nem tartóztatja.

6 . A karlovici gyülekezetei törvénytelennek nyilatkoztatja, s 
mindent mi belőle vette eredetét. Azt, hogy a kormány beleegye
zése előtt patriarchát választott, kit e címmel való éléstől eltilt, 
— azt, hogy vajdát választott, azt, hogy egy választmányát perma
nensnek nyilvánítá, azt, hogy a vajdaság név alatt külön politikai 
hatóságot és kerületet képezend, azt, hogy a Prágában tartandó 
szláv gyűlésbe követet küldend, — mely két utóbbi mint a magyar 
alkotmánnyal és státus egységgel merőbben ellenkező, és azt fel
forgató, — kárhoztatást és büntetést érdemel.

7. Újvidéken a tisztújítás a miniszteri rendelet félreértésével 
ment végbe, állítás szerint. Ha valahol, ép ezen részeken lóvén 
kívánatos a miniszteri rendeletek iránt engedelmességet szerezni, 
ilyen esetet nem hagyhat vizsgálatlanul és feljelentés vagy rögtönös 
elégtétel nélkül.

Báró Jellacic József f. é. június 5-ére tartományi gyűlést 
hirdetett. Ezt törvénytelennek jelenti ki és amennyiben a nevezett 
báró a metropolita által bánná akarja magát beiktattatni, metropolitát, 
büntetés terhe alatt a beiktatástól, sőt a megjelenéstől is eltiltja.

Ezek után . . . Ont felszólítom, hogy azon becsületes hazafisá- 
gánál fogva, mellyel köztisztelettel Vívott ki magának a nemzetnél, 
akként intézze lépéseit, hogy erélyes és gyors eljárásának sikerüljön 
a haza azon részét nyugodt állapotba helyezni viszza, melyet 
Önnek és most már biztosi társainak gondjaiba a kormány teljes 
.bizodalommal ajánlott és ajánl újólag.
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152.
Belgrad, 1848 május 23.

Mayerhofer alezredes, belgrádi komid báró Lebzeltern, osztrák külügyi 
államtanácsosnak jelenti, hogy a szerb kormány az oroszok által a 

belső zavarok elnyomására ajánlott segítséget visszautasította.
Eredeti jelentés: Wien. St. A. Serbien. F. 6, 1848—1850. Érk. május 27-én.

Másolat. Wien. Kr. A..; S. B. Gk. Faso. 128. 1848. V. 50f.
Nr. 168. Belgrad 23. Mai 1848.
Seitdem sich die hiesige Nationalaufregung wie aus der 

Reihenfolge meiner gehorsamsten Berichte hervorgeht, theils be
ruhigt, mehr aber nach dem äusserst gespannten Verhältnisse der 
illyrisch-serbischen Völker Ungarns gegen ihre Magyarischen 
Landesgenossen zugewendet hat, ist die innere Ruhe Serbiens 
ungefährdet und befestiget sich täglich mehr.

Hierdurch ist der für unsere und des Landes Interessen 
äusserst günstige Erfolg herbeigeführt worden, dass die Serbische 
Regierung und Oberst Danilevski jeden ihnen durch den ausser
ordentlichen russischen Commissair [General Duhamel] aus Bukarest 
mittelst eines eigenen Couriers angebotenen moralischen und physi
schen Beistand abzulehnen in der Lage ivarén. Ein Erfolg, welchen 
wir offenbar der rechtzeitig ergriffenen Massregeln, der aufrichtigen 
Bereitwilligkeit der Regierung und dem klugen . . . Benehmen des 
türkischen Gouverneurs Mehmed Pascha zu verdanken haben.

Unter diesen Verhältnissen ist die Fürstin mit ihrer Familie 
bereits am 16-ten d. M. hieher zurückgekehrt und nur der Fürst 
mit den Minister des Innern Herrn Garaschanin wird noch längere 
Zeit zu Kragujevatz verweilen, wodurch er sich auch von der 
illyrisch-ungarischen Bewegung und den von dorther ergebenden 
Aufforderungen und Deputationen ferne hält und also der obersten 
Leitung der Landesangelegenheiten die nothwendige Ruhe und 
Selbständigkeit bewahret.

153.
Eszék, 1848 május 23.

Castiglione ezredes, a Ferdinánd nevű 1-ső számú huszárezred 
parancsnokának jelenti, hogy a szerb papság a szerb népet fegyveres 

fölkelésre felszólítja.
Eredeti jelentés: Wien. Kr. A .; SI. S. Gk. 1848. V. 55.

. . .  Seit einigen Tagen sind die Gemüther des Landvolkes 
zu Kutjevo und Pieternitz und Umgebung sehr aufgeregt, und 
werden durch die Geistlichen noch mehr aufgereizt, welche ihnen 
von der Kanzl den Befehl verkünden, sich allsogleich zu bewaffnen, 
und denen es daran fehlen sollte, solche von ihnen erhalten 
würden, um gegen Alles was Ungar ist, feindselig zu handeln.
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154.
Budapest, 1848 május 23.

Vukovits Sebőt, István nádor királyi biztosul neved ki 
Csernovits királyi biztos mellé.

Eredeti ira t: Budapest, 0. L .; B. M. 1848. Elnöki iratok 97/B.

Vukovics Szabbás Temesi Első alispán úrnak.
Miután hazánknak alsó részein az országnak és koronának 

épsége, az alkotmánynak sértetlensége, a honnak békéje ellen a 
lázongások, lazítások, sőt összeesküvések mindinkább nőnek és 
terjednek, még oly helyeken is, melyek eddigelé hasonló bűnös 
merényektől mentek valának; miután eszerint Csernovits Péter 
temesi főispánnak lehetetlen az egyszerre több helyeken mutatkozó 
és fejlődő bűnös forrongás ellen közvetlen megjelenésével hatni és 
munkálkodni; Ont Csernovits Péter főispán mellé hasonlólag királyi 
biztosul nevezem ki, azon felhatalmazó és megbízó levelek értel
mében, melyek Csernovits Péter főispánnak adattak és az 1. 2. 3. 4. 
alatt ide mellékeltetnek. Az illető törvényhatóságok és hatóságok 
Ön kinevezéséről e mai napról szinte értesíttetnek, mint Csernovits 
Péter főispán is, kivel, a körülmények szerint, akár együtt, akár 
külön, a reájok bízott rendkívüli hatalmat óvatosan, kíméléssel, 
de úgy fogják gyakorolni, hogy a királyi korona, az ország határai, 
az alkotmány ereje, a törvények szentsége s a status egység a 
maga épségében megtartatván, minden törvényellenes és lazító törekvés 
necsak elnyömattassék, hanem szigorúan és elrettentőén meg is 
büntettessék.

Budapest, május 23. 1848.
István Nádor Szemere Bertalan
kir. helytartó. belügyminiszter.

Hasonló tartalmú rendeletet, melyben Vukovics Szabás királyi biztossá 
való kinevezése közöltetik, Szemere belügyminiszter Bács megyéhez is inté
zett. Egykorú nyomtatvány. Wien. Kr. A. 1848. Faso. 134. SI. S. Gk. V. 11.

155.
Karlóca, 1848 május 24.

A  karlócai szerb nemzeti főodbor fölterjesztése Ferdinánd királyhoz, 
melyben a szerbek követeléseiket kifejtik.

Eredeti fölterjesztés. Wien. M. J . : Prä9. Akt. 1849. ad 8337/B.

Eure Majestät, Allerdurchlauchtigster Kaiser und König! 
Allergnädigster Herr!

Bei dem grossen Umschwünge der politischen Verhältnisse 
in der gestimmten Monarchie Eurer geheiligten Majestät, besonders
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aber jener in dero Königreiche Ungarn und den vereinigten Theilen, 
ibei der allseitigen raschen Entwicklung aller Nationalitäten unter 
dem gerechten Scepter Eurer Majestät, geschieht es, dass einige 
auf Rechnung anderer Schwachen und Schuldlosen sich auszubreiten 
und zu befestigen trachten, was bei näherer Untersuchung auf 
nichts geringeres abziehlt, als auf gewaltthätige Vernichtung 
fremder moralischer und nationaler Existenz, worauf auch die 
politische und selbst nominelle Vernichtung der letzteren unum
gänglich nothwendig folgen muss; namentlich aber bei der Er
richtung eines unabhängigen, verantwortlichen Ministeriums im 
Königreiche Ungarn, konnte die zahlreiche, unter dem Scepter 
Eurer Majestät lebende, stets getreu gesinnte serbische Nation, 
weder von besagten politischen Veränderungen im Lande, noch 
vor dem so stark wehenden Geiste der Zeit, unberührt bleiben.

Wie stets, richtete dieselbe ihre Augen und ihre Gefühle 
mit Umgehung aller sich verschieden aufdringenden Lenker und 
Gebietes, lediglich nach Wien zu Eurer Majestät, hoffnungsvoll, 
vertrauungsvoll, wie es sich einer treuen, einer besonnenen, 
einer tapferen Nation geziemt, die in allen und verschiedenen 
und stürmischen Zeiten jene Eigenschaften unerschüttlich bewiesen 
zu haben, sich überall und alle Orten edelmüthig rühmen kann.

Mit unaussprechlicher Angst sehnte sie sich einzig und 
allein nach der Eröffnung eines so vielfach und langbesprochenen 
Nationalkongresses, welcher endlich auf den 15-ten Mai 1. J. 
alten Stiels, in Karlovitz bestimmt wurde, und zwar von Seiten 
des besagten ungarischen, unabhängigen Ministeriums. Der Wirkungs
kreis desselben Nationalkongresses wurde nur auf das Kirchen- 
und Schulwesen beschränkt, und der Kongress sogar eine Kirchen
sammlung genannt. Während der unschuldigen Abwartung der 
Bekanntmachung dieser Anordnung, Hessen sich von allen Seiten 
heisse Wünsche der serbischen Nation hören, eine Nationalver
sammlung zu Neusatz zur Vorbereitung für den zu bestimmenden 
Congress abzuhalten, wozu Repräsentanten von allen Seiten, wo 
Serben wohnen, am l - 1en Mai alten Stiles zusammenströmten, 
und da zu derselben Zeit ein Standrecht von Seiten des ungari
schen Ministeriums in Neusatz publiziert worden, versammelten sie 
sich um ihren Metropoliten in Carlowitz, dem Zeniralpunkte ihrer 
Nation, mehr als 1 0 .0 0 0  Personen an der Zahl. Mitlerweile wurde 
auch jene Erlaubniss zur Abhaltung einer Kirchensynode in Car
lowitz von Seiten des ungarischen Ministeriums veröffentlicht, in 
welcher ungarischer Massregel die serbische Nationalversammlung 
nur eine einseitige auf die Untergrabung der serbischen Nationalität 
berechnete Massregel, erblickte. In diesem bedenklichen Zeitpunkte, 
•eröffnete die serbische Nationalversammlung die allergnädigsten 
Privilegien, die der serbischen Nation von Seiten allerhöchst den 
Urgrossvater, seeligen Andenkens Römischen Kaisern und unga
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rischen Königen bestätigt wurden, und die als Verträge zwischen- 
Kaiser und dieser Nation, betrachtet werden. Zugleich eröffnete- 
sie das allerhöchste Schreiben weiland Seiner Majestät Kaiser 
Leopold I. an den serbischen Patriarchen zu Ipek, Arsenius 
Csernovich, ddto 6 -ten April 1690, worin seine Majestät den 
Patriarchen einluden, 1 mit den Serben in die K. K. Staaten zu 
kommen und gegen den gemeinsamen Feind, den Türcken Krieg 
führen zu helfen, wo es unter Anderem heisst: Wir versprechen! 
Buch allen vorgesagten Nationen und Provinzen, die Ihr uns als 
König von Ungarn rechtmässig unterthan seid, und rechtmässig 
unterthan werden werdet, allererst die Freiheit Eurer Religion 
und die Freiheit in der Wahl des Woywoden, Privilegien und 
Vorrechten zu erhalten etc. In dem Privilegium desselben grossen 
Kaisers Leopold I. vom 20-ten August 1691 kam die Nation auf 
die Worte:

„Volumusque ut sub directione et dispositione proprii magis
tratus eadem gens Resciana perseverare et antiquis privilegiis, 
eidem a Majestate Nostra benigne concessis, ejusque consuetudinibus 
imperturbate frui valeat.“

Sie kam in dem allerhöchsten Privilegium von 4-ten März. 
1695 auf den Text, wo es heisst:

„Eumque in finem non solum nostro, qua legitimi regis, juri, 
gratiaeque et clementiae Caesareae se et posteros ipsorum subjectos, 
verum etiam desertis intra Turearum ditiones domiciliis, abjectisque 
fortunis et facultatibus, paternis laribus exutes et intra regni nostri 
Hungáriáé confinia translocatos, ad vindicandam ulterius et prof
ligandam immanissimi hostis crudelitatem, sub nostrae perpetuae 
protectionis umbra vivere et mori paratos declarasset; etc., etc.“

Dann kam sie in dem allerhöchsten Privilegium seiner Majestät 
des Kaisers Leopold I., dato 29-ten September 1706 auf die W orte:

„ . . . Benigne attendentes et considerantes memorati Rasciano- 
rium patriarchae et archi-episcopi Csernovich, nec non gentis, seu 
populi Rasciani praestantia merita, de augusta domo nostra 
austriaca sibi comparata, dum nempe dicta gens seu natio, per 
omnes rerum vicissitudines flagrantibus cum immani hoste Turea 
bellis, ac etiam modernis, per nonnullos abalienatos Hungaros 
suscitatis intestinis motibus et tumultibus aliorumque adversorum 
casuum turbinibus, in illibata erga Nos fidelitate perseverando, 
specialem devotionis et obsequii zelum plurimis in occasionibus in
ferendis promtis suppetiis et sublevandis oneribus communibus 
prompto animo exhibuit ac impendit etc.“

1 Ilyen behívólevél nem adatott ki. Lipót császár és király e szóhan- 
forgó, a balkán összes népeihez szóló kiáltványában ellenkezőleg azt ajánlotta 
hogy „Lares vestros, culturamque agrorum non deserite“, — azaz lakór- 
helyeiket ne hagyják el.
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Die Nationalversammlung, kam in den Bestättigungs-Privi- 
legieii Ihrer Majestät der Kaiserin Königin Maria Theresia auf die 
Betittelung des Patriarchen Arsenius Joannovics, der dem Metro
politen Vinzens Popovics nachfolgte und liess allererst dem 
heissesten, allgemeinsten Wunsch hören: 1. in ihrem Kirchen- 
vorstande einen Patriarchen, 2 . in dem weltlichen Vorstande einen 
Woywoden zu wählen, wie denn die Nation im Despoten Wolk 
Branbovics, dann im Despoten Georg II. Brankovics, einem Des
poten und Woywoden in dem Johann Monasterii einen Vice- 
Woywoden, alle mit Diplomen bestättigte, von Seiten I. I. M. M. 
weiland römischer Kaiser und Könige von Ungarn seeligen An
denkens, Vorgänger Eurer Majestät, wie auch in dem Arsenius 
Csernovics und Arsenius Joannovics, eigene Patriarchen zu lieben 
und zu verehren die Gelegenheit hatte.

Sie wählten sich demnach ihren gegenwärtigen Erzbischof 
und Metropoliten Josef Rajacsich zum Patriarchen, und Euer 
Majestät Obersten und Oguliner Regimentskommandanten, Stephan 
Suplikatz de Vitéz, zu ihrem Woywoden, um sich derart mit 
ihren Vätern zu indentifiziren, und in dem Gebrauche ihrer eigen- 
thümlichen Häupter, selbst genau kennen zu lernen. Diese Wahlen 
geschahen in vollkommenster Ruhe und eigenem Be wustsein mit 
unbegrenztem Lebehoch zu Gunsten Eurer Majestät und der 
sämmtlichen glorischen Herrscherfamilie.

Die Nation hat hiermit nun den Gebrauch ihrer eigenen 
Rechte gemacht und erscheint in jenem politischen Körper, in 
dem sie von Weiland Seiner Majestät, glorreichen Andenkens 
Leopold I, im Jahre 1690 hereingeladen worden, mit echten 
Lorberkränzen geschmückt, in der Überzeugung ihre ursprüngliche 
Treue gegen das allerhöchste Herscherhaus nie befleckt, sondern 
dieselben mit neuen immer jünger grünenden Lorbern der unver
brüchlichen Treue und Anhänglichkeit, geziert zu haben und 
dieselben heute noch zu zieren, indem dieselbe nicht nur ihre 
Verträge gegen den gemeinsamen kaiserlich-königlichen nnd national
serbischen Feind — den Türken — Krieg zu führen, genau erfüllt, 
sondern stets zu Gunsten des K. K. österreichischen Herscher
hauses und der königlich-ungarischen Krone in Frankreich, Italien, 
Deutschland, selbst Russland gefochten hat, wo es sich nur um 
das heilige Interesse ihres Kaisers und Königs handelte.

Nachdem also, im Sinne der angeführten allerhöchsten Privi
legien, die serbische Nation unter der Direktion und Disposition, 
ihres eigenen Magistrates in dem Königreiche Ungarn und den 
vereinigten Theilen existiren soll, und in dem Kaiserlichen Ein
ladungsschreiben dato 6 -ten April 1690 geschrieben steht: „Pro
mittimus insuper, donamus et concedimus omnibus et singulis 
liberam Bonorum, sive mobilium, sive immobilium, quaecunque 
Tureis in confinibus suis ademerunt, possessionem“ das ist: „W ir
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versprechen, verleihen und erlauben Allen das frei Eigenthums
recht, sei es das beweg- oder unbewegliche Gut, was sie nur den 
Türken in den Grenzen entreissen“ selbe Nation aber versonderlich 
in Sirmien, im Banate, Bácska und dem Baranyaer Komitate in 
Massa ansässig ist, welches Territorium die Serben unter den 
Auspizien der römischen Kaiser den Türken entrissen haben, — 
so hat die Nationalversammlung dasselbe Territorium für den 
serbischen Woywoden ausersehnt, mit Imbegriffe des Comitats- 
territoriums, als auch jenes der Militärischen Grenze; und das 
Königreich Dalmatien, Kroatien und Slavonien mit der serbischen 
Nation homogen nationales Prinzip hat, so hat die Versamm
lung sich für die Assoziation mit jenem Dreieinigen Königreiche 
unter der heiligen Krone Ungarns, und dem allerhöchsten Ober
haupte Eurer Majestät und allerhöchst dero legitimen Nach
folgern ausgesprochen, und ihre Vollmacht einer Deputation 
ertheilt, die sich zu Eurer Majestät in allerunterthänigsten Gehor
sam zu verfügen und Allerhöchstdieselbe im Namen der ganzen 
serbischen treuen Nation zu bitten hat, womit Eure geheiligte 
Majestät, in Aufrechthaltung der ob berührten Allerhöchsten 
Privilegien alle jene unterthänigste Petitiones der treuen serbischen 
Nation zu erfüllen geruhen, namentlich:

1. Die Wahl des Patriarchen Rayacsich,
2 . Die Wahl des Woywoden Suplikatz de Vitéz, bestätigen 

und Anstalten zu treffen, damit derselbe zur Beruhigung des 
Volkes als möglich in unsere Mitte gelangen käme.

3. Die gezeichneten Massregeln treffen geruhen zu wollen, 
damit jenes Territorium Syrmien, Banat, samt dem Kikindaer 
Distrikten, Bácska samt dem Becsejer Distrikte und dem Tschaikis- 
ten Batallione, dann das Baranyaer Comifat zur Verwaltung des 
serbischen Woywoden zedirt, und

4. dieses Woywodat in die Assoziation mit den dreieinigen 
Königreichen unter der heiligen Krone Ungarns, gebracht werde.

Schlüsslich nimmt sich die Nationalversammlung die Freiheit 
Eurer Majestät in aller Unterthänigkeit zu melden, dass sie eine 
permanente Nationalversammlung, in einigen, von derselben gewähl
ten Mitgliedern in Karlovitz erwählt und errichtet habe, welche 
bis zur vollkommenen Schlichtung aller Angelegenheiten der ser
bischen Nation, daselbst zu verbleiben und mit der nach Wien 
beordneten Deputation, wie auch mit der serbischen Nation, Mit
theilung zu pflegen, beordert ist.

Eure Majestät haben unseren Mitbürgern den -Magyaren 
grössere Rechte eingeräumt denn wir je solche genossen haben, die 
serbische Nation hingegen bittet unterthänigst, womit derselben 
nur jenes eingeräumt werde, was dieselbe im Sinne ihrer vertrags- 
mässigen Privilegien zu gemessen habe. ^

Die serbische Nation ist zum Bewusstsein ihrer Rechte* ge
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langt, und die untertänigst Gefertigten könnten nicht einen 
Augenblick die Ruhe dieser Nation verbürgen, wenn ihre vor dem 
Throne Eurer Majestät vereinigte Deputation, ohne Erfüllung dieser 
nationalen gerechten Wünsche, heimkehren würde.

Da wir nun Alle, samt und sonders der allerhöchsten Huld 
und Gnade Eurer Majestät in vollkommenster Anerkennung und 
Ausübung aller Unterthanspflichten empfehlen und mit dem Aus
drucke echter Hingebung und tiefster Erfurcht verharren

Eurer Majestät
unsers allergnädigsten Kaisers und Königs 

U n tertän igste :
Bevollmächtigte Vertreter der serbischen 

Nation.
Carlovitz, den 12/24. Mai 1848.

Georg Stratimirovits, Präsident 
Basilius Wasilievits Aleks. Andrich, Sekretär
Georg Warsan Demeter Illievich
Michael Krestits Svetozar Miletic
Arsenie Kollarsky Emanuel Samphir
UeTap HiiHKOBiih Peter Johannovics.

Ezen eredeti felterjesztés a bécsi 1927. júliusi forradalomkor való
színűleg elpusztult.

156.
Karlóca, 1848 május 24.

A  szerb főodbor proklamációja a szerb néphez. 
Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L.; B. M. 1848 május 24.

Драга браћо и народе србсшД!
Нознато е,да е у Кардовци изабрант. нашЂ Србсти ВоЗвода, 

и да е повраћено достоинство Патрснрха; изђ тогђ узрока, 
што е СрбинЂ одт> давни времена нмао право себи самн свое 
вогдаваре и старешине избирати, и сђ тнмђ у своши кући и 
земдви господарити. ТуђинЂ се е увукао на нашу жадоств а 
нротивЂ наше користи, а мн смо на жалоств спавади п трпили, 
да насЂ гази и одђ наши уста паћдепше задогае отима. Ади 
ни едно здо не трае навћкЂ, тако се и мн првогЂ Маи т. г, 
пробудисмо и почесмо оннмђ путемЂ корачати, ков ће, ако Б огђ 
да и храбрни народЂ помогне, скорнмЂ насЂ одђ долкошнђи 
бћда отрести. Изђ тога вндишђ мидни народе, да ово избраше 
И1в на ползу и сдаву едногЂ човека, него твога, бдагоподучт 
ради учинћно, ерЂ увћренЂ можешЂ бнти,: да твота рода погла-
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вари неће теби као досадашнн несносна госнода, него лгобезна 
браћа и добри наставници бнти; они неће Србина, као досада 
што е бнло, за роба туђи намћренн употребити, него за од- 
брану собственогЂ дома и за утврђенће собствене миле народ- 
ности. То смо мн и зрћл1н частв народа увидили, па смо за 
одсуствје Воћводе пзабрали, да за Васт, и за Вапгу користн 
радимо, да све Багае тегобе, кое ће на олакшанћ Вашегн доса- 
данћгг бћдногЂ станл, к ао: робје, нлаћанл превелике порц1в и 
други СВ110 тегоба, клонитп се, преслушати у свему помогнемо 
и олакшамо. Да то можемо чиниги, морамо. браћо, одђ Васв  
св1К) послушани п са оружаномЂ рукомг подпомагани бнти, 
ерт. тако укоренћено бнвше зло само се са мачемг .у храброи 
Србскоћ десници може искоренити; зато Васг, браћо, овнмђ 
познвамо да заповћстн и наставлћл1н одт, привр. Србскогк у 
Карловци постоећегЂ правлћнји примате и слушате, ерЂ само 
онда можемо оно за ВасЂ дћлати, што е н на Вашу, нашу и 
нолзу нашегЂ Цара и Кралн Фердинанда. И тако да жнви 
нашЂ ЦарЂ п Кралв ФердинандЂ, и да живи Србска народноств 
са уставномЂ сло6одомђ!

У Карловци 12, Ман 1848. год. №. 2. И зђ 8 . Засћдашл 
Одбора Србско-НародногЂ привр. ПравлћнЈн.

СекретарЂ, Предсћдателв,
Ј овннђ СтанковићЂ Ђорђе СтратимировићЂ с. р.

(Следују 19 цодписи чланова.)

Fordítása:
Szeretett testvérek és szerb nem zet!
Közismert, hogy Karlócán szerb vajdánkat megválasztottuk és 

a pátriárkái méltóság hely reállítta to tt; m ert a szerbeknek régtől 
fogva jogában állott maguknak elöljárókat választani és ezáltal ottho
nukban és hónukban uralkodni. A mi szomorúságunkra érdekeink 
ellenére, idegenek húzódoztak be s mi sajnos ezalatt aludtunk és 
tűrtük, hogy elnyomjanak minket és szájunk előtt a legszebb fala
tokat elszedjék. De semmiféle baj sem tart örökké, s így mi is 
ezen óv május 13 án föleszméltünk, s azon úton kezdtünk haladni, 
mely ha Isten adja és a vitéz nemzet megsegít, nemsokára minket 
eddig tarto tt sanyarúságunktól felszabadít. Ebből is láthatod, szeretett 
nemzet, hogy a fentem lített választás nem egy ember miatt és dicső
ségére történt, hanem a te boldogságod érdekében; hiszen meg le
hetsz győződve, hogy véredből való főnökeid nem mint az eddigi 
elviselhetlen uraid, — szeretett testvéreid és jó elöljáród lesznek; 
nem fogják a szerbet, mint eddig történt, idegen célokra rabul fel
használni, hanem csakis saját tűzhelye védelmére és a saját nemzeti
sége megszilárdítására. Ezt mi és a nemzet éretebb része beláttuk, 
és ezért a vajda távolléte idejére megválasztattunk mint bizottság,
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hogy értetek és érdekeitekért dolgozunk, hogy minden terhelteket, 
melyek eddig sanyarú állapotokat ú. m .: a robot, túlságos adófizetés 
és más terhek előidézték, megszüntessünk és titeket meghallgatva, 
mindenben megsegítsünk. De hogy ezt elérhessük, kell, testvérek, hogy 
ti reánk hallgassatok és fegyveres karjaitokkal segítsetek, mert ilyen 
meggyökeredzett bajt csakis a hős szerb kar tud fegyveres kézzel 
kiirtani. Ezért testvérek, felhívunk titeket, hogy a karlócai ideiglenes 
kormány parancsait és rendeletéit fogadjátok el és kövessétek, mert 
csakis akkor valósíthatjuk meg mindazt, ami a ti, a mi és Ferdinánd 
császárunk és királyunk javára szolgál. Éljen tehát Ferdinánd császá
runk és királyunk és a szerb nemzetiség szabad alkotmánnyal! 

Karlócán, 1848 május 24-én. 2-dik szám.
A szerb nemzeti ideiglenesen kormányzat főbizottságának 8-dik 

üléséből.
Sztankovits János Sztratimirovits György

titkár. elnök.
(19 bizottsági tag aláírása.)

157.
Nagy-Kikinda, 1848 május 24.

Karátsonyi László torontáli főispán felhívása a közcsend- és rend
érdekében.

Eredeti nyomtatvány : Wien. Kr. A.; S. B. Gk. ] 848. Y. 41 */».

A Torontál magyar lakosoknak üdvet!
Tihozzátok szólok torontáli lakosok! kik bármily vallásuak 

és nyelvűek legyetek, magyar ég alatt s magyar földön lakván, 
mindnyájan a magyar királynak hű alattvalói vagytok.

Kit ne szomorított volna el közülünk azon borzasztó ese
mények, mellyek ápril végén megyénkben a közcsendet megzavar
ták ? Szívünkből sajnáltuk mindnyájan azokat, kik roszlelkü lázítók 
által elcsábíttatván, gonosztettekre vetemedtek és azért a törvény 
szigorú fenyítése alá estek.

Melyikünk ne viselné melegen szívén ezen szép megye sorsát, 
mellynek munkás lakosaira és virágzó helységeire egész hazánk 
megelégedéssel, sőt büszkeséggel néz. S mellyikünk nem érzi szint 
olly szoros, mint édes kötelességének egész erővel arra töre
kedni, — hogy ezen, Isten minden áldásával bővelkedő szép tér
ségnek derék lakósai ezentúl minden hasonló szánandó kihágásoktól 
mególtalmaztassanak.

Nem lehet, hogy mindnyájan azt nem kívánjátok: miszerint 
gyönyörű földeitek, mellyek most már Felséges Királyunk és a 
hazának megegyezésével épen olly tiszta és örök tulajdonotokká
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lettek, mint a földesiiraknak az ő földeik, roszlelkü ámítgatók és 
csendzavarók által el ne pusztítassanak.

Mindnyájunknak azt kell kívánnunk: hogy feleségeink, gyer
mekeink, testvéreink, rokonaink, házaink, földeink és bármilly 
vagyonaink, rablók és pusztítók dühöngésének kitéve ne legyenek.

És hogyan kerülhetjük ki az illy veszedelmet ? Hogyan védel
mezhetjük és tarthatjuk meg épségben földeinket, házainkat és 
helységeinket ?

Hogyan tehetjük még virágzóbbá földmívelésünket, s ipa
runkat, mellyek gazdaságunkat növelendik s gyarapítandják ?

Mind e boldogságot csak egyetértés által érhetjük el.
Mi torontáli lakósok különféle vallásúak, különféle nyelvűek 

vagyunk, de azért apáink századok óta, mint jóbarátok, mint édes 
testvérek éltek együtt, és valamint együtt örültek a jó napokban, 
úgy a balsors idején is együtt szenvedtek és együtt szomorkodtak.

Felséges Királyunknak mindenkor egyformán hívei voltunk, 
s a hazai törvényeknek egyformán hódoltunk. És bizonnyal mi 
sem engedjük magunkat senki által hűségben és hódolatban felül
múlni. Mit kell tehát a csend és bátorság fenntartására csele
kednünk ?

1 - ször. Mivel megint jöhetnének roszakaratú lázítók, kik 
irigylik szép földeinket, és szeretnének a zavarosban halászni, s 
kik mindenféle mesterséges hazugsággal akarnák a jó lelkű hív 
Torontáliakat elcsábítani s helyrehozhatatlan veszteségükre és kárukra 
balútra vezetni. Az ily lázítókat fogjátok el és szolgáltassátok a 
boldogságtok felett őrködő törvényhatóság kezébe, hogy istentelen 
szándékukban meggátoltatván, mostani jólléteteket fél ne dúl
hassák.

2 - szor. Ki azt bazudná, hogy az úrbéri tartozás, és robot nin
csenek örökre megszüntetve, az nektek ellenségtek, az zavart akar 
okozni. Mindenikünknek, a nemesnek birtoka úgy, mint a nem 
nemesnek ezelőtt úrbér alatt volt földe és vagyona, egyformán 
szent és sérthetetlen, aki tehát másnak földjeiből önkényesen és 
erőszakosan valamit elfoglalni akarna, az rabló, s szigorú büntetés 
alá vonandó.

3- szor. Ne higyjétek, hogy az óhitűek és a többi vallás- 
felekezetűek között ellenségeskedés volna és el volna szakadva 
vagy csak megtágulva is azon szoros kötelék, melly eddig mind
nyájunkat olly igaz, testvérileg fűze és tarta össze. Nem. Bizton 
mondhatjuk: hogy csak néhány szerencsétlen hagyta magát el- 
csábíttatni, és ezeknek is már nagyobb része megbánta bűnét, mert 
belátta, hogy azok, kik ámították, roszakarói voltak s hogy csak 
úgy lehetünk boldogok, ha felséges királyunknak és a hazai törvé
nyeknek szigorúan engedelmeskedünk, s egymást testvérileg karoljuk 
át, és segítjük, mert csak összetartásban van erő és az erő már 
maga szerencse, boldogság.
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4- szer. Magyaráztassátok meg magatoknak az új törvényeket 
tiszta lelkű és mindnyájunk előtt közbecsületben álló emberek által, 
kiknek nem fekszik érdekökben megcsalni és megróniani benne
teket és látni fogjátok akkor: mennyi hálával tartoztok a magyar 
hazának, melly mindnyájunkat egyformán édes fiaivá tett, örökre 
és mindnyájunknak egyformán akarja, sőt az új törvények által 
már eszközlötte is boldogságunkat. Es ne felejtsétek el soha, hogy 
ezen új törvényeket, mellyek úr bér alatt volt földeiteket oly szaba
dokká tették, mint a nemesek földei, a magyar nemesség ön
szántából hozta, s azoknak megerősítését felséges királyunktól 
kérelemmel eszközölte ki, még pedig a nemességnek nagy veszte
ségével, csupán a Ti boldogítástokra. Soha még nép hálátlanabb 
nem volt, mint Ti volnátok, ha el nem ismernétek az áldozatot, 
mellyet a nemesség ez által a Ti javatokra hozott.

5- ször. Legyünk tehát vigyázok és egyetértők! Tartsatok 
helységeitekben a törvények értelmében őröket; — míveljétek 
szorgalmasan földeiteket, hogy szükség és Ínség ne nehezedjék reátok.

Ha a csendet és bátorságot fentartjátok, Torontál megye 
rövid idő alatt hazánk legszebb és legvirágzóbb megyéje leend, Ti 
lesztek^ magyar hazának, e közös édes anyánknak, legboldogabb fiai.

És hogy azok legyetek, lelkem legbensőjéből óhajtom.

158.
Karlóca, 1848 május 24.

A  szerb nemzeti főbizottság általános fegyveres fölkelésre szólítja fel 
a délmagyarországi szerbeket.

Egykorú nyomtatvány: Zágráb, D. A. Z. Jellačič-iratok 1848—1849. 48 A.
3A/219. szám alatt.

Славшв Народе Србскш!
Дошло е време, да се ослободе и они народи, ко! су 

збогг разни обстонтелства ша у Конђ обзиру шштв вгнктени. 
ПогледаМмо по цкломт, свкту, па ћемо впдиш на све стране 
врешк и гибанк кодт, свш народа; свуда се ради на сталномЂ, 
утврђенго свое народностн, своИ праава и слободе. КадЂ по- 
сматримо ово, што су учинили народи одђ почетка ове године, 
кол ће остати една одђ иамтенн нпвдосточнШ у цклов светскои 
повЗјстници, онда морамо у радостномн усхићенго бити убћђенп: 
,д а  е могуће све учинитн, што праведно желн и постонно 
хоће еданЂ честитЂ народт,, ма да нема у првћЗ махЂ доволвно 
средства, кон су нуждца, да се то испунп.“

Хоћемо ли, да се на поединце о томе увкремо, обрнимо 
се само на оно, што е спрнпо Францускј® народЂ за три дана 
у Фебруару мћсецу ове године. Са голимђ рукама и грудима 
противустао е онђ неправедномЂ правлћшк), кое е немилице
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газило народна праава, протинустао е са поб&домт., опако лко 
наоружанов сиди тогђ правлћшн; небровно е вовнство, небровни 
су тонови биди управд&нн противг сдободомЂ одушевл4 ни 
житедн гдавне Франнуске вароши; па шта би одђ све те сиде ? 
Паде, громЂ за громомЂ порази и поражаваће све удручитед^ 
народа; духЂ сдободе дети већЂ по дћдомЂ свћту; гдасЂ 
•свеив гдасЂ сдободе одзива се на све стране. Ше остадо скоро 
едне државе на западу Европе, коп)в ше огранудо бдагодатно сунце 
слободе; бидо е доста борбе, бидо е пожертвованп одђ стране 
народа за свое паивеће благо, за свохо отадбину, за свого 
народноств, за свого слободу; бидо е пожертвованл, али безЂ 
пожертвованн нема ни избавдћнн и пожертвованћ е, као што 
видимо, донедо свима народима бдагодатЂ и спасеше.

ДухЂ човеческјв разумео садЂ, ако икадЂ, иозивђ Бога, 
овов наввећјв позивђ : ,да се сви јоштђ удручени народи 
осдободе, да се сви посвћте, да сви безЂ раздике буду срећни, 
а не едни робови, а други господари.“

А еси ди и ти гоначшв народе Србсшв разумео ову свћту 
водго божества, тав позивђ овогђ важногЂ времена? Са пдеме- 
нитимђ поносомђ смешЂ рећи предЂ лицемЂ цћдогЂ свћта, да 
еси разумео овав свћти позивђ, ерЂ си се сада 1-га Ман скушо 
у мдого и млого хилнда око твое црквене гдаве, овогђ јоштђ 
единогЂ остатка твов пређашнЂИ ведики старешина, и ту си 
путемЂ законимЂ у овомђ чрезвичавномЂ обсголтедству у нав- 
већов примћрнов сдоги и тишини еднодужно и едногласно, 
као што гдасе твон одђ ваше царева и кралћва добивена и 
потврђена нраава, избрао себи свога патрјарха и Вовводу и 
тиме е оно, што намЂ е одузето, неправедно одузето, опетЂ 
васкрсдо. Лсшв гдасЂ ове за нашу отечествену повћстнпцу од- 
већЂ знамените скупштине одозвао се, однћкнуо е по цћдомт, 
Србству; цћо е народЂ србсшв у дицу свов представника ову 
желго исказао, сви Срби ово потврдише и завћрише се: да ће 
оно, што е нново, праведно нново са свакимЂ пожертвованћмЂ 
иманн и живота до послћднћ капи крви бранити.

Ово е сдавн1в народе Србсши твов обнгпв, твов едно- 
душннв гласЂ био на рћченов скупштпнп; садЂ више натрагЂ 
нећемо; сдава у честЂ народна забрангое натрагЂ ступати, само 
10штђ напредЂ можемо. Доба е ово, да покажемо ц4 домђ свћту, 
да умемо држати дану рћчЂ; та то е природно СрбскомЂ народу. 
Треба д& иснунимо оно, што е цћдо народЂ казао да хоће, а 
да се то може учинити, нуждна су исто онако велмка средства 
као што е по обштемЂ признанго у дћло ово ведико. СадЂ е 
време, да народЂ самЂ себи помогне пре свега, пре свш друпи 
послова и иотреба поособени, ерЂ е ово наввећа светинл, за 
кого се сада ради.

Као што е лвно н исвћсгно, да се у опасности надази
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иашЂ пресв4тлШ Царг и Кралв, коме смо ми свагда вћрни 
оили, кога смо ми свагда бранили, и кога хоћемо и одсадг да 
бранимо, и како се и наша народноств у великоћ опасности 
налази, да би се сва могућа за преодхранила, одборв народнШ, 
кои сада заступа народт, СрбскШ донде, докт, наша круна не 
потврди нашегЂ Воћводу и нашегЂ Патрјнрха, позива овимђ 
цћо народЂ Србсшв и свакогЂ Србина, у кога грудима Србско 
срце куца и Србска крвЂ ври, да по свомђ могућству приносе 
жертву на олтарЂ отачбине и народности новцемЂ, оружћмт, или 
ма чимђ што е нуждно народу, да се обезб^ди у свовмт, светимЂ 
праавама, у својов народности и у својов слободи.

Духу СрбскомЂ нема границе у рћкама, горама, планинама 
и далвнни простора. Цћо народв Србсшв естЂ едно велико 
лице, у коме едно срце куца. Неможемо допустити, да то срце 
■буде на части израсвцано, ако хоћемо, да оно весело, да лко 
куца. Мн неможемо дати, да нами се то едно за ше и свјго 
за едно бпоће срце цћпа. То забранкш сћни наши велики пре- 
дака. Чувте Срби, ков се осећате, да сте достовни потомци 
Душана Лазара, чувте сви, ков едномЂ езикомЂ говорите, чувте 
на пзбавлћшћ чекагоћа народноств зове све свое синове, сву 
свок) д4цу, зове Ш на обрану, да се оружаго, ер опасноств грози 
и цару и народности, зове Т да бране своје завичае а по нужди 
свого постовбину, свои огнкишта, свого дћцу.

Ми нећемо туђе, нећемо никогђ да нападамо, као што не- 
ирјнтелви наше народности лажно насв оклеветаго, хоћемо само 
свое да бранимо, па да смо спремни, како би на прввШ позивђ 
готови били, бранити и нашегЂ цара и нашу народноств. 
Оружавмо се давле Срби свакШ, ков кодђ може оруж  ̂ носити, 
предци су намЂ били славни вовници, нека и нама оружћ буде 
наидичнми украса; збиравмо новчано жертве за спасеше наше 
мнле домовине и народности; не чекаимо последни часв, да насЂ 
непрјлтелви наше народности почну клати; нечекавмо оно, што 
■е шкодило млогимђ и наввећимв народима и военачалницима, 
да неускусимо онав судбе пунјД изрекв: двећ е касно/

Народе СрбскШ! нужда е прека, време е већЂ краћнћ, 
неспававмо, спремавмо се, средства требаго, помоћЂ е одђ 
преке нужде, ери се безв тога нпшта радити, ништа запо- 
чинити неможе, а свакШ е тренутакЂ прескупЂ, особито новца 
и оружи треба. НашЂ е народни фондђ доста слабЂ и неикЂ, 
изђ нћга се не могу намирити све потребе; за народЂ ее, за 
нћгову срећу, нћгову будућноств ради, нћму ће се учинити 
свако олакшанћ у свимђ досадашнвимЂ тегобама, одђ нћга се 
садЂ н помоћЂ иште. Одзивавте се Србска срца, коме е Богђ 
внше дао, нека више и жертвуе, кое манћ, нека манћ и при- 
несе, н наДманв1в дараки за отачбину у овако опасно време за 
нашу народноств, наввећШ е знакв родолгобји. Има ко може

19Dr. Thim J . : Az 1848—49-iki szerb fölkelés története. II.
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дати новца, има ко може бити само воЉикг и служити свомк- 
пароду; а има ко може и више воанике оружати и издржи- 
вати. КадЂ свакШ, колико може у новцу, оружш и другимк 
потребама принесе, имаћемо доволвно за нажу нужду. СвакШ 
родолгобШ Србинт. нека е сакупителв жертвјв, нечекавмо на то 
особена позива, свакШ нека позива свого браћу на пожертво- 
ван4, нека збира прилоге и бил&жи имена родолгобиви прино- 
сителл или на свакШ обштинск10 пододборк, или на самјб 
овав главнШ народннв одборк, у Карловци постоећШ, откуда 
ће пожилателв добити признаницу (квиту) по оно што е послао.

Садт. браћо Србска! гдћ Васв годв има, пружите руку 
помоћи својои еднокрвнов браћи, опасности, да Шм непр1лтелк 
погази свету народноств ваходе! оа се у одушевлћнго гинути за 
свого народноств, за своп праава, за свого слободу. Иомислимо 
Браћо! да смо синови, да смо д̂ ћца едне исте мавке, крваво косово 
иолћ. сћни тамо падшп наши гоначки предака на то насв позиваго. 
Та биће опетЂ Милошђ Обилића, биће сложне браће ГОговића, 
биће на изборЂ Србски гонака; ерЂ ми 10штб онако говоримо, 
као Ш(о су они, нигда у Србству неумрли гонаци говорили, ерЂ 
Ш пћвамо, ерЂ обожавамо наше свете крадћве!

Враћо! Ц јјлогђ великогЂ СлавенскогЂ племена, ми смо 
чеда едне исте велике славенске породипе, немоате ни ви до- 
пустити, да се газе света праава ваше браће; времена се мћ- 
нпго; у слоги и единству текЂ смо лки, неоставллимо се, по- 
мажимо узаИмо еданЂ уругомЂ, ви садЂ нама, а ми ћемо опетЂ 
кадЂ вама нужде буде, вама.

Кодђ свакш СрбинЂ, као што н̂ е сумнћ, буде следовао 
овомђ позиву народности, кадЂ се жарЂ истиногђ родолкнИп 
свакогЂ поединогЂ Србина и Славенима сл1е у обштШ светјв 
оганв родолгоб1л, кадЂ свакјц, као што насљ све народноств зове, 
колико ков може, жертву на одтарЂ отечества принесе, онда е 
наша будућноств извћстно обезбћђена.

Срби! како чувте овав позивђ, не изгубите ни дана, ни 
часа, одговорите овоћ светоб дужности. Недаћмо браћо! да и 
ми будемо, и потомство наше остане туђимЂ роблћмЂ. Б огђ насЂ 
гледа, цћо св4 тђ насЂ гледа, очи наши велики предака прате 
насЂ, да виде хоћемо ди бити сложни, хоћемо ли бити родо- 
лгобиви, хоћемо ли бити као што смо се сви завћрили, готови 
и иманћ и животђ жертвовати за потврђенћ и одржанћ наши 
свети праава, за ослобођенћ и спасеше наше иародности, нашегЂ 
езика, и нашегЂ потомства.

У Карловци 12. Маи 1848.
И зђ  засћданји Србско НародногЂ Одбора:
Секретарв: ПредсБдателв:

ЈованЂ СтанковићЂ. Ђорђе СтратвмиррвићЂ.
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Fordítása:
Elérkezett az idő, hogy azon nemzetek is felszabaduljanak, 

melyek különféle körülmények miatt mai napig elnyomattak. Az egész 
világon körülnézve, valamennyi nemzetnél mindenhol látunk forrongást 
és mozgalmakat; mindenütt nemzetiségük jogaik és szabadságuk biz
tosítására törekszenek. Ha meggondoljuk, hogy mit műveltek a nem
zetek ezen év kezdetétől fogva, mely év a világtörténetben ember- 
emlékezet óta a legméltóbbak egyike lesz, akkor örömmámorunkban, 
meg vagyunk győződve: hogy mindent meglehet tenni, amit egy 
boldog nemzet jogosan és következetesen akar, — noha az első 
időben nincsenek is meg a kivitelre szolgáló szükséges eszközök.

Ha egyenként erről meg akarunk győződni, — fordítsuk figyel
münket a francia nemzetre, mely ezen év februárius havában három 
nap alatt érte el sikereit. Puszta kézzel kelt fel az igazságtalan kor
mány ellen, mely kegyetlenül eltaposta a nemzet jogait és győzött 
a kormány fegyveres hatalma ellen; a nagyobb francia városoknak, 
— a szabadságtól lelkesült lakosai ellen megszámlálhatlan katonaság 
és ágyuk voltak felállítva, — s mi lett ezen haderőkből? — elemi 
vihar pusztította el a nemzet elnyomóit. A szabadság szelleme végig
száguld az egész világon; a szabadság szent szózatát hívják minden
felől. Nyugat-Európának majdnem minden országában felvirradt a 
szabadság áldásos napja; a nemzetek legnagyobb kincséért, hazájukért, 
nemzetiségükért, szabadságukért elég harc folyt, sokat áldoztak, — de 
áldozatok nélkül nincsen szabadulás s csak az áldozatok hoztak, mint 
látjuk, a nemzeteknek jólétet és szabadulást.

Az emberi szellem, ha valahamegértette most ezt a legszentebb 
szózatot: Isten szavát, hogy valamennyi még most is elnyomott 
nemzetek felszabaduljanak, áldottak s valamennyien különbség nélkül 
boldogok legyenek, egy se maradjon rabszolgaságban, mások felettük 
uralkodva.

Vájjon te hős szerb nemzet, vájjon megértetted-e Isten ezen 
szent akaratát, ezen fontos idők nyilatkozatát? — Bátran mondd 
meg nemes önérzettel az egész világ szemébe, hogy megértetted 
ezen szent felhívó szózatot, mert most, május 13-án, sok ezernyi 
sokaságban egyházi fejed körül gyülekeztél, aki hajdani nagy elöl
járóidnak egyetlen megmaradt képviselője, — s itt a gyűlésben, tör
vényes úton ezen rendkívüli időben a legnagyobb példás egyet
értésben és csöndben egy szívvel s lélekkel, egyhangúlag, — a ti, 
császártok- és királytoktól nyert és megerősített jogaitok alapján, 
megválasztottátok patriarchátokat és vajdátokat s evvel azon jog, mely 
tőlünk jogtalanul elvétetett, újból feléledt. Ezen, a hazánk történetében 
fölötte fontos gyűlésen felhangzott szózat, visszhangot keltett minden 
szerbektől lakott földön. Az egész szerb nemzet a megválasztott nemzet
fők személyében, a következő óhajt fejezte ki, — az összes szerbek 
megerősítették és megesküdtek: hogy igaz jogaikat vagyonuk és 
életük feláldozásával az utolsó csepp vérig készek megvédeni.

19*
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Ez volt, dicső szerb nemzet, a te egyhangú nyilatkozatod a 
fent említett gyűlésen; most már vissza nem térhetünk; a nemzet 
méltósága megtiltja a visszavonulást és így csak előre mehetünk. 
I tt  az ideje, az egész világnak megmutatva, hogy megtudjuk tar
tani az adott szót, ami egyébiránt a szerb ember tulajdonsága. 
Kötelességünk végrehajtani az egész nemzet akaratát, — de hogy 
ezt megtehessük, szükségünk van nagy eszközökre, amilyen köz
tudomás szerint, nagy a mi tettünk. I tt  az ideje, hogy a nemzet 
mindenekelőtt önmagán segítsen, minden más ügyeket és érdekeket 
félretéve, — hiszen ez a legszentebb ügy, amelyért küzdünk.

Köztudomású, hogy felséges császárunk és királyunk veszélyben 
van, kihez, mindenkor őt megvédve, hívek voltunk, s minthogy a mi 
nemzetiségünk is nagy veszélyben van, s hogy minden bajt elhárít
sunk — a nemzeti főbizottmány, amely mindaddig képviselendi a szerb 
nemzetet, míg koronánk vajdánkat és patriarchánkat meg nem erő- 

'síti, — felhívja az egész szerb nemzetet és minden szerbet, akinek, 
keblében szerb szív dobog és szerb vér folyik, hogy tehetségéhez 
képest hozzon a haza és nemzetiség oltárára áldozatot; adjon pénzt, 
fegyvert, vagy mást, amire szüksége van a nemzetnek, hogy szent 
jogait: nemzetiségét és szabadságát kivívhassa.

A szerb léleknek nem szabnak határt a folyók, hegyek, erdők 
és a távolság. Az egész szerb nemzet egy test, melyben egy szív 
dobog. Nem engedhetjük meg, hogy ezt a szívet darabokra tépjék,
— ha azt akarjuk, hogy élénken, erősen dobogjon; nem engedhetjük 
meg, hogy ezt a szivet, mely valamennyiért és egymásért dobog, 
szétmarcangolják; ezt tiltják ami nagy elődeink is. Halljátok szerbek, ha 
méltónak érezitek magatokat arra, hogy méltó utódai vagytok Dusán, 
Lázár cároknak, halljátok valamennyien kik egy nyelven beszéltek, — ők 
a nemzetiség megmentésére hívnak fel titeket, a nemzet fiait, gyermekeit,
— fegyverkezzetek fel védelemre, mert veszély fenyegeti a császárt 
és nemzetiségünket, tűzhelyeiteket, hazátokat és gyermekeiteket.

Nem akarunk idegen jogokat, amint ezt nemzetiségünk ellen
ségei hazug módon ránk fogják; csak a magunkét védjük s készek 
vagyunk az első hívásra császárunk és nemzetiségünk védelmére 
sietni. Fegyverkezzék fel tehát minden szerb ember, aki alkalmas a 
fegyverviselésre, felfegyverzett őseink hős vitézek volának, hadd 
legyen nekünk is fegyverünk legnagyobb ékességünk; édes hazánk 
és nemzetiségünk megmentésére gyűjtsünk pénzt, ne várjuk meg 
azt az utolsó pillanatot, amikor ellenségeink nemzetiségünket kezdik 
elölni; ne várjuk meg azt, ami sok és nagy nemzetek és hadvezérek 
ártalmára volt, hogy magunkon tapasztaljuk a sorsdöntő mondást: 
„már késő!“

Szerb nemzet! a szükség közel van, — az idő végére jár, ne 
aludjunk, hanem készülődjünk, — segítő eszközökre van szükségünk; 
azonnal kell a segítség, mert enélkül mit sem tehetünk, mihez sem 
foghatunk s minden pillanat felette drága, különösen pénz és fegyver
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kell. Nemzeti alapítványaink elég gyöngék, lehetetlen velük az összes 
szükségleteket fedezni; a nemzet boldogságáért és jövőjéért cselek
szünk, — az ő javára tétetnek meg az eddigi összes terheknél a 
könnyítések, s ezért tőle kérjük a segélyt is. Jelentkezzetek szerb 
szívek, akinek az Isten több javat adott, adjon többet, akinek keve
sebbet, — adjon kevesebbet, a hazának adott legcsekélyebb adomány 
is ezen vészes időkben a nemzet részére, — a nemzetszeretet leg
nagyobb jele. Van, aki csak pénzt adhat, van aki csak mint harcos 
szolgálhatja nemzetét és akad, aki több katonát tud felfegyverezni és 
ellátni. Ha mindenki tehetségéhez képest adományoz, pénzt, fegyvert, 
s más szükséges holmikat, fedezve lesznek szükségleteink. Minden 
nemzetét szerető szerb gyűjtsön adományokat, ne várjon külön fel
hívásra, mindenki hívja fel testvéreit áldozathozatalra, jegyezze fel 
az adakozók neveit, s küldje a községi albizottságokhoz vagy a karlócai 
főbizottsághoz, mely az adományokról elismerést küld az adakozóknak.

Most tehát, bárhol élő szerb testvérek, nyújtsátok segítő kar
jaitokat egy vérű testvéreiteknek, kiknek nemzetiségét az ellenség 
veszélyezteti, akik lelkesedésükben készek nemzetiségükért, jogaikért 
és szabadságukért meghalni. Gondoljátok meg, testvérek! hogy egy 
anya fiai és gyermekei vagyunk, a vértől ázott Rigómezőn elesett hős 
elődeink hívnak fel erre titeket. Feltámadnak ismét, egy Kobilits 
Milós, a Jugovits testvérek, a szerb hősök; mert mi még a halha
tatlan hősök nyelvén beszélünk; és dalba foglaljuk őket, és istenítjük 
szent királyainkat.

Testvérek! gyermekei vagyunk a nagy szláv néptörzsnek, ne 
engedjétek meg, hogy szent jogainkat eltiporják; az idők változnak ; 
csak az egyetértés és egység által leszünk erősek; ne hagyjuk el 
magunkat, segítsünk egymáson kölcsönösen, ti most nékünk, s ha 
szükségtek lesz, mi néktek.

Ha minden szerb, a miben nem kételkedünk a nemzetnek ezen 
felhívását követi, ha az igazi hazafiság heve minden egyes szerb és 
szláv szívéből a hazaszeretet köztüzébe ömlik, ha mindenki, a nemzet 
hívására a haza oltárára tőle telhetőleg áldoz, — akkor a mi jövőnk 
kétségtelenül biztosítva lesz.

Szerbek! amint értesültök ezen felhívásról, időt nem veszte
getve, — feleljetek meg szent kötelességteknek. Ne engedjétek 
meg, hogy mi és utódaink idegenek rabjai legyünk. Isten, az egész 
világ tekintete reánk fordul, nagy őseink figyelnek, vájjon fogunk-e 
egyetérteni a hazaszeretetben, fogjuk-e eskünkhöz híven vagyonúnkat 
és életünket szent jogainkért, nemzetiségünk szabadságáért és meg
mentéséért, — nyelvünkért és utódainkért feláldozni ?

A szerb főodbor nyomban a karlócai határozatok után megkezdte a 
fegyveres fölkelés szervezését és 1848 május hó 24-én az általános fölkelésre 
hívta fel a délmagyarországi szerbeket, miután Szerbia segítsége biztosítva 
volt. Sztratimirovits György, a szerb nemzeti bizottság elnöke, emlékirataiban 
is h ja : „meg voltam győződve, hogy óhajaink csak fegyverrel valósíthatók 
meg.“ (Stratimirovié, Was ich erlebte. S. S4.)
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. . . И ја кажем да је сад дошдо време да се познамо и 
да се на обадама Саве и Дунава загрдимо, и ја кажем да је 
сад време да видим да смо браћа биди и остади, ни досад 
није нас Сава ни Дунав раставидо, него пакдена Метерникова 
подитика и његове браће. Сад је време да се сами себе сетимо 
и да руке Један другом пружимо, сад је време да сваки Србин, 
да буде сдободан, да буде одушевљен за наше обште народне 
бдаго, треба да сваки Србин види да један без другог нигда 
ништа учинити неможемо. Сдога и узаимна помоћ, то ће нас 
само учинити слободњим, то ће нас оддиковати међу народима, 
и то ће учинити да будемо онаквим народом каквим требало 
би да смо већ одавно постати, — народом живим, народом 
слободном, народом који историју своју сдавно продужава . . . 
Сад брате мој! сад иди никад, да отворимо опет нашу историју, 
али онако сдавно да је отворимо, ко што смо је славно на 
Косову отвориди, сад опет онако сдавно да сдободу добијемо 
ко што смо је сдавно изгубиди, и да га покажемо свету да је 
п србски народ вредан успоредити се са остадим народима у 
обштој историји човечанства!

Зато радите Господине и дану и ноћу, и нигда не сумњајте 
да су обаде с’ове стране Саве дадне. Нигда немојте заборавити 
да и овамо имате брађе која су у свако време готова, за сдо- 
боде своје браће погинути. Ми смо нашем царем верни и у 
пријатељству, и ако вам буде до нужде, онда ће пресушити 
Сава и Дунав, онда ће мо и ми поитати да бранимо србски 
језик и србски народност . . . да бранимо вашу сдободу, јер 
што је ваше, то је и наше . . . зато ни нама, ни вама неће 
иишта рећи ни Вечв ни Цариградв.

Fordítása:

. . .  En. is azt tartom, megjött annak az ideje, hogy mi [szerbek] 
a Duna és Száva partjainál egymásra boruljunk; lássuk, hogy testvé
rek voltunk és azok maradtunk, s eddig sem választott el minket 
a Duna és Száva, hanem Metternich pokoli politikája és hívei. I tt  az 
ideje annak, hogy felocsúdjunk, kezet nyújtva egymásnak; itt az idő, 
hogy minden szerb ember Szabad legyen, lelkesüljön a mi köz
javainkért mert egy szerb a másik nélkül mit sem érhet el.

159.
Belgrad, 1848 május 24.

Ismeretlen egyénnek Knityánin Petrovits István szerbországi állam
tanácsoshoz intézett leveléből.

Eredeti levél. Belgrád, Narodna bibliotéka. Rukopiai 1848. 99. sz.
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Csak az e g y e té r té s  é s  kölcsönös segítség tehet minket szabaddá, 
s fogunk általa a nemzetek közt kitűnni, s ezt elérve, olyan nemzet 
leszünk, amilyennek már régen kellett volna lennünk: életerős, 
szabad nemzet, mely dicső történetét folytatni akarja . . .

Testvérek 1 Most vagy soha, élesszük fel történeti múltúnkat, 
mint egykor a Rigómezőn, jelenleg pedig, hogy a szabadságot elnyer
hessük, — olyan dicsőn, amilyen dicsőn azt elvesztettük; és meg
mutassuk a világnak, hogy a szerb nemzet is az emberiség álta
lános történetében megérdemli helyét a többi nemzetek között!

Ezért uram, dolgozzanak éjjel-nappal és sohasem higyje, hogy 
a Száva ezen partja hűvös; sohasem felejtsék el, hogy itten is 
élnek testvéreik, akik mindenkor készek testvéreik szabadságáért 
életüket feláldozni. Mi császárunk és kormányához hívek maradunk, 
de ha szükségük lesz, akkor a Duna és Száva nem akadályoz meg 
minket abban, hogy a szerb nyelv és nemzetiség védelmére sies
sünk . . . hogy az önök szabadságát megvódjük, mert ami az önöké, 
az a mienké is . . . Sem önök, sem ellenünk, Bécs és Konstanti
nápoly nem fog tiltakozni.

160.

Újvidék, 1848 május 25.

A z  líjv id é h i ta n á c s  fo lte r je sz té se  I s tv á n  főherceg  és n á d o rh o z , 
a z  ú jv id é k i t i s z tú jí tá s  tá rg y á b a n .

Eredeti fölterjesztés. Budapest. 0. L. — B. M. 1848. 3. és 31, 82. szám.
Érk. május 30.

2348/1848.

Törvények és a nagyméltóságú magyar minisztérium rendel- 
ményeinek értelmében tett tisztujítási előkészületek után, volt tanács 
és volt választott polgárság az eddig viselt hivatalról folyó évi május 
2 0 -án lelépvén és ugyanazon a napon kezdődvén, a tisztujítás ered
ménye lön: hogy május 24-ik napján mind a tisztviselők, mind szin
tén a képviselők választása, a kijelölési választmány bölcs és mostani 
megrendült körülmények között arra: miszerint a nép, az élet
módját veszélyeztető időveszteségtől egyrészről, másrésztől pedig 
attól is megóvassék, nehogy más kihágásokra is elámíttathassék 
de kiváltkép arra : mikép a fenforgó sürgető körülményekben, 
minél előbb a város, rendes- törvényhatósággal láttathassák el, 
irányzott intézkedéseinek következtében, legjobb csendbe és békében 
véghez vitetett és így polgármesternek bajsai Zákó Péter, Bács megyé
nek főszolgabírája, főbírónak Kosztits Sándor volt városi aljegyző, 
főkapitánynak kulpini Sztratimirovits Radivoj megyei biztos; tanács
belieknek pedig Popovits Konstantin volt városi házi pénztárnok,
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Hermann Gáspár volt városi főjegyző, Nikolits Mihály volt város» 
aljegyző, Dosits Péter hites ügyvéd, Kauliczy Damján hites ügyvéd,. 
Daun Benedek volt városi telekbíró, nemes Radisits Simon hites 
ügyvéd, Vladiszláv János hites ügyvéd, Trifkovits Athanász hites 
ügyvéd és volt városi kiadó; aztán főjegyzőnek Mandits Tivadar,, 
aljegyzőnek pedig Radovánovits Pál hites ügyvédek; főügyésznek 
Koits Konstantin, alügyésznek Silits Mihály hites ügyvédek, telek
bírónak Obrád Vazul hites ügyvéd, házi pénztárnoknak pedig; 
Vladiszláv István hites ügyvéd; főorvosnak Dimits Sándor volt 
városi főorvos, sebészeknek pedig Szarácsev Döme és Peák Ferenc 
volt városi sebészek; főmérnöknek Oberknezsevits Illés volt városi 
főmérnök és kiadónak Grujits János hites ügyvéd szavazatok neve
zetes többsége mellett megválasztattak légyen.

Ebbéli tisztújítást addig is, míg az egész reávonatkozó jegyző
könyvekkel, táblákkal és egyéb illető, de eddigelé el nem készít
hetett okiratokkal ellátott eljárás beküldetendik, mély alázattal föl
terjeszteni sietvén, azt is hivatalosan jelentjük, hogy hivatali eskü 
letétele és az egek urának, városi szentegyházakban szokott módon 
megtartott hálaadó istentisztelet után, az új tanács belépvén a 
hivatalba, az ezen napokban leérkezett kegyelmes miniszteriális 
rendelményeknek teljességgel eleget tett légyen, mind a zsidók 
Összeírásához, mind a hazánk megrendült állapotának kieszközlendő 
csendesebb és biztosabb helyreállítása megparancsolt ajánlatok 
összeszedéséhez azonnal kezdvén, nemkülönben a nemzeti őrsereg 
alakítására szükséges rendeléseket is téve, minek eredményéről nem
sokára kimerítő jelentést tenni fogunk.

Biztos remény táplál bennünket, hogy ezen tisztujítást, mely 
ritka csenddel véghez ment vala, Fenséges császári királyi főherceg
séged kegyelmesen jóváhagyni és minden, a volt tanácsbeliek és párt- 
jok részéről, kik mindnyájan ezen választásnál rendesen kijelöltettek, 
de meg nem választattak; fönséges császári királyi főhercegséged 
elébe netán teendő panaszokat, mint egyedül a hivatal utáni 
zajongásból eredőket, mostani körülményekben, ahol a lakosság 
egyedül az új tanács és képviselők iránt bizalommal viseltetik, 
kegyesen félre tenni fogja; miért esedezvén kegyességükbe aláza
tossággal ajánlottak mély s buzgó tisztelettel maradunk, stb.

Az újvidéki tisztujítást az ellenzék megföllebbezte a belügyminisz
ternél és megsemmisítését kérelmezte, miután az 1848 évi 23. t.-e. és ennek 
alapján kiadott április 19-iki rendelettel ellenkezett, továbbá, hogy kormány- 
rendelet nélkül új tisztségek alakíttattak és töltettek b e ; a választók név
sorát a törvény rendelkezéseihez mért kiigazítását követelte stb. Szemere 
belügyminiszter 1848. május 29-én a; vizsgálattal Csernovits királyi biztost 
bízta meg. (BM. 2244—2249/ls48.) Láng Ferenc újvidéki főbíró április 
26-iki jelentésé szerint (253/1848.) erőszakos úton folyt le a  válásztás, az 
április 20-iki belügyi utasítás félretétetett, mivel Sztratimirovits Radivoj azt 
szükségtelennek nyilváníté. (BM. 1848/354. sz.) — Hasonló fellebbezés a 
magyar belügyminiszterhez is fölterjesztetett. (BM. 1848. 2598. sz.)
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161.

Belgrád, 1848 május 25.

Mayerhofer belgrádi konzul átirata báró Piret Lajos bánsági fóliád- 
parancsnokhoz a szerbiai állapotokról.

Eredeti átirat. Wien. Kr. A.; S. B. Gk. 1848. Fasc. 128. V. 50. c.

Nr. 170.
Die bis in die höchsten Regionen der ungarischen Verwaltung 

verbreiteten falschen Nachrichten und Befürchtungen über Absich
ten der serbischen Regierung bei den dringend bevorstehenden 
Conflicten zwischen den illyrisch-slavischen Nazionen Süd-Ungarns 
und der Magyarischen Ministerial Partei des Königreiches, legt 
mir die Pflicht auf Eure Exzellenz darüber amtlich, und zugleich 
von dem durch mich in diesen bedrängten Zeiten, aus Mangel1 
irgend einer höheren Instruktion über die Lenkung dieser Bewegung, 
frei und selbständig gewählten Standpunkte der Interessen des 
Gesammtvaterlandes alle Aufklärungen zu geben, welche Ihnen 
hierüber aus den Bereiche meines Amtswirkungskreises erwünscht 
und nützlich sein können.

Ich thue dieses zuerst durch die Mittheilung des Auszuges 
und der Abschrift zweier geheimen Berichte,1 welche ich in dieser 
Beziehung in den letzten Tagen an das Ministerium der aus
wärtigen Angelegenheiten und des kaiserlichen Hauses in Wien 
zu richten in der Lage war.

Das Benehmen der serbischen Regierung war seit dem Monate 
März im höchsten Grade loyal und an Kraft und Klugheit über 
alles Lob erhaben, und eben so ist in dem gegenwärtigem Augen
blicke ihr einziges Bestreben die Erhaltung der durch Verträge 
und Gesetze in ihrem Lande bestehenden Ordnung und Ruhe. 
Ihre für das Wohl und den Erfolg der zur ungarischen Krone 
gehörigen Stammgenossen des serbischen Volkes sehr erklärlichen, 
natürlichen und entschiedenen Sympatien und Wünsche gehen aber 
nicht um ein Haarbreit über die unverbrüchliche Treue und An
hänglichkeit dieser Völker an unser angestammtes Allerhöchstes 
Kaiserhaus einerseits, und die unverkürzte Aufrechthaltung Ihrer 
natürlichen Rechte und verbrieften Privilegien anderseits.

Ich darf es aber Eurer Exzellenz so wenig als dem Comman- 
direnden General in Slavonien verhehlen, dass innerhalb des Ge
dankenkreises, welchen diese beiden Linien der kroatisch-illyrischen 
Ergebenheit und Ansprüche an ihren Monarchen umgränzen, aller
dings eine grosse Aufregung in Serbien und, wie ich vernehmo

1 A két titkos jelentést nem találtam meg az irat mellett,
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selbst unter dem christlichen Volke Bosniens und Bulgariens herrscht, 
und es ist nicht zu zweifeln, dass bei gewaltsamen Unternehmun
gen der magyarischen Partei gegen irgend eine si avis che Nationa
l i s t  Süd-Ungarns die serbische Regierung weder die Macht, noch 
Grund und Ursache hätte die thätige Hülfe ihrer Unterthanen für 
ihre bedrängten Brüder in Ungarn abzuwehren und zu verhindern.

Allein diese Hülfe, welche sich ohne Zuthun, ja unter thun- 
lichen Abmahnungen der Regierung bereits sehr ernstlich vor
bereitet, und die unter gewissen Umständen höchst bedeutend aus- 
fallen könnte, ist meiner festen Überzeugung gemäss auf so loyale, 
allen utopischen Träumerein und eigennützigen Absichten so ent
fernte Grundlagen gestellt, dass ich selbst von meinen oben 
erklärten Standpunkte der Interessen unseres österreichischen Ge- 
sammtvaterlandes aus mich unbedenklich dabei betheiligen könnte.

Ich habe von dem heute als königlicher Comissair nach 
Agram abgegangenen Herrn Peldmarschall-Lieutenant Baron Hra- 
bowski die Versicherung erhalten, dass derselbe den innigsten, 
sich leider kaum zur Hoffnung steigernden Wunsch hegt, den 
Zusammenstoss der magyarischen Cenralisations- und Ministerial- 
Partei mit den slavischen Bevölkerungen Süd-Ungarns verhüthen 
zu können, allein ich muss Eurer Exzellenz dringend bitten auf 
den entgegengesetzen Fall und auf die deren unvermeidliche 
thätige Theilnahme des serbischen Volkes gefasst zu seien; ein 
Fall, in welchem wir und jedem treuem Diener des Monarchen 
und des Vaterlandes die Rücksicht auf die Erhaltung des Gesammt- 
vaterlandes unseres Kaiserstaates, der ungeschmälerten verfassungs
mässigen Rechte des Monarchen und der rechtmässigen Ansprüche 
und Interessen der einzelnen Völker und Stämme der Monarchie 
die einzige Richtschnur des Benehmens sein kann, und ich fühle 
mich nach fünfjähriger Abwesenheit aus der Armee noch so sehr 
als einen ihren Reihen angehörigen Offizier, dass ich glaube, in 
dieser Richtung auf ihre ungetheilte moralische und thätige Hilfe 
bauen zu können.

Gestern fand in Sémiin ein Exzess von dortigen Contribuenten 
gegen die Wachmannschaft vom Don Miguel Infanterie statt, 
welcher durch ein Paar Kolbenstösse hervorgerufen wurde, die 
eine Schildwache einem ,dem Gewehrschranken zu nahe gekommenen 
serbischen Studenten versetzt hatte.

Ich habe aus diesem Anlasse unter Mitwirkung des Obristen 
Daniiéwski von der Regierung die Verfügung erlangt, dass die 
bloss mit Certifikáte nach Sémiin und Pancsova versehenen ser
bischen Unterthanen nur unbewaffnet . . .  so wenig als möglich 
Studenten und andere junge Leute zum Übertritte zugelassen 
werden. Ferner ist die offizielle Aufhebung der in Belgrad zu 
bewaffneter Assistenz der jenseitigen illyrischen Nationalen gebil-
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deten Conscriptionen und Hülfsvereinen ausgesprochen worden, was 
jedoch bei der grossen Privataufregung und der durch eine 
beabsichtigte Unternehmung des Fürsten Milosch Obrenovich, ander- 
werts abgelenkten Aufmerksamkeit der Regierung praktisch keine 
andere Folge haben wird als dass dieselben Conscriptionen und 
Hülfsvereine ihre Thätigkeit in minder öffentlicherweise ebenso 
wie bisher fortsetzen, wogegen der Regierung bei der Allgemein
heit der Sympathien für die jenseitigen Bestrebungen nichteinmal 
Organe der Beobachtung, vielweniger aber der Abwehr zu Gebote 
stehen.

Eurer Exzellenz werden hieraus ersehen, in welch loyaler 
Weise meine Bemühungen zur Vermittlung und Beschwichtigung 
von dem Obristen Danilewski1 unterstützt werden und welch 
wünschenwerter Erfolg der Vermeidung und Ablehnung des ange- 
bothenen russischen Bestandes durch die klugen und energischen 
Massregeln der serbischen Regierung erreicht worden ist, und 
noch ferner in Aussicht steht, wenn die grosse Verblendung der 
gegenwärtigen Verwaltung in Ungarn nicht einen gewaltsamen 
Ausbruch der illyrischen Nationen herbeiführet, dessen Folgen 
ausser aller Berechnung liegen.

162.

Budapest, 1848 május 25.

Mészáros Lázár magyar hadügyminiszter leiratából a végvidéki 
tisztek magatartása ellen.

Eredeti rendelet. Wien. Kr. A.; S. B. Gk. Faso. 128. 1848. V. 49. a.

A oravicai bányaigazgatóság által értesíttetett ezen hadi- 
ministerium; hogy némely végvidéki helyeken, jelesen O-Moldován, 
politikai mozgalmak jelei mutatkoznak, s hogy egyrésze a fellází
to tt népnek íolfegyverkezve, az illyr zászlónak erővel akar tekin
télyt szerezni s ezáltal a többi békés polgárokat is háborgatja; 
nem csekély megütközéssel vette ezen hadi ministerium azon további 
jelentést, hogy ezen politikai mozgalmak vég vidéki tisztek befolyása 
által okoztatnak-

Ilyen esetek előfordultak egyidőben Perlaszon, Oppován, Šefkerin s 
egyéb községekben. (S. B. Gk. 1848. V. 46. a.)

Danilyevszkij ezredes, Belgrádban orosz főkonzul volt.
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163.

Pancsova, 1848 május 25.

Both tábornok jelentése báró Piret bánsági főhadparancsnoksághoz 
Szerbia szándékairól.

Eredeti jelentés. KM. 1848. Nr. 2039. Másolat. Wien. Kr. A.; S. B. Gk.
Paso. 128. 1848. Y. ad 48.

Nr. 33. Pancsovaer Grenzbrigade.

An das hohe k. k. banater Generalkommando Präsidium.
Nach den aus Belgrad erhaltenen Kundschafts Nachrichten 

sollen die Serbier ganz ungescheut Äusserungen wegen Gründung 
eines slavischen Reiches aus den Königreichen Kroatien, Dalmatien, 
Slavonien, Bosnien, dem Fürstenthume Serbien und des Banats 
laut aussprechen, und die zu diesem Behufe nötigen Vorkehrun
gen treffen, indem sie an allen möglichen Orten Kugeln giessen, 
und scharfe Patronen verfertigen lassen, so wie auch Waffen 
requiriren.

Dass sich dieselben in Kragujevatz sammeln, ist bereits in
dem Kundschaftsberichte vom 6. Mai 1. J. Nr. 32. erhalten, und 
die von ihnen vorgeschützte Besorgniss: es geschehe dieses wegen 
einem anrückenden türkischen Heere — dürfte um so weniger 
Glauben verdienen, als von jenem Heere nichts weiter vernommen 
wurde; es dürfte somit wahrscheinlicher sein, dass sie bei einer 
diesseits zwischen den Slaven und Ungarn ausbrechenden Unruhen 
ihren Glaubensgenossen zu Hülfe kommen, und sonach aus dem 
hieraus entstehenden Resultate Nutzen ziehen wollen, da sie die 
diesseitgen Bewohner sowohl in den Zeitungen, als auch sonst bei 
jeder Gelegenheit gegen die Ungarn reitzen und ihnen beim Aus
bruche der Feindseligkeit ein Hilfsheer von 12.000 Mann ver
sprechen.

Der Kundschafter theilt weiters mit, dass Serbien auch ein 
grösseres Heer, denen diesseitigen Slaven zur Verfügung stellen, 
wenn sie nicht einen Einfall der Türken in ihr Land besorgen 
würden, denn sie befürchten, dass die Türken von den Ungarn 
hiezu angeeifert werden.

Báró Piret Lajos bánsági főhadparancsnoknak szándékában volt a 
végvidéki szerbek fölkelését megakadályozni, — de nem volt hozzá ereje. 
(S. B. Gk. 1848. V. 50.)
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164.
Mitrovica, 1848 május 25.

Ilcdlavanya mitrovici parancsnok jelentése, mely szerint a karlócai 
főodbor fegyveres fölkelésre hívja fel a péterváradi 9-ik határőrvidék

községeit.
Eredeti jelentés: Wien. Kr. A .; SÍ. S. Gk. 1848. Faso. 132. V. ad. 66.

Präs. Nr. 511.

Reservat Nr. 72. Peterwardeiaer Grenz-Lancles Regi
ment Nr. 9.

So eben ist von dem in Carlovitz versammelten serbischen 
Comité unter Fertigung des Herrn Georg Stratimirovich an die 
Mitrovitzer Gemeinde estafetaliter die Nachricht eingetroffen, dass 
das ungarische Ministerium für nach Neusatz disponirte Truppen 
dort bereits Quartiere bestellt habe, und das dieses Militär die 
Bestimmung haben soll. . .  gegen Carlovitz vorzudringen, weshalb 
diese und alle andern Gemeinden (Ruma etc.) aufgefordert werden, 
sich schleunigst zu bewaffnen und dahin zur Hilfe zu eilen.

. . .  „Zweifels ohne steht Serbien in Bereitschaft dieser be
drohten Gegenden, welchem dem ungarischen Ministerium sich 
durchaus nicht fügen zu wollen erklären, zu Hilfe zu kommen, 
und mit Macht herüber zu treten . . .“

165.
Karlóca, 1848 május 27.

A  karlócai szerb nemzeti bizottmány, a szerbeket a magyarok ellen 
újból fegyveres felkelésre hívja fel.

Egykorú nyomtatvány: Wien. M. d. I., 1848. 8337/B.

Премилш народе Србсшв!
Кадг смо се овде 1. Ман т. г. састали и братски грлили 

и лгобили, кадЂ смо у овав данн нашу столћилма закопану 
■бившу народноств изђ смирта васкрснули, и подт, ведримк 
небомЂ свевидећимт, сведокомт, неба и землћ, нашегт, Патрјлрха 
и воДводу изабрали а и нвима двовма темелв наши столЗшемЂ 
уснувши ирава опетт. сазидали, нисмо онда мислили, да ће 
оваћ коракк, бво на нашима иравама и привилепама основано 
дћло наићи на оружану руку, кон намЂ прети, ово прво дћло 
наше покварити н на парчета изцћпати Мађари, кои би желили, 
да мп до вћка ннови робови будемо, и они да нама господаре 
и са нашомЂ народности, нашомЂ светом веромЂ и закономЂ, 
нашимЂ именомЂ и езикомЂ титраго; Мађари, кои желе у наше
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свете одтаре, на наше проповеднице, у наше куће и зграда, 
нновђ езикв сидомт. наметнути, коВ жеде да се ми у напредакв 
Срби не зовемо, него Мађари, и да наша дћца ннова робрадт, 
буду, Мађари кое сте ви, под светимв Патрјлрхомв Арсешемв 
Чарноевићемт, овамо на позивв Цара Леоподда преведени. 
Браћо Срби! одт, турског мача и пушке спасди и осдободиди 
Мађари, коћма сте ви ову земдго крвдго и пожертвованћмв 
вашимт, изб турски руку сидомђ вашемт, побћдоносногв оруж^а 
отеди, и престо Леоподдовт, спасди, Мађари, коћ су средствомт> 
кралл свогђ Леополда 1.-вог васт, нћговимт, писмомт, одг б-тога 
Априда 1690. овамо позвали, да ваша добра, ваше куће, па и 
отечество ваше Србпо прегорите и нби овде избавите, да 
нћни нови савезници кодт, куће биди, нису Мађаре гдаве дизади 
и себе овако осволвади; ади одт, како ратг у ИтадШ букну, и 
наша браћа граничари Батад1ономЂ у Итадда одоше, дигоше 
Мађари гдаве сасвимг високо. Видећи они цћдо наше царство 
у опасности и подпиругоћи ватру са свда страна, да нново 
намћренћ скоро сазреваго се, доведи су и еамогг прееветлогЂ цара 
нашегЂ Фердинанда на прагЂ опасности, те имђ е дао а управо 
морао дати одђ обштегЂ нашегЂ престода независеће правител- 
ство и пододговорно мпнистарство. Министарство ово у рукама 
наши закдети диндушмана руководи се у свима дћлима своима 
по вдади она Мађара, коћ едва чекаго, тебе брате Србине! 
подармити, да ти Мађару будеш исто оно што е рал у Турској 
Турчину, робв сдуга, црннћ рООЂ, увћКЂ подђ 6ичомђ и лрмомт, 
овогђ немидостивогЂ госта Мађара. а никада Србина, сам свои, 
и да не будешЂ ни Србинг, него МађарЂ, дакде да ни имена 
немашЂ. Тако су Мађарски Министри писади Коммандирендеру 
ВетроварадинскомЂ, да одђ Граничара Србадл оруж1е покупи, 
и Србски народЂ обезоружа. Тако е ОбриштарЂ Мађарсши Кишђ, 
Кикинђанима у Банату, оруж1е већЂ покуп10, п тамомг браћомЂ 
Србе обезоружао, пакг чуете браћо Срби, н пдачите, не само 
обезоружао, него наредш да се конби мађарски у Цркву уведу, 
а одђ шкоде Србске касарни начини, дакле одђ свете цркве 
наше штада мађарска постане! Дћца наша тврдлго по Кикииди 
подђ свое шкоде, учитедви пдаћу за дћцомв свошмђ ! то намг 
е браћо! она сдобода, подђ кошмђ само Маћари бЈити можемо.

Браћо Срби! К)че е отишда депутандн ваша у Бечг, да 
вашЂ изборв Патрјнрха и вовводе СрбскогЂ, савезЂ са Хрват- 
скомђ, СлавошомЂ и ДадматинскомЂ, Троиномг КрадћвиномЂ, 
на потврђенћ поднесе, и да моди Цара, да вашемв СрбскомЂ 
вовводи стару мишицомђ и саблвомЂ ваши праотаца извоевану 
крвдго, костима и лешевима ваши прадћдова ограничену, на 
СремЂ, БанатЂ са Кикиндскомђ Диштриктомг, Бачку са Бечев- 
скимђ ДиштриктомЂ и ШавкашкимЂ Батад1ономЂ и Баранго 
разпорострту Србску Вовводину, кого вамк привилег!л цара
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Леополда. од 6. Апрпла 1690. годг вашимп добромЂ п иман-ЈћмЂ 
имену и предае, уступи.

Но, оћели намЂ пресветлШ царт, нашп ове жел& испунитн 
моћи и смћти, хоће ли га наша депутацјп у Бечу наћи ? То су 
питанл, овогђ важногп тренутка.

Зашсто браћо Срби! да таимо одђ васЂ оно, што ће те 
данасЂ или сутра опетЂ чути, или сте већЂ досада чули. НашЂ 
е премилостивЈИ царЂ и кралв у тесноћи, у оиасности, уклон10 
се у ИнсбрукЂ и Тнролску. Мађари кои мисле са ц4 ломђ држа- 
вомђ АустрШскомт, и у тоћ лшвећимЂ народима управллти; 
Мађари, ков мисле, на престолЂ царства понети се, па одонда 
Србима Словацима и осталима Словенима ланце робства шилпти 
и запов4дати. Сви су цара и Кралп нашегЂ са свима обстоп- 
телствама тако обколели и стћенили, да е иначе благословенно 
царство АустрШско сада остало гнћздо самовласт1п мађарскогв.

Ово е самосталностЂ тако преузело, да ми никаквогЂ 
подемченп за будућноств нашу немамо, ЦарЂ нашЂ ФердинандЂ 
ше насЂ у станго ни одђ чјвгђ нападанл одбранити; онђ у овомђ 
магновешго самЂ помоћи треба, онђ е Србп браћо! у горемЂ 
положешго, него ми.

Маћари се на вратЂ на носђ наоружаваго и на таД конацЂ 
свуда врбунке одржаваго и плаћаго; да би пакв народе об- 
манули, преврнули су листђ преваре и трубе по свету са прокла- 
машпма, да они за то наоружаваго се да престолв кралћвЂ 
спасу, и позиваго грађане царства у номоћЂ, да имђ сђ новцемЂ 
и оружхемЂ и свакимЂ благомЂ притеку. Али се СрбинЂ лудо 
преварити не да. Србинв зна да е МађарЂ престолв у ову 
опасноств бац10, пакЂ се не да лудо варати, да ће истШ Мађарт, 
ономе, кога е на облагу пропасти довео, сада руку номоћи, и 
то противЂ самогЂ себе пружити. Неће имђ дакле обмана ова 
помоћи, СрбинЂ е сматра као послћднш покушаи, очалтелногЂ 
одваженп, па као онда неизбћжнмнД издихаи Мађара, лоша ће 
Ш дакле срећа нослужити.

КадЂ су они права ова, коп сада уживаго, по коп никада 
пређе ни по каквомЂ старомЂ савезу подђ АустрШскомЂ царе- 
вима уживали нису, одђ цара тражили и то на штету и про- 
паств нашу озбилно и рћшително тражили, да ми Срби слуге 
н робови мађарски, а не у повћстници прославл^нШ народЂ 
СрбскШ будемо, онда смо браћо Срби ми и цћло Србство наше 
са прекрштенимЂ рукама дремали и гледали, гди намЂ Мађари 
гробЂ копаго, ни ти смо се наоружавали, нити врбонке чинили, 
и нашу воену домаћу снагу прјумножавали; гата више докђ су 
Мађари одђ кралп нашегЂ Фердинанда едну по едну никадЂ не 
уживану слободу изчупавали, и нами већЂ едномЂ ногомђ за 
вратЂ стати били, ми смо као свагда цару вћранЂ народЂ, 
наше синове и браћу у ИталЈго шилпли, да тамо чину за онаЛ
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престодЂ, подђ кобмг намЂ Маћари смртну пресуду подписуго. 
КадЂ е Мађарп и ПодакЂ, ШтаерацЂ и КранлцЂ, кадЂ су сви 
остади народи скупштине држади, онда е Мађару све законно 
бидо, онда прекога суда (Штандрехта) шв бидо, онда се Мађари 
нису наоружавади, него имђ у БечЂ сусретЂ ишди, и ннова 
захтеванн кодђ престода ЦарствогЂ подпомагади; садЂ пакЂ 
кадЂ Срби скупштину држлти само огдасише,. изађе и преки 
судЂ, све е, што годђ Срби раде, Маћарима незаконно, а да 
питамо зашто ? Зато што ми хоћемо Срби, а не Мађари да 
будемо, што смо наша уснувша права воскренуди и по истина 
натртнрха, воиводство, самостадно правден1е и народно прави- 
тедство, пакЂ и границе старе воиводине наше, кого су Мађари 
себи присвобди, натрагЂ тражимо, па зато, што тражимо, савезЂ 
са сународницима нашима нодђ вдномђ круномЂ УнгарГе т. е. 
крадћмЂ а не овимђ МађарскимЂ министарствомЂ: Мађари насЂ 
сђ овимђ захтеванћмЂ нечекаго сђ прекрштенпмЂ рукама, него 
сђ оружЈемЂ, сабдомЂ и мачемЂ у руци. На сваку точку по 
депутацШ цару посданогЂ прошешн народа СрбскогЂ, биће 
одзивђ Мађара: иди ђудета изђ топова или танета изђ пушака, 
иди звукЂ сабадн и мачева.

Гордоств Мађара неће допустити да онђ теби брате Србине! 
уступи педадв земдћ пди на нвоћ сада саможивошћу помрачене 
сдаве нћгове, зарЂ ће мађарЂ гдедати, да ти Србине брате 
ПОДЂ ТВО0МЂ СОбсТВеННИМЂ ВО0ВОДОМЂ господаришЂ у срцу нћ- 
говомђ, неће нмачно безЂ крваве борбе, ни на саму запов с̂тЂ 
крадћву и баш за то се наоражаваго, да цару диктираго, да 
наша преддоженн, ако му е престодв сдио одбаци, а сђ друге 
стране, да намЂ се освете за оно, што смо Ш. ми Срби по 
заповћсти Цара ЈосиФа као бунтовнике хватади, и онда поко- 
риди. Да би пакЂ ово, као на некомЂ основу учинити могди, 
примили су Мађари извћст1в свогђ коммисара Петра Чарноевића, 
коћ е подђ 4/16. ман т. г. из Новогђ Сада противЂ закдучешл 
Народа СрбскогЂ одђ 1. и 3. ман т. г. овамо вменомЂ Н4говогђ 
отечественногЂ мађарскогЂ правитедства изнснити се, и Народт. 
СрбскШ изванЂ закона подожити дакде цео народЂ Србсшв 
,ФОгедфрев“ облвити, покушао. Дакде ше доста Мађарима, што 
надЂ СрбскомЂ гдавомЂ стои надпиСЂ: „Штандрехт“ сада, кадЂ 
савЂ готово свћтЂ надписЂ „сдобода* као чеденку носи; него 
хоће, да тав надписЂ сасвимЂ другчимЂ тштв горимЂ замћне, 
сђ брате Србине! да те свакјв мађарЂ право има на скоку, 
као и зеца, гађати и убити.

Ше ди то обавдеше вовне, гае ди то Србине! позивђ на 
оружје ?

Вн видите браћо! да се Мађари ставише изванЂ положал 
закона, дакде у станћ бунтовнишко противЂ обштегЂ нашегЂ 
крада, и насЂ нћму подданногЂ Народа СрбскогЂ ви видите, да
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■ови бунтовници и гонителви крал4ви наст. извант. закона по- 
ложише и наст. напасти озбидвскЈВ умишлаваго и хитно спремаго 
се. Зато вамт. вичемо: Срби на оруапе. свакИ она0, ков га 
ионети може нротикт, Мађара, ков неда крадго и цару нама 
свћта права потврдити, на оруж1е брата Србине! жив10 гди му 
драго, п буди спремлЗшг и прјуготовдЗшЂ, твои света права 
,привилег1ев подт. крал^мт. твовмв Фердинандомт. у животт, 
довести, буди готовт. на позивт. славе твое ногомт. корачити 
противт. свакогп оногп, ков ногама гази народноств твого, ков 
те хоће робомт., а не човекомп и славнимт. Србиномт., да учини, 
ко& хоће, да ти штрангу и мачт. на твоДомт. китешкомт., гонач- 
комт. главомт. обеси, као нничарт. и дахјл да ти господари а 
ти у ланцима оковант. и личиномт. опасант. да стенћшт., ков 
хоће да ти одузме оруж1е, ту едву обрану, поност. и дику 
твого, пакп да те оруж1вмЂ твовмЂ убјп, буди дакле готовђ 
противЂ свакогЂ оногђ, ков те не назива Србином и народомЂ, 
него РацомЂ, ВадрацомЂ и ФаДтомЂ.

Ако ово доживити немислишЂ, а ти буди брате Србине 
спремлћиЂ, наоружаванЂ и готовђ. Болћ ти е брате гоначки 
умрети, него дочекати, да ти се слобода твои и права твои 
прадћдова погазе, и да вћчити робп будешЂ; болћ ти е славно 
погинути него доживити, да се у твое свете цркве и манасгире 
за частну трапезу конви мађарски везу, боле ти е с нама заедно 
славно на полго сдободе изгинути, него твои света права вечито 
саранити. НећешЂ ли Србине брате, да оваД гласЂ твое браће 
послушашЂ, а ти себи одма сада копаи гробЂ, и живђ се сарани, 
пре неко те необуздана противЂ законни мађарска рука раз- 
комадати и псима на руку бацити предузме? барЂ ћешЂ цело- 
купанЂ саранити се, и тво8 гробЂ когодђ ће знати. Србине 
брате, безЂ разлике нзповћдаши и предћди, ше сатп онаи далеко, 
кадЂ ћешЂ сђ нама заедно запоити : „Снами Б огђ, разумћте 
пзици и покраите се ако снамЂ Б огђ!“ И кадп ћешЂ погоћи 
„возбраноД воеводЂ подћ . . . телнап“ тробоћну заставу твого 
народнго за вћру, законЂ, име, езикЂ и народноств развити, пакЂ 
цћломЂ свету показати, да си се Србине одђ слободногЂ Србина 
и СрбскимЂ род!о, слободомЂ зашећерено материно мдеко Србства 
осисао, са слободномЂ СрбкинвомЂ вћнчао се и слободну милу 
СрбчадЂ Богу и отечеству твомђ дао, пакЂ да тако слободавЂ 
€рбинЂ само у слободи живити и умрети, ову сдободу свого, 
не само тражити, него и саблвомЂ и пушкомЂ у руци извоевати 
зна, уме, и хоће. Да живи ЦарЂ и Кралв Срба, ФердинандЂ! 
да живи нашЂ воввода СтеванЂ! да живи нашЂ свети патр!архЂ 
1осифђ, да живи света вћра, слога и народноств наша, да живи 
слобода, премилогЂ нашЂ гоначког народа.

Из засћдаши Србско НародногЂ Одбора у Карловцима 
15. Маи 1848. држаногЂ.

D r . Thim  J . : Az 1848—á9-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . II . 2 0
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Fordítása:
Amikor mi [Karlócán] ezen év május 13-án összegyűltünk, meg

öleltük és megcsókoltuk egymást; s mikor ezen a napon a mi századok 
óta eltemetett nemzetiségünket felélesztettük, s az ég és föld tanúsága 
mellett szabad ég alatt patriarchánkat és vajdánkat megválasztottuk 
és századok óta alvó jogainkat ismét feltámasztottuk, — nem gondol
tunk arra, bogy ezen lépésünk, ezen jogainkon és kiváltságainkon 
alapuló cselekedetünk a magyarok részéről fegyveres ellentállásra 
talál, akik első alkotásunkat lerombolni és darabokra szétszaggatni 
akarják, kiknek egyébiránt az az óhajtása, hogy mi örökké rabjaik 
legyünk s felettünk uralkodva, nemzetiségünkkel, szent vallásunkkal,, 
nevünkkel és nyelvünkkel pedig játékot űzzenek. A magyarok, akik 
szent oltáraink, a szószékeinkbe, házainkba és városainkba a magyar 
nyelvet erőszakkal akarják bevezetni, akik szerb nevünket levetve, 
magyarokká deklarálnak, gyermekeinket szolgáikká akarják tenni, — 
titeket szerbek, akiket Lipót császár behívására, Csernovits Arzén 
patriarcha őszentsége vezetése alatt beköltözködtetett. Szerb testvérek! 
a törökök kardja és puskái elől megmenekülve, ti a magyarok ezen földjét 
véretekkel, áldozatok árán a törökök birtokából győzelmes fegy
vereitek erejével kiragadtátok és Lipót császár trónját megmentettétek, 
-— azon magyarokét, akik I. Lipót királyuk utján 1690 április 6-án 
kelt behívólevelóvel titeket ide behívtak,1 hogy javaitok, házaitok és 
szerbországi hazátokat pusztulásra hagyva, — őket itt megmentsétek, 
s jelenleg, míg ti itthon voltatok, a magyarok nem emelték fel fejüket, 
de mikor Olaszországban a háború kitört s mióta határőrvidékeink 
zászlóaljaikkal Olaszhonba elmentek, a magyarok egyszerre magasan 
hordták fejeiket. Látván, hogy császárságunk veszélyben van és a 
tüzet minden oldalról élesztve, felséges császárunkat is veszélybe 
döntötték, ez kénytelen volt nekik a közös tróntól független kormány 
és felelős minisztériumot megadni. Halálos ellenségeink kezében ezen 
minisztérium az összes ügyekben most azon magyarok által vezettetik, 
akik alig várják, hogy téged, szerb testvér, leigázzának, jobbágya légy 
a magyarnak, akár csak a töröknek a rája, mindégre a kegyetlen magyar 
vendég korbácsa és járma alatt nyögő rabszolga, sohasem a magad ura, 
hanem szerb helyett magyar légy, — nevedet is elvesztve. — A magyar 
minisztérium meghagyta a péterváradi főhadparancsnoknak, hogy a 
szerb határőröket, illetőleg nemzetet lefegyverezze. Kiss ezredes 
a Bánságban a kikindaiaktól a fegyvereket már elszedette, az 
ottani szerbeket lefegyvereztette. — Halljátok, és sírjatok szerbek, 
nemcsak hogy a lefegyverezést elrendelték, hanem azt is, hogy a magyar 
lovakat a szerb templomba kössék és a szerb iskolákból kaszárnyát 
csináljanak, — így tehát szent templomunkból magyar istálló le tt! '

1 A történeti valóság éppen ennek az ellenkezője.
2 Kiss ezredes sohasem adott ki ilyen rendeletet, nem is történt meg 

ilyen eset, maga báró Pírét bánsági főhadtestparancsnok is megcáfolta, 
Kikindán egyébiránt a szerbek öldösték egymást s ezért fegyverezték le őket.
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Kikindán gyermekeink most iskoláik körül ólálkodnak és tanítóik 
gyermekeik után sírnak! Testvérek, ilyen az a szabadság, s mely alatt 
csak magyarok lehetünk!

Szerb testvérek! tegnap indult el a ti küldöttségtek Bécsbe, 
hogy a patriarcha és a szerb vajda választását a három egyesült horvát 
királysággal való szövetség jóváhagyását kikérje; továbbá megkérje 
a császárt, hogy a Szerémségből, Bánságból (a kikindai kerülettel), 
Bácskából (a tiszai kerülettel és csajkás zászlóaljjal) és Baranyából álló 
szerb vajdaságot,1 melyet a ti őseitek fegyveres karjaikkal, csontjaikkal 
és hulláikkal, vérükkel kivívtak, s melyet Lipót császár 1690 április
6-án privilégiumával javaitokkal együtt átadott, — jóváhagyta.

Vájjon a mi felséges császárunk óhajtásunkat meri-e és kifogja-e 
elégíthetni, fog-e a mi küldöttségünk Bécsben hozzájuthatni? — Ezek 
ezen fontos pillanat — kérdései.

Miért titkoljuk mi, szerb testvérek, azt, amit ma, vagy holnap 
úgyis megtudtok, — vagy már tudtok. Ami felséges császárunk 
és királyunk megszorult, veszélyben van, Tirolba, Insbruckba menekült. 
A magyarok, akik az összes, az osztrák birodalomban élő nemzetek 
felett uralkodni akarnak; — a magyarok, akik a trónt hatalmukba 
kerítve, — a szerbeknek, tótoknak, és a többi szlávoknak rabláncot 
kovácsolnak, — császárunkat és királyunkat mindenfelől olyan szorult 
helyzetbe juttatták, hogy a dicső osztrák császárság ma a hatalmaskodó 
magyarok fészkévé vált.

Ez a hatalmaskodás annyira előtört, hogy semmiféle biztosító* 
kunk sincsen a jövőre nézve, és Ferdinand császár képtelen minket bár
mely megtámadás ellen megvédeni, sőt ezen helyzetben szerb testvérek, 
ő maga is segítségre szorul. 0  még rosszabb helyzetbe jutott, mint mink.

A magyarok tetőtől talpig felfegyverkeznek, mindenhol katonákat 
toboroznak össze, felpénzzel felfogadva őket; s hogy a népeket félre
vezessék, proklamációkkal árasztják el a világot, melyekben azt 
hirdetik, hogy fegyverkezésük a királyi trón érdekében történik; 
a császárság polgárait segítségül hívják s hogy pénzzel, fegyverrel és 
vagyonukkal támogassák. De a szerb ember nem hagyja magát bolondul 
becsapni. A szerbek nagyon is jól tudják, hogy a magyarok döntötték 
veszélybe a trónt és nem hagyják magukat botorul félrevezetni, hogy 
a magyarok, érdekeik ellenére azt, akit a bukás szélére vittek, most 
majd néki segítő kezet nyújtanak. Nem fog tehát nékik sikerülni 
minket rászedni, a szerb ezt utolsó kétségbeesett fogásnak tekinti, 
— a magyarok végső vonaglásának.

Amikor ők a jelenlegi jogokat, milyenekkel azelőtt az osztrák 
császárságban sémmiféle régibb szövetségben nem bírtak, — a császártól 
követelték, ezt határozottan a mi ártalmunkra tették, hogy mi szerbek 
a magyarok szolgái és rabjai legyünk és nem a történelemben dicső

1 A történeti valóság az, hogy a szerbeknek Magyarország területére 
sohasem adatott szerb vajdaság, hiszen ők itt csak a törökök bosszúja elől 
bemenekült vendégek voltak.

20*
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szerb nemzet, — akkor mi szerb testvérek, s az egész szerbség 
keresztbefont karjainkkal áléivá néztük, hogy ássák sírunkat a magyarok; 
nem fegyverkeztünk, nem toboroztunk katonákat és nem szaporí
tottuk otthoni erőinket. S mi több, míg a magyarok a királytól lópésről- 
lépésre sohasem élvezett szabadságjogokat kicsikartak és egy térddel 
a nyakunkra hágtak, — mi, mindenkor hív nemzete a császárnak, 
fiainkat és testvéreinket Olaszországba küldtük, hogy ott azon trónért 
életüket veszítsék, mely alatt nékünk a magyarok halálos ítéletünket 
aláírták. Amikor a magyarok, a lengyelek, Stájerország és Karinthia stb. 
lakosai nemzeti gyűléseket tartottak, akkor azt a magyarok törvényesnek 
tekintették, — akkor nem állítottak fel statáriumot, nem fegyver
keztek, hanem Bécsbe siettek, és kérelmeiket a császár trónusánál 
támogatták. Most pedig, alig hogy a szerbek a nemzetgyűlést ki
hirdették, — felállították a rögtönítólő bíróságot, mert amit a szerbek 
tesznek, az nékik törvényellenes. — Azt kérdjük, — ugyan miért?
— azért mert mi szerbek akarunk maradni és nem magyarokká válni,
— mert elfelejtett jogainkat újra életre keltjük, s joggal patriarchát, 
vajdaságot, öntiálló kormányzatot, nemzeti közigazgatást és a régi 
vajdaság határait, melyet a magyarok elvettek, — visszaköveteljük, 
szövetkezve a magyar korona alatt levő horvát királyságban élő nemzet
társainkkal, — nem pedig a magyar minisztériummal. — A magyarok 
minket követeléseinkkel nem várnak be keresztbefont karokkal, hanem 
fegyverrel, karddal a kezükben. — A szerb nemzet által a császárhoz 
menesztett küldöttség patriarchájának minden pontjára azt fogják 
a magyarok felelni: ágyúgolyó, puskagolyó, kard, szablya.

A magyarok kegyetlensége nem fogja megengedni, hogy ő néked 
szerb testvér egy talpalatnyi földet is adjon, hogy saját vajdád alatt 
az ő szívében uralkodj, bizonyára nem fogja vér nélkül megengedni, 
sem királyi parancsra; sőt azért fegyverkeznek, hogy a királyt kény
szer elé állítsák, hogy óhajainkat a trón elutasítsa, másrészt pedig 
bosszút álljanak azért, — hogy mi József császár parancsára őket, 
mint lázadókat levertük. Hogy erre valami jogcímet szerezhessenek, 
Csernovits Péter biztosuk, 1848. május 16-án, Újvidékről kelt jelentése 
alapján, a szerb nemzet május 13. és 15-iki nemzetgyűlési határozatait 
törvényellenesnek és az egész szerb nemzetet törvényen kívül állónak 
nyilvánították a magyar minisztérium által. Tehát a magyarok nem 
elégszenek meg azzal, hogy a szerbek feje felett statárium lóg, — 
amikor az egész világon ott a szabadság ékesedik, — hanem téged 
testvér, — közprédára bocsát, minden magyarnak megadva a jogot, 
hogy téged célbavéve, lelőhessen, mint a nyulat.

Mi más ez, ha nem a harc hirdetése, fegyverre való felhívás!
Látjátok, testvérek, hogy a magyarok törvényen kívül helyez

kedtek, fellázadtak királyunk és ennek alattvalói, a szerbek ellen; 
a király elleni lázadók minket törvényen kívül helyezve, komolyan 
szándékoznak minket megtámadni, és gyorsan készülődnek erre. Ezért 
kiáltunk hozzátok, aki csak teheti: „fegyverre szerbek, a magyarok
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ellen, akik nem engedik meg a császárnak és királynak szent jogaink 
megerősítését. Fegyverre tehát, szerbek, akár hol vagytok, legyetek 
elkészülve szent jogaitokat, privilégiumjaitokat Ferdinand király 
uralma alatt életbelóptetni; legyetek készen mindenki ellen indulni, 
aki nemzetiségieket lábbal tiporja, aki belőletek rabot és nem szabad 
szerbet akar csinálni, aki a ti vitéz, hős fajotok nyakára kötelet akar 
tenni, — a janicsárokhoz hasonlóan rabláncra verve rajtatok ural
kodni, — fegyvereiteket elszedetni, egyetlen ékes vódelmedeteket — 
és saját fegyvereitekkel titeket megölni. Készüljetek fel tehát mindenki 
ellen, aki titeket nem nevez szerbnek és nemzetnek, hanem rácoknak, 
vadrácoknak, holmi fajtáknak.

Ha ezt nem akarjátok megélni, szerb testvérek, — úgy készül
jetek, és fegyverkezzetek fel. Jobb ha ti testvérek, hősiesen meg
haltok, mintha őseitek által szerzett szabadságtokat és jogaitokat el
tiporni hagyjátok, és örökös rabokká lesztek; jobb ha hősiesen elestek, 
sem hogy szent templomotokban és kolostoraitokban a magyarok 
lovaikat bekössék, — jobb velünk a szabadság mezején meghalni, 
mint szent jogainkat örökre eltemetni.

Ha pedig nem akarjátok, szerb testvérek, szavainkat meghallgatni, 
akkor jobb, ha megássátok sírjaitokat és elevenen eltemetkeztek, mi
előtt titeket a törvényes rend ellenére a zabolátlan magyar kezek 
8zótdarabolnak és a kutyáknak odadobnak. Szerb testvéreink, vallás- 
és lakóhely külömbség nélkül, nincsen messze az idő, amidőn velünk 
fogod énekelni: Isten velünk,. . .  és a háromszínű nemzeti zászlót ki
bontjátok, a vallástok, nevetek, nyelvetek és nemzetiségtek védelmére 
és az egész világnak megmutatjátok, hogy egyvérű szerbtől születtetek, 
az édes szerb anyatejet szívtátok, szabad szerb nővel esküdtetek meg 
és szabad szerb gyermeket Istennek és hazának adtatok, s hogy az 
ilyen szerb férfiú csak szabadságban élni s halni tu d ; s ezt a szabad
ságot nem keresni, hanem karddal és fegyverrel kikűzdeni tudja és 
akarja. Éljen Ferdinánd, a szerbek császára és királya! éljen István 
vajdánk! éljen József patriarchánk őszentsége! szent hitünk, az egyet
értés, nemzetiségünk, és a szabadság.

A szerb nemzeti bizottság üléséből, Karlócán, 1848 május 27-ón.

Mayerhofer belgrádi konzul átirata báró Viret Lajos bánsági főhadi
parancsnokhoz, melyben őt Obrenovits Milos fejedelem lejöveteléről értesíti. 
Eredeti átirat.Wien. Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. Y. 50d. — Praes. Nr.238.

Nach amtlichen Mittheilungen hat Fürst Milosch Obreno- 
vich am 20-ten d. M. Wien verlassen und sich über Graz

166.
Belgrad, 1848 május 28.

Nr. 175.
Buer Excellenz!

Belgrad, den 28-ten Mai 1848 
9 Uhr früh.



310 OBRENOVITS MILOS MEGÉRKEZÉSE

nach Agram begeben, von wo er nach Mitrovitz oder Buma 
kommen soll und eine Unternehmung gegen die gegenwärtig in 
Serbien begründete Regierung ausführen will.

Diese Letztere bat die kräftigsten Massregeln der Aufsicht 
und Abwehr längs ihrer ganzen nördlichen und westlichen Gränze 
bereits angeordnet und organisirt und ist hiebei durch den tür
kischen Statthalter Mehmet Pascha so wie durch den Obristen 
y. Danilewski wirksam unterstützt worden.

Ganz besonders liegt es aber auch in unserem Interesse, 
dass den höchst verwickelten Zuständen unserer Gränzprovinzen 
nicht eine neue sehr schädliche Complication hinzugefügt und die 
Eintracht und für das allerhöchste Kaiserhaus so kräftig aus
gesprochene Ergebenheit der illyrischen Völker diess- und jen
seits der Gränze, zu Gunsten einer so wenig achtenswerthen Per
sönlichkeit nicht gestöhrt werde, was noch überdiess nächste 
Veranlassung zu einer Dazwischenkunft Russlands bieten könnte.

Ich habe also die slavonischen Gränzbehörden sogleich, und
S. Excellenz den Banus von Croatien mittelst Estafette von den 
Absichten des Pürsten und den hieraus hervorgehenden Ver
hältnissen benachrichtiget und sie ersucht nicht nur die kräf
tigsten Massregeln zu Verhütung eines Einfalles in Serbien von 
unserer Seite aus, sondern auch alles Mögliche anzuwenden um 
die Entfernung des Milosch aus der Gränze nach den ihm zum 
Aufenthalte angewiesenen deutschen Provinzen zu bewirken.

167.
Belgrad, 1848 május 28.

Mayerhofer Nándor alezredes, belgrádi osztrák konzul értesíti 
Hrabowsky főhadparancsnokot az Obrenovits szerb exfejedelemnek

megérkeztéről.
Eredeti átirat: Wien. Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Faso. 132. V. 68d.

Nr. 177.
Euer Excellenz!
Der serbischen Regierung undmir selbst sind, — wie es scheint — 

zuverlässigen Nachrichten zugegangen, dass der ehemalige Fürst 
von Serbien Michael Obrenovich zu Neusatz angekommen sei, 
während sein Vater Fürst Milosch Obrenovich über Agram zu 
Ruma erwartet wird.

Einer solchen in dieser bewegten Zeit durch Nichts moti- 
virte Reise wird sehr natürlich die Absicht einer gesetzwidrigen, 
gegen die Anordnungen der Pforte sowohl, als gegen die freundlichen 
Beziehungen unseres und des russischen Kaiserhofes zu dem Fürsten- 
thume gerichteten Unternehmung zugemuthet, wodurch die grösste
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Aufregung und die kräftigsten Maasregeln zu Abwehr in Serbien 
hervorgerufen werden.

Der Aufenthalt beider Fürsten in der Nähe der Grenze 
ist den ausdrücklichen Befehlen seiner Majestät des Kaisers un
bedingt zuwider, er ist geeignet die Eintracht und von den fremd
artigen Einflüssen unberührte Nationalverbindung . . .  zu stören, 
und kann unter gewissen Umständen selbst zum Einbrüche der 
sich an den Grenzen sammelnden serbischen Volksaufgebote in 
unser Gebiet Anlass geben, ohne daäs die hiesige Regierung . . . 
für das gesetz- und vertragsmässige Verhalten dieser zur Abwehr 
gesammelten undisciplinirten Volksscharen zu bürgen im Stande ist.

Ich habe Eure Excellenz daher im Namen des mir von 
Seiner Majestät übertragenen Amtes und im Einverständnisse 

■mit -der serbischen Regierung dem türkischen Statthalter und dem 
k. russischen General-Consul zu ersuchen die Ehre, den Fürsten 
—  welcher dazu auch durch ein besonderes Schreiben des Letzteren 
aufgefordert wird, — zu bewegen, sich unverzüglich aus der Nähe 
der serbischen Grenze an dem ihn in den k. k. Staaten gewährten 
Aufenthaltsort nach Wien oder sonst im Inneren der deutschen 
Provinzen zu verfügen und ihm widrigenfalls ernstlich zu be
stimmen seinen Aufenthalt bis zur weiteren Verfügung S. Majestät 
■des Kaisers in der Festung Peterwardein zu nehmen.

In diesem letzteren Falle, zu dessen Anwendung ich hin
sichtlich des Fürsten Michael den Magistrat zu Neusatz aufr 
fordere, und welcher in Bezug auf den Fürsten Milosch eintreten 
kann, sobald er das Gebiet der slavonischen Militärgrenze betritt, 
wozu in Mitrowitz und Sémiin Vorbereitungen getroffen werden, 
bitte ich Eure Excellenz für die Verhinderung einer heimlicheu 
Entfernung, dann aller wie immer gearteten Umtriebe und allzu 
grossen Zusammenkünfte der beiden Obrenovitschen Fürsten Sorge 
tragen zu lassen, bis die Allerhöchste Verfügung hinsichtlich der
selben eintreffen kann. . . . um was ich mich den Commandirenden 
■General in Croatien und im Banate ersucht habe.

Hrabowsky br. főbadparancsnok a fenti rendelet alapján a szerbiai 
határvonal őrizetét megszigorította és Obrenovitsék eltávolítását elrendelte. 

.(SI. S. Gk. 1848. V. 68.)

168.
Pancsova, 1848 május 28.

Poppovits alezredes jelentése báró Piret főhadiparancsnokhoz Ferdinánd 
király 1848 május 7-iki kéziratáról és annak közhírré való tételéről. 
Eredeti jelentés. Wien. Kr. A.; S. B. G. K. Ease. 128. 1848. V. ad 51.

. . . Ich habe dem Magistrate und Ausschüsse den' hohen 
•Generalbefehl von 20. dieses Nr. 62. als den hohen Präsidialerlass 
vom 23. dieses Nr. 217 vollinhaltlich vorgelesen. Der Eindruck
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war tieferschütternd, und eine grosse Unzufriedenheit äusserte 
sich darüber, dass Seine M ajestät. . . dem hungarischen Ministe
rium den dienstlichen Einfluss auf die Schicksale der Militär
grenze gestattet haben . . .

Das Volk wurde in den Saal hineingelassen, es wurden dem
selben die obigen beiden hohen Verfügungen in der deutschen 
Sprache vor gelesen und verdolmetscht. Die Unzufriedenheit war 
allgemein und vorzugsweise erregte der Satz des hohen General
befehls, dass die Verfügungen des Hungarischen Ministeriums wo 
Gefahr am Vorzüge sein wird, zu vollziehen sein werden, eine 
tiefe Sensation, wobei einige Stimmen zu vernehmen waren,, 
dass die Militärgrenze, dem Magyarismus auf Gnade und Ungnade 
übergeben, und verkauft worden ist. Die Militärgrenze sei ein 
tapferes Volk, und dieselbe hätte um ihre Stimme befragt wer
den sollen.

Nach meiner Meinung dürfte es höchstnothwendig sein, wenn 
das hungarische Ministerium eine besonnene Klugheit entwickeln 
und sich in die Grenzverhältnisse unmittelbar nicht mengen sollte. 
Diese meine Ansicht dürfte das öffentliche Staatsrecht Hungarns 
rechtfertigen, nach welchem Seiner Majestät das souvärene Recht 
in Bezug auf den Militärstand und des Kriegswesens zusteht,, 
welches die näher aufgefassten Worte des allerhöchsten Kabinets- 
schreibens andeuten.

. . .  und [ich] kann das hohe Generalkommando Präsidium ver
sicheren, dass das gesammte Volk von der Liebe und Treue zu 
Seiner Majestät dem Kaiser und König durchdrungen ist, und 
diese wichtige Stimmung in einer so bewegten Zeit ganz gewiss 
fortdauem wird. Aber auf der anderen Seite wäre es höchst 
störend, wenn dieses waffengeübte Volk durch eine seine na
tioneilen und sprachlichen Verhältnisse gefährdende Verfügung 
gereitzt werden sollte.

169.
Belgrád, 1848 május 30.

Mayerhofer alezredes belgrádi osztrák konzul jelentése az osztrák 
külügyminiszterhez a szerbiai és délvidéki állapotról és az Obrenovits 

Milos ellen tett intézkedésekről.
Wien, St. A. Serbien. F. 6. Varia 1848—1850.

Nr. 182.
Die Ereignisse und Bewegungen in diesen Ländern, diess- 

und jenseits der Gränze . . . drängen täglich, ja stündlich zu Ent
wicklungen oder Entladungen, welche nicht nur für Serbien und 
Ungarn, sondern für die Erhaltung der Gesammtmonarchie und
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für die Beziehungen des ganzen europäischen Staatsverbandes von 
der höchsten Wichtigkeit sind . . .

Die Unterordnung der Militärgrenze, der serbisch-illyrischen 
Völker des Banates, sowie Croatiens und Slavoniens unter das 
ungarische Ministerium muss offenbar zum Kriege führen, denn 
einerseits steht eine ungerechte, starre und rücksichtslose Hart
näckigkeit entschlossen da, eine utopische Zentralisation Ungarns 
gegen die theuersten Interessen der Gesammtmonarchie, deren An
strengungen es dem Erwerb und die Erhaltung dieser Länder ver
dankt, so wie gegen jeden etwa abweichenden Willen ihres Königes 
durchzuführen und anderseits ist ein an langen Schutz der kaiser
lichen Macht gewöhntes und ihr deshalb treu ergebenes Volk 
bereit seinem, wenn auch nominell durch die ungarische Krone 
vermittelten, doch der Wesenheit nach unmittelbaren Zusammen
hang mit dem österreichischen Kaiserhause und Staatsverbande 
um jeden Preis aufrecht zu erhalten, und sich hiebei gewiss nur 
sehr billige National-Rechte und verbriefte alte Privilegien zu 
wahren.

Es herrscht hier in dieser hie und da bis zur Leidenschaft 
gesteigerten . . . Volksbewegung eine Allgemeinheit, Eintracht und 
Loyalität, welche in diesen Zeiten des Zerwürfnisses und zynischen 
Willkür der individuellen Gesinnung erstaunlich ist.

Beiderseits wird gerüstet, nirgend an Verständigung, höchstens 
an Aufschub geglaubt.

Welche Sympathie diese Bewegung von ihrem Anfänge an 
in Serbien erregt hat, davon sprechen alle meine Berichte seit 
jener Zeit. Es sind bei dem sich nähernden Ausbruche Conscrip- 
tionen zu zahlreicher persönlichen Theilnahme am allfälligen 
Kampfe, Vorbereitungen zu Geld-, Munitions- und Waffenliefe
rungen gemacht worden und die moralische Spannung auf den 
höchsten mit äusserer Ruhe verträglichen Grad gestiegen. Die 
Regierung hat zwar auf mein und des Obristen Danilewski Ein
schreiten die zu Tage gekommene Wirksamkeit der Hülfscommitées 
eingestellt und deren Auflösung ausgesprochen, was jedoch bei der 
grossen Privataufregung und der durch eine gleichzeitig beabsich
tigte Unternehmung der Familie Obrenovich nach anderen Rich
tung abgelenkten Aufmerksamkeit, keine andere Folge haben 
kann, als dass dieselben Conscriptionen und Hülfesvereinen ihre 
Thätigkeit in minder öffentlicher Weise ebenso wie bisher fort
setzen, wogegen der Regierung, bei der Allgemeinheit der Theil
nahme für die jenseitigen Bestrebungen, nicht einmal Organe der 
Beobachtung, viel weniger aber der Abwehr zu Gebote stehen.

Unter diesen Umständen haben sich bis in die höchsten 
Regionen der ungarischen Verwaltung Befürchtungen und Ver
dächtigungen über die Absichten der serbischen Regierung ver
breitet, welche mich veranlassen müssten, mich hierüber mit den
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Gouverneuren der nächsten Grenzprovinzen zu verständigen, was 
ich mit den FML. Baron Hrabovsky mündlich, mit dem Banus 
von Croatien und dem FML. Br. Piret schriftlich gethan habe.

Wenn das hohe Ministerium die Massregeln erwägt, welche 
in meinen Berichten aufgezählt sind, und durch welche es sogar 
möglich wurde den förmlich angebotenen russischen Beistand, über 
welchen diese Macht bereits mit der Pforte einig ist, mit Zu
stimmung des Obristen Danilewski ablehnen zu können, so erscheint 
das Benehmen der serbischen Regierung seit dem Monate März 
im höchsten Grade loyal, und an Kraft und Klugheit über alles 
Lob erhaben. Auch in dem gegenwärtigen Augenblicke geht ihr 
einziges Bestreben auf die Erhaltung der durch Verträge und 
Gesetze in ihrem Lande bestehenden Ordnung und Ruhe nach Innen 
und nach Aussen, und zwar — so wie in ihrem Freiheitskampfe — 
in rühmlicher Weise durch die eigenen Mitteln der Heimath, 
ohne Eingriff der Fremde. Ihre für das Wohl und den Erfolg der 
zur ungarischen Krone gehörigen Stammesgenossen des serbischen 
Volkes sehr erklärlichen, natürlichen und entschiedenen Sympathien 
und Wünsche gehen aber — dafür bürge ich — nicht um ein 
Haar breit über die unverbrüchliche Treue und Anhänglichkeit 
dieser Völker an unser angestammtes allerhöchstes Kaiserhaus 
einerseits, und die unverkürzte Aufrechterhaltung ihrer natür
lichen Rechte und verbrieften Privilegien anderseits.

Von ähnlichen Gesinnungen der festen Anhänglichkeit an 
Sr. Majestät den Kaiser und das Herrscherhaus, so wie ent
schiedenen Verlangens der Aufrechterhaltung des Gesammtver- 
bandes der Monarchie und des ungetheilten Zusammenhaltens der 
Armee habe ich nicht nur die Gränztruppen, sondern . . . alle 
Militärs, selbst der ungarischen Truppenkörper beseelt gefunden, 
und in diesem Sinne allein unternimmt auch der FML. Br. Hra- 
bowsky seine Sendung nach Agram, für deren vermittelnden Erfolg 
er wohl Wünsche, doch keine Hoffnung hat.

Bei meiner Zurückkunft von Peterwardein fand ich zu Sémiin 
durch eine Botschaft des Nationalkongresses zu Karlovitz, um 
Rath und Schutz bittend gegen die in Neusatz bereits zur Ein
quartierung angekündeten ungarischen Freischaaren, welche das 
Ministerium in Pesth bildet, die grösste Aufregung verbreitet. Es 
war schon beschlossen worden 100 Mann der zu Belgrad conscri- 
birten Serbier und eine gleiche Anzahl Semliner aufzubieten, dem 
Congresse zur Verfügung zu stellen und andere energische Mass
regeln zu ergreifen. General Ungerhofer war krank und die 
Stimmung selbst im Militär sehr gespannt, da man glaubte die 
anwesende Division vom Don Miguel Infanterie (Magyaren) sei 
gegen die Nationalsache der Illyrier gesinnt. Ich liess daher 
mit Tagesanbruch des 25-ten die einflussreichsten Mitglieder des 
Semliner Comitées zu mir kommen und beruhigte sie über- den
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möglichen Erfolg der Massregeln des ungarischen Ministeriums 
so sehr, dass sie es von dem Aufgebote der Serbier ganz ab- 
kommen Hessen und jenes der Semliner auf 50 Mann beschränkten. 
Da aber bereits Bewaffnete aus Belgrad nach Sémiin abzugehen 
anfingen, so kamen die tbätigsten Chefs der Volkspartei von 
Sémiin selbst mit mir herüber, wiederriefen ihr Aufgebot und ich 
konnte also noch zu rechter Zeit mit Unterstützung des Obristen 
Danilewski bei der hiesigen Regierung die Einstellung und das 
Verbot der Wirksamkeit des Hülfscomitées in Belgrad durch die 
Regierung erwirken, und den Übertritt von Bewaffneten nach 
dem k. k. Gebiethe überhaupt suspendiren machen. Mittlerweile 
waren aber dennoch von Sémiin aus schon etwa 30 Serbier und 
70 einheimische Illyrier nach Carlowitz abgegangen, wo auch in 
den folgenden Tagen zahlreicher Zuzug aus dem Banate und dem 
Provinzial und Gränzgebiethe Slavoniens eingetroffen ist. Gleich
zeitig wurden die Zollkassen in Sémiin und Pancsova gegen 
etwaige Verfügungen des ungarischen Finanz Ministeriums unter 
Siegel und Bewachung des National Comitées gestellt, bis es Sr. 
Majestät dem Kaiser, dem sie getreulich bewahrt werden sollten, 
gefallen wird, über diese Cassen, wie bisher ohne Dazwischenkunft 
der ungarischen Verwaltung zu verfügen, endlich sammelte sich 
noch die am folgenden Tage (26-ten Mai) nach den kaiserlichen 
Hoflager abgegangene Nationaldeputation . . .

Um das Maass der Verwicklungen voll zu machen, kam der 
serbischen Regierung am 26-ten abends die Nachricht zu, dass 
Fürst Milosch Obrenovich über Graz in Agram eingetroffen seie 
und von da zu Ruma oder Mitrowitz, wo . . . seine Parteigänger 
sich sammelten, erwartet werde, nachdem Oberst Danilewski von 
dem Grafen Medern bereits seit acht Tagen zur Aufmerksamkeit 
gegen eine beabsichtigte Unternehmung des alten Fürsten auf
gefordert worden war.

Die serbische Regierung hat sogleich die kräftigsten Mass
regeln der Abwehr in Anwendung gebracht und ist hiebei durch 
den Pascha und den Obersten Danilewski besonders dadurch thätig 
unterstützt worden, dass sie in einer grossen Versammlung die 
äusserste Missbilligung jedes Unternehmens der Familie Obrenovich 
gegen Serbien im Namen ihrer Souveraine offen und entschieden 
aussprachen; ich aber habe durch die slavonischen Militär-Gränz- 
Behörden, durch den Banus von Croatien und des General
kommando im Banate die Verhinderung eines feindlichen Unter
nehmens und die Rückkehr des Fürsten nach Österreich . . .  zu 
bewirken getrachtet. 1

Am 27-ten langte nun auch die Nachricht von der Ankunft 
des ehemaligen Fürsten von Serbien Michael Obrenowich in Neusatz

1 Lásd a 166 és 167-iki jelentéseket a 309—311. lapokon.



316 MAYERHOFER KONZUL JELENTÉSE

hier an, wodurch alle Anhänger dieser Partei diess und jenseits 
der Gränze in Bewegung kamen.

In einer hinwegen am 28-ten zwischen den hiesigen Regie
rungs-Mitgliedern, dem Pascha, Obristen Danilewski und mir ab
gehaltenen Conferenz wurde unter andern festgesetzt, dass Fürst 
Michael durch den russischen General-Consul zur Entfernung von 
der Gränze des Fürstenthums und zur Rückkehr nach den deut
schen Provinzen im Namen des Kaisers aufgefordert und mit der, 
aus dem entgegengesetzten Benehmen hervorgehenden Verantwort
lichkeit bedroht werden sollte, während von meiner Seite der 
Magistrat von Neusatz und der Commandierende General in Slavonien 
ersucht wurden, ihn auf jede Weise dazu zu bewegen oder zu be
stimmen, dass er seinen Aufenthalt in der Festung Peterwardein 
nehme, bis eine weitere Verfügung Sr. Majestät unseres Kaisers 
hinsichtlich seiner anlangen könne.

Es wurde beschlossen mit diesen Depechen den Sekretär 
des russischen General Consulates sogleich in Begleitung eines 
Beamten meiner Kanzlei abzusenden, welcher ihm zugleich als 
Dolmetsch und landeskundiger Führer zu dienen habe.

Heute früh kehrten diese beiden Beamten mit einem Briefe 
des Fürsten Michael an Obrist Danilewski zurück, in welchem er 
sofortige Abreise von Neusatz, vorläufig nach Agram verspricht, 
und jede feindselige Absicht gegen Serbien, sowie jede Theilnahme 
an allfälligen Unternehmungen seines Vaters feierlich ablehnt. In 
Ruma, Carlowitz und Neusatz hatten sich National-Comitées und 
Garden bereits verständigt sich den Umtrieben der Obrenovich 
auch mit Gewalt zu widersetzen, und sie entweder zur Rückkehr 
nach Deutschland zu nöthigen, oder den Militärbehörden zu über
geben, was dem Fürsten Michael durch Deputationen der Volks- 
comitées nach der Ankunft des russischen Sekretärs mitgetheilt 
worden war. Eben so haben die Militärkommanden die wirk
samsten Massregeln vorgekehrt um offene und heimliche Ruhe- 
stöhrungen im Gränzgebiethe zu verhindern, worüber mir täglich 
beruhigende Versicherungen zugehen.

Ich werde nun noch Sr. Exzellenz den Banus auf die beabsich
tigte Ankunft des Fürsten Michael aufmerksam machen und 
ihn neuerdings bitten, zu trachten beide Fürsten zur Rückkehr 
nach den deutschen Provinzen zu bewegen, oder westlich zu 
bestimmen . . .

Ich muss es aussprechen, es fehlt an Männern selbsteigenen, 
frischen Gedankens, entschiedenen, festen Entschlusses und rascher, 
erfolgverbürgender That.

Wenn es möglich ist dem unheilvollen Zusammenstoss 
zwischen Ungarn und seinen slavischen Bewohnern der Militär- 
gränze Croatiens und Slavoniens zu verhüten, so ist vielleicht ein
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kurzer Besuch Sr. Majestät des Kaisers in Agram allein dazu 
geeignet einen so segenreichen Erfolg herbeizuführen, weil durch 
dieses Zeichen des wohlverdienten allerhöchsten Vertrauens die 
ungarische Ministerial-Partei doch möglicherweise von dem unga
rischen Kampfe um Centralisation und vollendete Absonderung 
von Österreich eines auf die Unterdrückung edler und wohl
berechtigter Völker erst zu gründenden magyarischen Reiches 
abstehen wird, von einem Kampfe, in welchem Sieg, — der nur 
eine Vertagung der Frage ist, — oder Niederlage gleich verderblich 
für Ungarn und die Gesammtmonarchie sein wird.

Mir liegt es zunächst ob die Folgen irgend einer Betheiligung 
Serbiens und der untern Fürstenthümer bei den Kämpfen den 
Illyrer und Wallachen zu erwägen und bei dieser Betrachtung 
stosse ich auf die heftige Spannung der Nationalsympatien, und bei 
unvermeidlichen Verlegenheiten der Localregierungen auf bereit 
stehendes, mit der Pforte bereits convenirtes Einschreiten Russ
lands, welches zu vermeiden in diesen Ländern das theuerste 
Interesse unserer Politik, unseres seit zwei Monaten darnieder 
liegenden Handels, und unserer hier so schön aufblühenden In
dustrie ist.

A bécsi külügyminisztérium referense Hammer Antal udvari titkár 
megjegyzi, hogy attól kellett tartani kezdetben, hogy a törökök elüzetése 
után Karagyorgyevits Sándor szerb fejedelem alatt egy illyr-szerb birodalom 
alapíttatik. Mayerhofer belgrádi konzul utasíttatott, hogy: helyén lehetőleg 
semlegesen viselkedjék.

170.

Becs, 1848 május 30.

A z osztrák minisztertanács határozata Obrenovits Milos exfejedélem 
letartóztatása iránt.

Wien. St. A. M. R. Protocol! 1848. Nr. 965. IV.

. . .  Es wäre nach dem Erachten des Baron Pillersdorff, das 
abgeforderte Gutachten des Ministerrats dahin zu erstatten, dass, 
solange Milosch nichts gegen die innere Ruhe des Landes unter
nimmt, gegen ihn nicht eingeschritten werden könne, wegen be
absichtigter Unternehmung gegen ausländische Provinzen aber ein 
Einschreiten nur auf Requisition der betreffenden Regierung statt 
zu finden hätte.

Ezen határozat Jellačié horvát bánnak, 1848 május 21-iki, Ferenc 
Károlyhoz intézett levele folytán hozatott.
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171.
Budapest, 1848 május 30.

A  magyar minisztertanács reformintézkedései a határőrvidéket illetőleg. 
Budapest. N. M. Vörös gyűjt. 1848. 1225. sz.

Miniszteri tanácsülésben határoztatott: bogy a hadügy
miniszter általános biztosítást bocsásson ki, miszerint a határ
őrvidéki ezredeknél egyenlő tulajdonok mellett az ott szülöttekre,, 
az előléptetéseknél külön tekintet lesz. Hasonlókép biztosítandók 
a határőrvidéki gazdasági tisztek, hogy hivatalaikban meg fognak 
hagyatni.

Az oláh és szerb papoknak sorsuk javítása felől gondos
kodni a kultuszminiszter kötelességévé tétetett.

A határőrvidékiek pereit illetőleg a hadügyminiszter egy 
haditörvényszéket fog állítani, mely mindazon pereket, melyeket 
eddig az illető főhadikormányok s a bécsi udvari haditanács inté
zett el, felebbvitel útján megvizsgálandja; a polgári perekre nézve 
pedig az igazságügyminiszter szükségesnek látván, hogy az iránt, 
vájjon a határőrvidékieknek polgári magánviszonyai máskép ren- 
deztessenpk el és ítélőszékeik és felebbviteli bíróságaik mind a 
szabad községekre, mind a többiekre nézve is miként alakíttassa
nak, — maguk a határőrvidékiek és pedig mind a polgári, mind 
a katonai rendűek meghallgattassanak, ugyanezért felkívánván 
őket szólíttatni, hogy mindezen tárgyak felől javaslatokat készít
senek s azt hozzá küldjék be ; ezenfelül javasoljanak egy-két alkal
mas egyént, kik mint tanácsosok az igazságügyi minisztériumnak 
törvénykészítési osztályában 2500 frt fizetéssel foglaljanak benn 
helyet, s a beküldendő javaslatokból és egyéb segédeszközökből 
kimerítő törvényjavaslatot készítsenek.

Csemovits Péter kir. biztosnak meghagyatott, eszközölje a 
határőrvidéki katonai felsőbbséggel egyetértve oly bizottmányok 
kinevezését, melyek a határőrvidéki nép bizalmát is bíró alkalmas 
egyénekből alakulva, s a nép óhajtásait, szükségeit ismerve, ily 
javaslatok készítésével megbízassanak, egyszersmind a szabad közsé
geknek és egyéb katonai helyeknek megkérdezése után az általok 
javaslottakból két egyént terjesztvén fel az igazságügyi miniszté
riumhoz, majdan tanácsosokká kinevezendőket; megjegyeztetvén 
itt, hogy ezen egyéneknél a magyar nyelv tudása kevésbé szük
séges, mint inkább a tárgyavatottság.

Csernovits Péter kir. biztos mellé báró Jóvics nyug. vezér
őrnagy küldetvén ki pótlólag, következőkben utasíttatott:

1. A magyarországi határőrvidékeken az álladalmi köz
munkák tekintetében magát tájékozni igyekezzék s a határőrvidékiek 
meghallgatása után tegyen jelentést, miképen lehetne azokon a
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törvényhozás útján könnyíteni, addig is az aerarialis munkákat, 
melyek robot természetűek, szüntesse meg, s tegye biztossá a 
határőrvidékieket, hogy mindazon könnyebbítésekben részesíttetni 
fognak, melyekben az ország többi lakosai.

2. Adja tudtára a határőrvidékieknek, hogy az ország jöve
delmeinek rendezése az országgyűlésre tartozván, a minisztérium 
el van határozva a jövő országgyűlésen a só árának tetemes 
leszállítását javaslatba hozni, hol már a határőrvidékiek követei is 
jelen lesznek.

3. Ha valamely község panaszt tenne, hogy a legelőjük 
megszorítva van, mindamellett, hogy az erdőkben az erdészi szabá
lyok szerint a legelés az erdők kára nélkül megtörténhetik, a kir. 
biztos a sérelmet orvosolja.

Jövendőén a „részek“ : „kapcsolt országoknak“ nevezendők 
s Szerém, Pozsega, Verőcze vármegyék névszerinti külön neve
zése, amennyire lehet, mellőzendő.

A határőrvidékiek szabad költözködését illetőleg: a hadügy
miniszter az illető parancsnokságot oda fogja utasítani, hogy mind
azoknak, kiket a hadi szolgálat nélkülözhet, akadály ne tétessék; 
egyébiránt pedig az illető kir. biztos elébe azon határőr vidékiek 
terjesszenek javaslatot, mikép lehetne a szabad költözködést könnyí
teni, az ipar, kereskedés és mesterségek űzésére, általánosan meg
adatván.

A péterváradi parancsnoknak tudtára adatott, hogy miután 
híre jött, miként a péterváradi vár már ellenségesen megtámad- 
tatott, azon vár védelméért ő életével és becsületével tartozik 
kezeskedni, miért is annak megtartására nézve katonai kötelessé
géhez képest mindent kövessen el, s a védő hadinépet ágyuk fede
zésével is biztosítsa.

Közölvén a király a külügyminiszter útján azt, hogy a bécsi 
hadügyminisztérium a határőrvidékeken a 4-dik zászlóaljak fel
állítását nemcsak tervezte, de meg is rendelte, a külügyminiszter 
utasíttatott, miszerint eszközölje, hogy a bécsi hadügyminisztérium 
már valahára a magyar hadügyi dolgokba avatkozásra nézve enge
delmességre szoríttassék; egyszersmind pedig a bécsi hadügy
minisztériumnak értésére adatni rendeltetett, miként a magyar 
minisztérium nem titkolhatja csodálkozását azon, hogy a bécsi 
hadügyminisztérium a magyar hadügyi dolgokban intézkedésekkel 
felhagyni még mindig nem akar, holott maga a mostani bécsi 
miniszter közölte a fejedelemnek azon legfőbb parancsát, hogy 
a törvények értelmében a magyar hadiügyekről a magyar miniszté
rium kizárólag rendelkezhetik, miért is a 4-dik zászlóaljak fel
állítását, mint a jelen körülmények között veszélyest a magyar 
hadügyminiszter által tüstént el is tiltotta s további rendeletig fel
függesztette.
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172.
Budapest, 1848 május 30.

Szemere Bertalan belügyminiszter követválasztási rendelete a határ
őrvidéki ezredekhez és csajkászászlóalj parancsnokaihoz.

Másolat. Wien. Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Fasc. 128. VI. 55. h.

Az Őfelsége által szentesített 1848: V. t.-c. 5. szakaszának 
107., 108., 109. pontja a végvidéki ezredeket és a csajkások 
zászlóalját országgyűlési követek választására jogosítja. Azon tör
vénycikk 55. §-a pedig addig is, míg a végvidékek politikai ren
dezése iránt a törvényhozás részletesen intézkedendik, a választás 
módjának meghatározását a felelős minisztériumra bízta.

A végvidék társas állapota a polgári állapotoktól lényegesen 
különbözik, szükséges tehát, hogy a választási képesség kellékei 
és a választás módja is különbözzék és oly módon állapíttassák 
meg, miszerint a választás szabad legyen és eredményében a biza
lom megnyilatkozhassék.

Önt bízom meg a követválasztás vezetésével, meg lévén 
győződve, miképen a kitűzött cél szentségében és azon érzetben, 
melyet a közjó iránt a gondviselés keblünkbe oltott, szinte annyi 
ösztönt, mint erőt fog feltalálni, a feladás igazságos megoldására.

Az eljárás tekintetében utasítás gyanánt rendelem:
1 . Választó minden főtiszt, tiszt, ideértve a hadügyészeket, 

igazgatási tiszteket és orvosokat.
2. Minden lelkész, tudor, tanár, közoktató, sebész és gyógy

szerész.
3. Minden végház családfeje, és hol ez nem létezik, a vég

ház legidősebb férfia. Ennélfogva
4. Minden kereskedő, gyáros és kézműves, ha keresetét fel

sőbb engedély mellett űzi és a bevett vallások egyikéhez tartozik.
5. Ön a választók névsorát a választási képesség kivételével 

három egyenlő példányban jegyzékbe véteti.
6 . Jelennek vétele után öt nap alatt az ezred vidékében 

levő . . . szabad község tanácsával, mely innét megfelelőleg uta- 
síttatott, a választás napja és alkalmas helye iránt megszerzett és 
valamint a napot, úgy a helyet is kellően köztudomásra adandja.

7. Annyi végháznak főnökei, mint a mennyi egy sorszázad
nak kiállítására számíttatik, külön egy férfiút választanak maguk 
közül a középponti bizottmányhoz, melybe az ezredbeli szabad 
község maga részéről aránylagosan több egyént küldend.

8 . Ezen középponti bizottmány a választás helyén legalább 
8  nappal a választás előtt önnek elnöklete alatt összeülvén, a vá
lasztók névsorát, valamint a képesség iránti panaszokat megvizs
gálja, határozatait jegyzőkönyvbe véteti és a választók számát meg
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határozván, hitelesíti. A három példányban vezetendő .névsorok és 
jegyzőkönyv egyike nekem azonnal megküldendő.

9. A választás napján a választók fegyver nélkül jelennek 
meg. Ön a gyűlést megnyitja és azon választókat, kik: valakit 
követül ajánlani szándékoznak, és ebbeli szándékukat Önnek elő
zetesen bejelentik, ajánlatuk ünnepélyes megtételére: felszólítja, 
a választmány és tisztek segélyével iparkodni fog, valamint az 
ajánlók vagy., ajánlottak előadása alatt a csendet háboríttatlanul 
fenntartani.

10. Az ajánlatok megtörténvén, a választás aszerint eszkö
zöltetik, valamint ezt az 1848. évi Y. t.-c. 28., 45. §-ai világosan 
elrendelik.

11. A választás befejeztetvén, a folyamáról vezetett és egy 
példányban-a megválasztottnak kézbesítendő, a jegyzőkönynek másik 
példánya nekem haladék nélkül beküldendő.

Bízom, hogy Önnek erélye, tiszta szándéka és a király és 
alkotmány iránti hűsége a határőrség rendszeretete által támo
gatva, mulasztani mit sem fog, mit a csend fenntartása mellett 
kedvező eredményre vezetend: ez szinte úgy érdekében fekszik 
a  határőrvidéknek, mint a közös hazának, mely fiait különbség 
nélkül boldogítani akarja.

173.
Budapest, 1848 május 30.

Szemere Bertalan magyar belügyminiszternek a szabad községekhez
intézett rendelete a végvidéken való követválasztás iránt.

Másolat. Wien. Kr. A.; S. B. Gk. 1848. Fasc. 128. VI. 55. i. Egykorű szerb
nyelvű nyomtatott példánya: Budapest, N. M. 1848—49-es iratok.

Az 1848. évi országgyűlés a szabadságot és jogegyenlőséget 
tűzte ki célul és e célját a hozott törvények útján legjobb fejedel
münk, apostoli királyunk helyben, hagyása, azemtésítése és közre- 
munkálása mellett meg is közelítette.

A törvényhozás késni nem fog az illetőknek meghallgatása 
mellett Ö Felségének k. hozzájárulásával oly törvényeket alkotni, 
melyek a végvidéki viszonyok terhes voltán könnyíteni és a szabad 
községek jólétének fejlődését különösen előmozdítani alkalmasak.

Hogy ez minél alaposabban eszközöltethessék az . 1848. évi 
V. t.-c. értelméhez képest, Önök is hivatnak a folyó évi július
2-ik napján Budapesten megnyitandó országgyűlésre a vidékükbeli 
ezreddel együtt követet választani.

Hogy ez a közrend megtartása mellett, egyetértéssel fogana
tosíttathassák, a választási képességekre és eljárásra az említett 
törvénycikk 53-ik §-a nyomán rendelem:

D r. T h im  J . :  Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . I I . 2 1



322 OBKENOHTS MIHÁLY

1 - ször. Yégyidéki szabad községben, az izraeliták kivételével, 
választó minden férfiú, a benszülött, vagy 2  év óta letelepedett 
24-ik évét meghaladott, atyai, gyámi vagy gazdai hatalom alatt 
nincsen; és hűtlenség, csempészet, rablás, gyilkolás vagy gyújto
gatás miatt bűnvádi keresetben vagy fenyítékben nem áll:

a) ha saját részére Írott 300 p. forintnyi értékű házat vagy 
telket bír, vagy,

b) ha engedéllyel ellátott kereskedő, gyáros, vagy kézműves, 
ki legalább egy legénnyel dolgozik,

c) ha legalább 2 0 0  pftnyi álladalmi, vagy hatósági évdijat, 
vagy tőkepénze után hasonló évi jövedelmet kimutat, vagy

d) ha okleveles tudor, orvos, sebész, gyógyszerész, ügyvéd, 
mérnök, művész, akadémiai tag vagy lelkész, segédlelkész, közoktató.

2- szor. E rendelet vétele után azonnal az elnök az ezred
parancsnokkal a választás napja és alkalmas helye iránt meg
egyezni öt nap alatt tartozván, időközben a szokott ülésben azonnal 
bizottmány neveztetik oly számban, hogy a választók összeírását 
mielőbb bevégezhesse, — a város elnöke és jegyzője ily minőségben 
a bizottmányban is részt vesznek.

3- szor. E bizottmány szükség esetében alválasztmányokra 
oszolva, előre kihirdetendő figyelmeztetés után bizonyos helyen és 
időben összeül és a személyesen megjelenők bejegyzését nyolc nap 
folytán eszközli.

4- szer. Kik választási képességüket e rendelet 1-ső §-a a, br 
c, d. pontjai valamelyike értelmében bebizonyítják, mint kétségtelen 
választók a mellékelt minta szerint készítendő jegyzőkönyvbe be- 
írandók.

5- ször. Ha a jelentkezőnek választási képessége iránt kétség 
van, ez miben áll, az észrevételek rovatába igtatandó.

6 - szor. A nyolc nap eltelte után a jegyzőkönyvet három 
egyenlő példányban a szokás szerint tartandó ülés elébe terjeszti, 
mely úgy az e tárgyban bejelentett panaszok, mint a kétségek 
iránt határozand és végzését jegyzőkönyvbe iktatandja.

7- szer. Ekkép megállapíttatván a választók névsora, a jegyző
könyvek egyik példánya nekem haladéktalanul beküldetik.

8 - szor. Megérkezvén a választás napja, az ezred parancsnoka 
elnöki minőségben a kitűzött helyen és órában a választási gyűlést 
megnyitja, azon választókat, kik valakit követül ajállani szándékoz
nak és ebbeli szándékukat előzetesen bejelentették, ajánlatuk ünne
pélyes megtételére sorra felszólítja.

9- szer. Az ajánlások megtörténvén, a választás aszerint eszkö
zöltetik, valamint ezt az 1848. V. t. c. 28—45. §-ai világosan 
rendelik.

10- szer. Szavazás esetében, történjék ez golyózás vagy kéz
emelés útján, az ezred és a szabad község vegyes bizottmánya fog 
ellenőrködőleg és bírálólag eljárni.
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, 11-szer. A választás befejeztetvén, az annak folyamáról három 
példányban vezetett jegyzőkönyv egyike a választottnak meghatalma- 
zási oklevél gyanánt átadandó, másika a levéltárba teendő, harma- 
dika nekem haladéktalanul bemutatandó.

Önök a szabadság ezen első gyakorlatában tanúsítani fogják, 
arra mily mértékben érdemesek, mert tudják, hogy a szabadság 
csak rend és kölcsönös jogtisztelet földében tenyészik, tudják, hogy 
virágait a szenvedély tüze hervasztja, a részvétlenség dermesztő 
fejlésüket csak az igazság, a méltányosság, a testvéri egyetértés és 
a király iránti hűség érlelendi.

174.
Karlóca, 1848 május 30.

Markovits 2V. leveléből, alighanem Sztefánovits István szerbiai igazság- 
ügyi főnökhöz intézve és Mihály fejedelem érkezését tudatva.

Másolat. Budapest. N. M. — Az újabbkori szerb mozgalmakat illető 
okmányok. 144. lap.

Сад . . .  у вече дође ми човек и каза ми, да је видио 
кн. Михаида с његовим момцима, Протићем и Радичевићем . . . 
и са г. Живановићем био сам . . .  и он ми каза, да се је Михаил 
спремио, и да ће сигурно са данашњим вапором до Вуковара 
ићи . .  . а оданде да ће сувим у Загреб. На питање моје, шта 
су тели ти књазеви ? рече ми: онај стари луд човек, а овај 
мдађи пошо за њим, да га сачува, да не би какву будалаштину 
учиеио. Он вели, да је Мпхаил вративши се из РуссЈе. само 
једно вече и то неколико тренутака са оцем био, па сутра дан 
да је чуо, да му је отац само са своја два ћиФтице у Загреб 
отишао, и одатле да намћрава у Срем, а њему да ништа о 
томе није казао, и тако да да је он, побојавши се, да му отац 
као што је горе речено какву будалаштину не учини. послао 
др. Пацека за њим да иде, а он да је сишао до Н. Сада, да 
овдје боље за отца разабере.

. . . Румљапи, Ирижани и Митровчани тако су на ногама, 
и тако страже и патроле строго држе, да ви мува пролећети 
не може; . .  . послали страже и на све оне, које они држе за 
подозрателне, као на Јеленића у Иригу, Лакића у Руми, њим 
нодобне.

Fordítása:
Ma este egy ember jött hozzám, azt mondta, hogy látta Mihály 

fejedelmet kíséretével, Protitscsal és Eadicsevitscsel. Zsivánovits úrral 
is beszéltem; azt monda, hogy Mihály fejedelem még ma gőzhajóval 
Vukovárra utazik, . . . s aztán szárazföldön Zágrábba. Megkérdeztem 
őt, hogy mit akartak itt a [száműzött] fejedelmek? — erre azt

21*
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felelte: az öreg [Milos] bolond, fia pedig utána ment, nehogy vala
melyes esztelenséget elkövessen. Szerinte, visszatérve Oroszországból, 
apjával, Milos fejedelemmel, —-  azon este alig beszólt, — és csak 
másnap tudta meg, hogy apja két szolgájával Zágrábba utazott s innét 
Szérémségbe menni óhajt, mit sem szólva neki minderről. Mihály 
fejedelem megijedve, hogy apja valamelyes meggondolatlan dolgot 
el követhetne, utána küldte [orvosát] dr. Patzekeť, ő maga pedig 
Újvidékre sietett, hogy itt jobban ellenőrizhesse apját . . .

A rumai, iregi és mitrovici lakósok mindenütt elzárták a határt 
előle úgyanyira, hogy még egy légy sem mehetne által . . . s mind
azon gyanúsakat, ú. m. Iregen Jelenitset, Rumán Lakitsot és a velük 
rokonszenvezőket, — felügyelet alá helyezték.

175.
Temesvár, 1848 május 31.

Báró Bird bánsági fohadparancsnok Mészároshoz intézett 
fölterjesztéséből.

Eredeti fogalmazvány: Wien. Kr. A.; S. B. Gk. Fasc. 128. 1848. V. 52.
Präs. 701. Exp. 1848 június 1-én.

Mészáros hadügyminiszter 1848 május 25-én értesítette a főhad- 
parancsnokságokat, hogy a hadügyminiszteri tárcát átvette. Báró Piret bán
sági fohadparancsnok üdvözlő felterjesztésében, kiterjeszkedett a határőr- 
vidék állapotának vázolására is. Közli, hogy a pancsovai és a határőrvidéki 
lakosság ellenszenvvel fogadta a király 1848 május 7-iki kéziratát; mind
azonáltal fenntarthatónak véli a rendet:

„Wenn durch keine Regierungsmassregel eine Verletzung 
der — durch die bisherigen Gesetze geschützten nationalen, An
sprüche herbeigeführt, die militärische Verfassung unangetastet 
aufrecht erhalten dem Grenzvolke — die mit dieser Verfassung 
vereinbarliche Erleichterung seiner Lasten ehethunlichst zuge
wendet, und das Vertrauen, welches das Generalkommando in der 
Grenze besitzt, in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Noch ist aller Grund vorhanden anzunehmen, dass das bana- 
tische Grenzvolk den utopischen Träumen derjenigen serbischen 
Parthei, welche einen grossen slavischen Staat begründen und in 
diesen die südlichen ungarischen Provinzen einbeziehen will — 
völlig fremd ist; allein es ist auch von entscheidender Wichtig
keit, dass ein Conflict um jeden Preis vermieden werde, durch 
welche das Grenzvolk veranlasst würde, die Serbier, welche es 
noch als Fremde betrachtet — zur Hilfe aufzurufen, — welche 
sich ohne Zuthun ja unter thunlicher Abmachung von Seite der 
serbischen Regierung sehr ernstlich verbreitet, und unter gewissen 
Umständen höchst bedeutend ausfallen könnte.“

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter Piret bánsági főhadparancsnok 
ezen álláspontját helyeselte.
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„Je mehr die gegenwärtigen Wirren ein äusserst umsichtiges, 
festes Benehmen nothwendig machen, desto grössere Beruhigung 
finde ich ... eine Garantie für ein solches Vorgehen. . . . durch 
welches einerseits alle Kollisionen auf das möglichste vermieden, 
anderseits aber in enstehendem Falle die Ehre unserer Waffen 
gewahrt wird.“ — (Kr. Min. 1848. Nr. 2206).

176.
Titel, 1848 május 31.

Árendás János titeli helyettes plébánosnak a magyar kormányhoz 
intézett jelentéséből, a csajkás állapotokról.

Eredeti jelentés. Budapest. 0. L. 1848. B. M. 383. elnöki szám.

. . .  [A csajkás kerületben] az illvr-szerb forradalmi ragály 
könnyen megszilárdulhat és innét Bácskára, sőt az egész honra nézve 
kipótolhatlan káros következményeket vonhat maga után, mit azzal 
lehet bebizonyítani, hogy az egész terület mintegy 31 ezernyi 
szerb fajú népességének fegyverfogható nevezetes része már is alig 
várja, hogy a karloviczi f. é. május 15-én tartott Congresszusban 
megválasztott vojvodájának . . . vezérlete alatt vandalusi dühhel 
kitörhessen mind az ellen, mi nem szerb vagy illyr szagú.

Ezen tulajdon papjai és katonai elöljárói által izgatott és 
felbőszített szerb nép . . . harca sikerén nem is kételkedik, mert 
végvidéki katonai alkotmányánál fogva a puska mellett született és 
nőtt fel, tehát gyermekkorától fogva fegyvergyakorlat- és . . nyo
morúságban megedzett granicsár.

E népfajnak kedveznek a körülmények is, mert saját terü
letén megtorló erőre már most sem ta lá l; mig a forradalom ki
törésekor valahonnét a távolból a segély ide érkezik, addig az 
illyr-szerb csajkások erős tábori állást szerezhetnek maguknak s az 
itteni nem csekély mennyiségű fegyvertár nékik bármikor önként 
megnyílik. . .  nem a hon és nemzet védelmére, hanem ennek 
elnyomására . .  . van itt még, ami ezen felbőszült népnek igen 
kedvező körülmény, saját kebelében felnőtt, rokon és teljesen szerb 
érzelmű hadi tisztikara, mely a magyarnak, néhányat kivéve, esküdt 
ellensége, mely titkosan izgat és a magyarok ellen mindent képes 
elkövetni, csakhogy a magyar minisztérium itt el ne ismertessék 
és a magyar polgárokat rettegtető ^Kaiserlich“ szócskát, mézet 
mondó, . .  . s ennek köpenye alatt nem szűnik meg fondorkodni, 
csakhogy szláv birodalmi honáraló célzatait elősegíthesse . . .

A legüdvösebb intézkedés az volna, ha ezen tömérdek költ
ségbe kerülő csajkás intézmény azonnal feloszlattatnék s ezen kis 
terület, melyet a természet csakugyan egyedül Bácskának aján
dékozott, ugyanahhoz mihamarébb visszacsatoltatnék . . .
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177.
Pest, 1848 június 1.

A  magyar kormány leirata báró Hrabowsky főhadparancsnokhoz, 
melyben a határőrvidéknek teendő engedményeket helyes kilátásba és 

az 1848-as törvények kihirdetését elrendeli.
Budapest, 0. L. Jászay fogalmazványa. Pest. 1848. 294/e. sz. Bpest. N. M.

Vörös gyűjt. 1177. sz. Exp. június 2.

Azon utasítás kapcsában, melyet főhadi kormányzó úr a magyar 
minisztériumtól az illető határőrvidék lakásainak teendő enge
délyekre nézve vett, sietek főhadi kormányzó urat a felől értesítem: 
hogy a temesi bánsági határőrvidéket és a csajkásokat illetőleg, 
Csemovits Péter temesi gróf és főispán küldetett ki újólag kir. 
biztosul, az említett engedélyekre nézve részletesb utasítással 
ellátva, s azon világos meghagyással: hogy magát főhadi kormányzó 
úrral egyetértésbe tévén, a temesi és tótországi határőrségek javá
nak s a magyar alkotmányhozi ragaszkodásának eszközlésén, köl
csönös erővel s szorgalommal ügyekezzenek.

Miért is főhadi kormányzó urat ezennel felhívom: hogy az 
imént nevezett Csernovits Péterrel kezet fogva, ismert hazafiúsága 
s hatályos befolyása arányában, azon utasításoknak értelmében, az 
illető határőrvidékek lakásait, bizonyosakká tenni szíveskedjék, mi
szerint a magyar minisztérium azon lakásokat mindazon jótékony
ságokban s kedvezésekben csalhatatlanul részesíti, melyeket a 
közelebbi országgyűlésen alkotott törvények a magyar haza összes 
lakásainak engednek, — sőt helybeli körülményeikhez nézve még 
azokon túl is, kedvezményi törvényjavaslatokat fog az országgyűlés 
elébe terjeszteni, a határőrvidékiek mindazon kívánataira nézve, 
melyeket főhadi kormányzó úr s az imént nevezett biztos előtt, a 
mondott utasítások pontjaiban kifejtett tárgyak iránt, részökről elő
telj esztendenek.

Es hogy mindezt főhadi kormányzó úr annál célszerűbben és 
sikeresebben teljesíthesse, figyelmét, sőt hazafiúi buzgóságát arra 
kívántam főként felhívni: hogy a közelebbi országgyűlésen hozott, 
őfelsége által szentesített s főhadi kormányzó úrnak, ha még eddig 
nem vette volna, illető fordításaival együtt, rögtön kezéhez jutta
tandó törvénycikkelyeket, a határőrvidékeken haladék nélkül hir- 
dettesse ki s magához veendő népszerű egyének által a népnek 
magyaráztassa meg, olyképen: hogy főhadi kormányzó úrnak ezen 
eljárása a Jellachich által kihirdetett horvátországi tartománygyűlést, 
vagy legalább annak eredményét okvetlen megelőzze, — miszerint 
azon káros befolyással lehető ürügy, mintha az azon törvényekben 
foglalt kedvezményeket, a lakosságnak, őfelségétől Jellachich vagy 
a horvát tartománygyűlés eszközlötte volna, méltólag meghiúsít^ 
tassék.
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178.
Cetinye, 1848 június 1. (13?)

-4 montenegrói (crnagorai) fejedelem, II. Péter Ny egos, a dalmátokat 
felhívja, hogy Jellaéichoz csatlakozzanak.

Közölve: F. Sišić, Knez Miloš u Zagrebu, Jugoslavenska Njiva 1924. 6. szžm&ban.

Objavljenje!
Od Vladike i svijeh Ćrnogoraca dragi pozdrav našoj brać 

ođ obje crkve Bokeljima i Dubroveanima.
čujemo da u ovome prevratu stvari u svijetu i do Vas do' 

hode nekakvi pozivi i laskanja od tudjinaca. I to znam, da se naš< 
skupštine na različite partaje drobe. Radi toga i mi, kako Vanu 
najbliža braća i najveći dobroželjateli u svijetu, šaljemo Vam ovc 
objavljenje, kojijem Vam čisto dajemo na znanje. Prvo molimo Vas 
ikako našu braću, da sva druga namjerenja i pozive odbacite m 
stranu, i da budete srcem i dušom privrženi svojoj narodnost: 
i sasvijem vjerni i poslušni Jelačiću svome jednoplemenome banu oč 
Trojedne Kraljevine, koji je pod krunom ćesarskom. Drugo akc 
pak, sačuvaj Bože, pokažete se nevjerni svojemu banu i primite sc 
tudjina, a svoje dobro odbacite, znadite čisto, mi ćemo postati Vaši 
zakljeti neprijatelji s nama će se mnogi valjasti junak od ta dva 
okružja združiti i krv će se izdajničeska nemilice proliti i kuće 
izđajničeske u pepeo razasuti. Vi znate da se mi ne umijemo šaliti. 
no pazite dobro, što ćete raditi. Treće, u slučaju napadanja kakvoga 
neprijatelja na Vas, mi smo u svaki čas gotovi, Vama na pomoč 
priteći i za Vašu slobodu s Vama ujedno našu krv proliti. Tako 
znadite i da ste zdravo.

Fordítása:
Az összes crnagoraiak és püspök fejedelmük igaz üdvözletét 

küldik a kattarói öböl és Raguza körül lakók, mindkét felekezeti 
testvéreinknek!

Úgy halljuk, hogy a világ ezen forradalmas idejében hozzátok is 
eljutottak az idegenek csalogató fölhívásai. Azt is tudom, hogy gyű- 
léstök különféle pártokra szakadt; ezen okból mi, legközebbí testvé
reitek és a világon legnagyobb jóakaróitok azt üzenjük, először: mint 
testvéreknek, hogy minden más felhívást és célzatos közeledést utasít
satok el magatoktól; teljes szívvel és lélekkel ragaszkodjatok nemzeti
ségiekhez, és legyetek a császári korona alatt álló egyesült három királyság 
egyvérű bánjának, Jellaőiénak hívei. Másodszor, mitől Isten óvjon, ha 
-ti hűtlenek lennétek bánotokhoz, és az idegenekhez pártolnátok és 
javatokat elvetnétek magatoktól, — Vegyétek tudomásul, hogy mi 
halálos ellenségeitek leszünk s hozzánk nem egy hős fog a két fent- 
említett kerületből csatlakozni; az árulók vérét kegyetlenül fogjuk
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kiontani, és házaikat hamuvá perzselni, Jól tudjátok, hogy mi nem szok
tunk tréfálni s ezért vigyázzatok cselekedeteitekre. Harmadszor: ha 
esetleg valamely ellenség megtámadna titeket, minden percben készen 
állunk védelmetekre sietni, és szabadságtokért veletek vérünket ontani.

Vegyétek ezt tudomásul, Isten veletek.
Montenegró fejedelme ezen kiáltványát főleg az olaszpk kísértései 

ellen bocsátotta k i ; de másrészt szerbiai befolyásra a délszlávok egyesülé
sének érdekében is.

179.
Innsbruck, 1848 június 3.

Ferdinand király rezoluciója bán-ó Hrábowsky 1848 május 20-iki 
: . . fölterjesztésére.1 . 1

• Wien. Kr. A. 1848 KM. Nr. 2277. sz. a.

In Absicht auf die Leitung der Militär-Gränz-Angelegen
heiten, die früher von meinem Hofkriegsrathe ausging und nun 
mehr von dem an dessen Steile getretenen Kriegsministerium aus
geführt wird, ist sich genau an die Bestimmungen des letzten 
ung. Reichstagsgesetzes zu halten, zu welchem mein Kabinet- 
schreiben von 7-ten Mai 1848 nur eine die Vollziehung erleich
ternde Vorschrift, nicht aber eine Norm hinzufügte, als ob hierdurch 
die Administration der 'Militärgrenze dem Kriegsminister des gesumm
ten Heereswesens 'entzogen, oder der Oberbefehl der Armee gehemmt 
werden wollte. Ich überlasse Ihnen die Ihnen zurechtmässig schei
nende Aufklärung für den Kommandierenden zu ertheilen.

Innsbruckj 3. Junni 1848.
Graf Latour FML. Ferdinand.
Ferdiaánd király ezzel Latour alá helyezte a határőrvidék adminisz

trációját ; utóbbi 1848 június 9-én báró Hrabowskyval a király rezolucióját 
közölte is,

180.
Budapest, 1848 június 3.

Báró Eöfvös magyar vallás- és lwéoktatásügyi miniszter leirata 
Baj ácsit s érsekhez, mélyken a karlócai gyűlés határozatait törvény-  

. , teheneknek nyilvánítja.
Eredeti rendelet: Budapest, 0. L ,; V. M. 1848. 1410., sz.

‘ Másolata: Karlóca,’ Rajacsits patriarcha „/llama“ c. gyűjteményében,
; ! 1848. 20. szám alatt.

Midőn Nagyméltóságod engem az Újvidéken tartandó érte
kezletről tudósíta, nem máskép tüntető elő azt, mint a vélemények 
központosításának, a bekövetkező egyházi gyülekezel előkészítéséinek, 
békés eszközét.
- 1 Lásd a 144. számú iratot a 262. számú lápon. í
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E helyett azonban, miként közönségesen tudva van, s maga 
Nagyméltóságod f. é. 405. sz. alatt kelt levelében1 előadja, amaz 
értekezlet a magyar földi g. v. egyesülték nagy számának részvéte 
nélkül, idegenekből is szerkeződve, Karloviczon akkép és oly dolgokba 
vegyült amikép s amelyeket sem törvényeink, sem az 1779 évi július 
16-án kiadott szabályok, sőt magának a keleti egyháznak elvei sem 
engednek meg, aminthogy az ellen magának ezen egyháznak 
magyárföldi hívei sem szűnnek meg folytonosan nyilatkozni.

Minélfogva mind a patriarchaválasztás, mind a mód, mellyel 
az tétetett, törvénytelennek és érvénytelennek kimondatván, Nagy- 
méltóságodnak rendelem, amint következik:

1. Hahogy az egyházi gyülekezetnek -Temesvárra júniusnak 
ószerinti 15-ére történt áttételét, a nádor királyi helytartó ő fen
sége által, az én előterjesztésemre f. évi május 15-ről kiadott ren
delet értelmében, még ki nem hirdette, azt haladéktalanul, 24 óra 
alatt, a legszorosabb felelet terhe alatt, saját költségén küldendő 
sürgönyök által hirdesse ki. És eszerint;

2. Nagyméltóságod azon kívánaténak, hogy az egyházi gyüle
kezet még június 15-ről is elhálasžtašsék és Temesvárról Karlóczára 
visszatétessék, hely nem adatik, annyival is inkább, mivel a karlóezai 
törvénytelenségek még szaporították azon okokat, melyek az egy
házi gyülekezet áttételét kívánták.

3. Őfelsége, a magyar és kapcsolt országok királya, már az 1779. 
július 16-án a keleti egyházhoz tartozó magyar földiek biztosítására 
kiadott nyilatkozványában is kiszabta azon formákat, melyek szerint 
ezen egyház kivánatai előterjesztessenek; midőn pedig a legújabb 
törvényeket szentesítette, szankciókép kimondotta — amit Nagy
méltóságod tudtul adand híveinek — hogy Őfelségének rendeletéit 
mindenkoron és minden kívánataik iránt a minisztérium útján veendik.

4. Miután az országgyűlés f. évi július 2-ára ki van hirdetve, 
egygyel több az ók, miszerint az egyházi gyülekezetei — a már 
kijelölt helyen és időben — megtartani kell; aminthogy az való
sággal is meg fog tartatni azok által, kiknek abhan törvényeken 
helyök van s ha kell, hogy jelen legyenek. Minden más törekvések, 
melyek e kongresszus kebelén kívül keresnek léteit, törvénytelenek
nek és a rendbontás fokozatához képest, megbüntetendőknek nyil
váníttatnak és olyanoknak ki is hirdettetnek.

A kormány minden, a koronába tartozó népfajnak, s így a 
szerb ajkúaknak jogait is őrizni fogja, de nem fogja tűrni, hogy 
a magyar földön egyik népfaj a másik felett, sőt ugyanazon fajnak 
egy része a ' másik felett, mini Karloviczon történt, ugyanazon 
egyházban előnyökkel éljen; a kormány minden elnyomatottnak 
pártjára kél és minden engedetlenség ellen tudand a maga rendel
vényeinek foganatot szerezni.

1 Lásd a 126. számú iratot a 242. lapon.
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181.

Temesvár, 1848 június 3.

Vukovics Sebő kir. biztos rendelete Versec lakóihoz, melyben őket 
a törvényes rend fenntartására felhívja.

Egykorú nyomtatvány: Budapest. 0. L .; B. M. 1848. 398. elnöki jszám.

Versec táján lakó szerb ajkú néphez!
Sajnálatos, hogy midőn a veletek együtt lakó más nyelvű 

népségek békében élnek, köztetek rendzavarások történnek. Ahelyett, 
hogy örömet mutatnátok afelett, hogy új szabadságtok van, hogy 
megszabadultatok a robotoktól s földeiteknek oly urai lettetek, 
mint maga a földesúr, ti idegen bujtogatók gonosz szavára hall
gattok, s engeditek, hogy tilos dolgokra felhívó nyomtatványok 
hordassanak köztetek. Pedig kötelességtek volna minden illyen 
bujtogatót azonnal elfogni s átadni a törvényes hatalomnak. Külö
nösen ti lelkészek, nektek főhivatástok a pásztori gondotokra bízott 
népet felvilágosítani a lázítók bűnös céljairól. S mégis fájdalom, 
épen a lelkészek között is találkozott ollyan, ki a rendbontóknak 
átkos felszólításait hirdette.

Erősen hiszem, hogy köztetek a nagyobb rész a törvényt s a 
felsőbb hatalom parancsait tiszteletben tarfja. Az áthágókat zabo
lázzátok meg. Vegyetek példát más ajkú testvéreitektől. Tanúsít
satok ti is hűséget a hazához s királyhoz. Taszítsátok vissza azon 
törvénytelen lázításokat, melyeket Belgrádból és Karloviczról közzétek 
szór e hazának néhány összeesküdt ellensége.

Nekünk mindnyájunknak békére és rendre van szükségünk. 
Kövessétek vallástok szent parancsait, melyek azt rendelik, hogy 
hivei legyetek királytoknak s törvényes bírátoknak. Kérdezzétek fő 
lelki pásztorotokat, a ti tiszteletre méltó Püspökötöket, tőle meg
halljátok, mi a ti hasznotok és mi a kötelességtek. Kövessétek 
szentül a főszolgabírónak parancsait. Jobb barátotok a püspöknél s 
megyei elöljárótoknál nincs.

Aki becsületesen viseli magát s ezen felszólításomat mint hű 
ha az országnak törvényes engedelmességgel fogadja, legyen meg
győződve, hogy békében és szabadságban élhet s a megyei ható
ságnak ótalmára s az enyémre számolhat, — de aki a feljebbi 
megintés ellen cselekednék, az magának tulajdonítsa, ha en
gedetlenedéért a törvény és királyi parancsolat rendelete szerint 
lakolni fog.
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182.

Karlóca, 1848 június 3.

A  karlócai nemzeti főbizottság felhívja a csajkásokat, hogy siessenek
Karlóca védelmére.

Eredeti írott pecsétes felhívás: Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. YI. ad
11. alatt. Nr. 148.

Браћо ШаМкаши!
Предсудннб е чаег већгг> куцнуо! Мађари маширасн на 

Нови СадЂ, а Катане изђ Осека на Кардовце. Мало часг бн- 
ћеду у вашоб срединп, да васв муче, да васт. вежаго, по 
БечевскомЂ и Кикипдскомђ примћру. Оћете лн Вн гоначки 
србски сбнгови трпити? Оћете ли Ш у вашимт. кућама сђ пре- 
крштеннмЂ рукама дочекати и гледати,- да васљ и милу вашу 
децу колго Не, заиста не! Зато уставте, оружавте се, чимђ годђ 
можете; пређе свега узмите топове, пзберите, у коме повћренћ 
имате, за вашегЂ предводителн, па одма машираите на Нови 
СадЂ, да душманина сакрушите. Мн васЂ познвамо, мн вамЂ 
налажемо у цме Народа устаите на оруж1е, садЂ ил’ никадЂ!

Изђ засћданге ГлавногЂ-Србско-НародногЂ Одбора у Кар-
ловци 22. Ман 1848. год. држаногЂ.

СекретарЂ Предсћдателв
ЈованЂ СтанковићЂ. Ђорђе СтратвмировићЂ.

Fordítása:

Csajkás testvérek! — A sorsdöntő óra ütött! A magyarok 
Újvidékre indulnak, és az eszéki katonaság Karlóca ellen. Eövid idő 
múlva köztünk lesznek, hogy titeket megkínozzanak, megkötözzenek, 
úgy mint Becsén és Kikindán tették. Fogjátok-e ezt, ti szerb hős 
férfiak tűrni ? Fogjátok-e őket házaitokban keresztbefont karokkal 
megvárni, s nézni, mint öldösnek le titeket és a gyermekeiteket. Nem, 
soha. Ezért keljetek fel, fogjatok fegyvert, vagy akár mi a kezetekbe 
kerül, mindenekelőtt foglaljátok el az ágyukat, válasszatok maga
toknak vezetőt, akikben megbíztok és azonnal siessetek Újvidékre, 
hogy az ellenséget eltiporhassátok. Erre hívunk fel titeket, parancsoljuk 
a nemzet nevében: ragadjatok fegyvert, most vagy soha!

A karlócái nemzeti főbizottság üléséből.

Br. Hrabowsky főhadparancsnok a szerb nemzeti bizottság ezen kiált
ványa ellen tiltakozott, azonban sikertelenül. — A esajkások a felhívás 
folytán csapatostul jelentek meg Mollinary alezredes, csajkásparancsnoknál, 
fegyvereket és lőszereket kérve, hogy állítólagosán veszélyeztetett nemzeti
ségüket és vallásukat megvédhessék. (SI. S. G. K. 1848 YI. 11, 12, 12 a 13.)



332 A SZERB FŐBIZOTTSÁG KAREŐCÁT VÉDI

183.

Zimony, 1848 június 4.

Hayek- WaldstMten tábornoknak a péierváradi főhadparancsrioksághoz 
1848 június 4-én intézett jelentéséből, a szerbek fenyegető maga- 

. . .  tartásáról.

Eredeti jelentás: Wien. Kr. A .; SI. S. Gk. 1848. Faso. 132. VI. 19. c. 
Ad Rés. Nrum 133. — Érk. június 6-án. Praesid. Nr. 574.

„Der Senatspräsident, Herr Sirnich, liat dem Herrn Oberst
lieutenant v. Mayerhofer in Vertrauen bemerkt, dass für den Fall, 
als von Seite Ungarns auf das Banat oder Syrmien, besonders aber 
auf die Stadt Carlo witz, ein Angriff stattfinden sollte, dass [serbische] 
Ministerium nicht im Stande sein wird, die serbische Bevölkerung 
von einer Hilfeleistung, ihren auf dem linken Ufer der Donau und 
Save lebenden Brüdern abzuhalten.“

184.

Karlóca, 1848 június 4.

A  karlócai szerb főbizottság fegyverre felhívja a szerb lakosságot 
a községi bizottságok útján, Karlóca védelmére.

Egykorú nyomtatvány: Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 4357. rendőri szám 
alatt. — Megjelent a belgrádi „Szrbszke Novine“ félhivatalos lap 1848.

51. számában is.

Сдавннв Одборе!
На оруж4, на оружг1з, зове васЂ народн СрбскМ! Мађари 

додазе, да намн нашу браћу у Н овомђ Саду вешаго. Мађари 
додазе, да у Кардовце продру, овдћ народну кассу и привидегЈе 
ваше узму и однесу, вашг гдавннД одборв побда. На оружћ 
дакде Србине брате нонеши свакМ само на три дана ране, 
нонесш топове, пушке, свако оружћ и оруд1е, и наоружаЗ се с ђ  
чимђ годђ више можешТ), повези и кассу овамо, да достоино 
одбранимо нашегн цара и крадп Фердинанда, кога Мађари ст> 
престода ст. бацити намћраван), да достоино обратимо праве 
и привндепе, и кассу цароднн) а похнтаите овамо част> пре, 
све што оружћ и орудје носити може!

И зђ  засћдашп гдавногЂ србскогЂ народногЂ одбора у Кар- 
довци, 23. Ман 1848. Но. 154.

Секретар: Предсћдателв
ЈованЂ  С танковићЂ . Ђорђе С тратим ировићЂ .
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Fordítása:

Községi bizottságok! Fegyverre, fegyverre, hív titeket a szerb 
nemzet! Jönnek a magyarok, hogy Újvidéken testvéreiteket felakasszák. 
Jönnek a magyarok, hogy Karlócára nyomuljanak, nemzeti pénztártokat 
és privilégiumaitokat elvegyék és elvigyék, nemzeti főbizottságtok tagjait 
agyonverjék. Ezért tehát testvérek fegyverre, hozzon magával mindenki 
három napra való eleséget, ágyukat, puskákat, mindenféle fegyvert, 
lőszert; fegyverkezzetek fel amivel csak lehet; hozzátok a pénztárt 
is ide, hogy méltóan megvédhessük Ferdinánd császárunkat és, királyun
kat, akit a magyarok trónjától meg akarnak fosztani, s hogy meg
védhessük jogainkat és kiváltságainkat és nemzeti pénztárunkat.

185.
Karlóca, 1848 június 5.

A  belgrádi szerb bizottság Tamburits Györgyöt biztosul Midi 
a bánsági határőrvidékre.

Német fordítás. Wien. Kr. A. ; S. B. Gk. Faso. 128. 1848. YI. 31m.;
KM. 1848. Nr. 3295.

Vollmacht!

Nachdem die Serbische Nation das Elend und das Geschrei 
der jenseits der Donau und Theiss leidenden und unter dem Galgen 
nach ihrer Hilfe säufzenden Serben nicht verleiden kann, . hat sie 
ihrer ersten vertretenden Kommission den Auftrag ertheilt, ihren 
Brüdern je eher zu Hilfe zu kommen, die Nation zu den Waffen 
aufzurufen, ebenso die Grenzen der Serbischen Vojvodschaft zu 
besetzen und so den Wirkungskreis derselben ins Leben zu rufen.

Zu diesem Zwecke schickt die erste Kommission seinen Kom
missär in der Person des Georg Tamburich aus mit der Vollmacht 
zu verkünden:

1. dass ihr alsogleich mit den Proelamationen unter heuti
gem Datum Nr. 186, auch in die Landstriche der serbiseh-banater 
Grenze begehet, dieselben der Nation vorleset, übergebet etc.

2. dass Ihr alsogleich, wenn es bisher noch nicht geschehen, 
an allen Orten, Kirchen, Schulen und an anderen öffentlichen 
Anstalten dreifarbige Nationalfahnen roth, blau und weiss auf
richtet und dieses mit der grössten Feierlichkeit thuet . . .
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186.
Oppova, 1848 június 5.

Az oppovai századparancsnoknak, a német-bánsági ezredparancsnok- 
sághoz intézett jelentéséből, melyben közli, hogy a  határőrvidéken a 

szerb papság vette kezébe a vezetést.
Eredeti jelentés. Wien. KM. 1848. Nr. 2384. és 2395. sz. a.

Heute Nacht sind 7 Surduker Grenzer mit einem Schreiben 
von der National-Versammlung erschienen . . . Die Geistlichkeit hat 
auf diese Meldung . . . mit Glockengeleut und Geschoss einen Lärm 
geschlagen und es steht die ganze Gemeinde bewaffnet auf dem Platz.

Die Geistlichkeit hat zu regiren begonnen, auf deren Auf
ruf . . .  sind die Menschen alles zu thun und zu übernehmen be
reitwillig. Die Militär-Regierung hat dagegen aufgehört, indem 
die Gemüther trotz der Belehrung, dass man sich auf die Nach
richten der Emmissäre nicht verlassen, sondern ruhiger bleiben 
solle, doch nicht beruhigt werden können, sondern auf die Militär- 
Behörde ein Misstrauen hegend, sich taub zu sein, verstellt.

187.
Karlóca, 1848 június 5.

A karlócai szerb nemzeti főbizottság a határőrvidék tisztjeit és altisztjeit 
felszólítja, hogy álljanak a szerb nemzeti ügy mellé.

Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. VI. 24. 1.

Браћо Срби, Господо ОФицири п унтероФицири!
Садт, е одсудни часх куцнуо, садт, треба Србству помоћи, 

садт, треба Србству лгоди, ко& ћеду стекши се у Карловци 
Народт, Србски противт, обштегт, Србскогт, непрјлтелл Мађара 
руководити.

На Васг је браћо и Госиодо Србски Официри и Унтер- 
оФицири Србство очи свое обратило, србски у Карловци скуп- 
лћни народг од ВасЂ очекуе, да што пре у Карловце дођете и 
нћга руководите. Зато похита&те заедно с БраћомЂ Граничарима 
што пре у Карловце да намт, народт, противт, обштегт, душманпма, 
ко& наше Срблћ у Бачков већт, понрмлуе, руководите и преуводите, 
да у станћ дођемо нашемЂ заклетомЂ душманину такавЂ одпорЂ 
дати, коа ће потомака Душана, Л.азара и Милоша Обилића 
достоннђ бити.

Одите, одите, браћо! ер с тимђ не само да ће те дужноств 
Вашу с прама народа нашегЂ но и с прама нашегв премилостивогв 
цара и кралла Фердинанда испунитп, ер противн оногђ душманина
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Fordítása:

Szerb testvérek, tisztek és altisztek! Ütött a sorsdöntő óra, 
most kell a szerbséget megsegíteni, most kellenek olyan férfiak, akik 
a Karlócán összegyűjt szerb nemzetet a szerbek közös ellensége, a 
magyarok ellen vezetendik

Reátok tekint, szerb tisztek és altisztek, a szerbség; a Karlócán 
gyülekező nép ti rátok vár, hogy vezessétek. Ezért siessetek a határ
őrökkel együtt minél előbb Karlócára, hogy csapatainkat közös ellen
ségünk ellen, amely a bácskai szerbeket már leigázza, — vigyétek, 
és halálos ellenségünknek ellentállhassunk; őseinkhez Dusán cár, 
Lázár és Kobilits Miloshoz méltóan.

Jertek, jertek, testvérek! mert ezzel nemcsak nemzetünk iránt, 
hanem felséges császárunk és királyunk iránt is lerójátok kötelesség- 
teket, mert olyan ellenség ellen indultok, amely magával a császár
ral ujjat húz, s őt császári trónján háborgatta.

A karlócai nemzeti főbizottság üléséből.

188.
Karlóca, 1848 június 5.

A karlócai nemzeti szeri főodbor felhívja a zimonyi csajkás száza
dokat, hogy csatlakozzanak a szerb fölkeléshez.

Wien. Kr. A .; SI. S. Gr. K. 1848. VI. 24. b.

Браћо Срби, браћо Шавкаши у Земуну!
Србскн народг, мила и еднокрвна браћа, ваша, позивак) васв 

у помоћв, Србски народг и ваша браћа Срби преко Тисе и Дунава 
пиште и иућу, подђ вешалама и штрангомв, Диндупшанина 
своИ Мађара.

Браћо Шабкаши! Оћете ди ш  да имате СрбскогЂ вашегв 
патрјлрха ? оћете ли ви да имате србскогв вашегЂ во&воду ? 
оћете ли ги да имате Србско ваше Правителство ? Ако оћете, 
а ви поитавте овамо у помоћв народу србскому, коћ васЂ као 
синове свое желвно изгледа. ЗарЂ волите Мађарски, него Србскп, 
крстити се, венчати се, спроводпти се, зарЂ волите да вашв 
се СветимЂ вашимЂ Дрквама Мађарски а не србски служи и поа,

пдете, коћ самомЂ Дару прети, кои га на иарскомЂ престолу мирно 
оставЈо ше.

Ие Засћданл Србско-НародногЂ главногЂ одбоЈ»а у Карловци 
24. Мајл 1848. држаногв.
Народни Секретарт, Дредсћдателв
ЈованЂ СтанковићЂ. Ђорђе СтратпмировићЂ.
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зарЂ волите Мађарима сдужптп, и ув4кЂ подђ МаћарскомЂ 
ирмомЂ стенити, него Народу СрбскомV сдужити, н сами свои 
сдавни Срби бити ? Зарн водите мађарске, него србске военачад- 
нике, тгредводигелћ и ОФицире имати, зарн. браћо Срби Шав- 
кажи водите сђ мађарима, иего са србима браћа бити, и зарн 
волите сђ мађарима против ваше рођене браће Срба воевати, 
него браћи г.атои Србима сада у неводви помоћи, и сложно 
противн Мађара воевати, кои већг и продире у Новисадн и 
Вачку, да п васт. браћо Срби и вашн родт. подирми и гнлви, 
као што е већт. мађарско министарство и на вашт, православни 
шавкашки батал Јонк штандрехтт. раснрострао.

Браћо Шаћкаши! Браћо Срби ! помисдите браћо мида да 
сте Срби! да сте вћрни синови србства! да сте ви драгоцени 
камент. у мидомт, Србскомв роду и народу нагаемт,. Зато се 
кђ вама обраћамо п васн Б огомђ и СветомЂ нашомЂ троицомЂ 
закдинћмо да намн одма у помоћЂ дођете са Шавкама и Топо- 
вима, са свомђ военомЂ снагомЂ, управо овамо подт, Карловце!

Ми браћо не идемо противЂ цара и крадл Фердинанда и 
нћгове светде породице; НародЂ Србски не иде противЂ царско- 
крадћвскогЂ престола, него Народ Србски иде да одбрани цара 
и крадн и нћговЂ престодЂ, ков су му Маћарп до опостности 
доведи; питавте браћо Шаикаши! ваше ОФицпре, есуди царскп 
и нису мађарски, ако су царски и мисмо царски, нека одма сђ 
вама иду управо кђ нама; ако су маћарски а ви Ш доведиге овамо 
пакЂ ће мо овде пред народЂ Србски извести, нека и м ђ као 
подавницима цара и кралн Фердинанда и Србскогв Народа суди.

Ваша се браћа ШаВкаши за цара и крали Фердинанда и 
нћгов престолв чакЂ у Итадш туку и крваве, ше ди браћо 
заслужш Шабкашки батадЈонЂ да се самЂ сво1о мђ снагомЂ кодђ 
куће свое противЂ обштегЂ нашегЂ непрјлтедк бранп, и за 
свон србска права едаредв вогое.

На ноге дакде садЂ соколови и витези Шаикаши! На ноге, 
не даћте се више никому варати, него сдћдуите браћи вапгои 
Србскоћ!

Сђ Б огомђ и Б огђ сђ вами, синовима, вћчнимЂ ГОнацима 
СрбскогЂ Народа. Прекрстите се, у име правосдавне србске 
вћре и закопа, да нисте више туђе оружје, него само свои 
сдободни, гоначки витезки Срби. ПроклетЂ мида браћо сваки онаД 
кои воле туђЂ него своД, коД воге МађарЂ него СрбинЂ битп. 
ОнаД е сваки убица свогђ СрбскогЂ рода, и пдемена, онаи е сваки 
ВукЂ БранковићЂ, онаД е издаДникЂ СрбскогЂ Народа. Свогђ Вука 
и Бранковића Србско Царско на Косову прокуно, нћга Вука 
куне и нрокдинћ сивђ народЂ србски, немоДте ви браћо ШаД- 
каши, да Вука Бранковића синови будете, и да ВасЂ докђ е 
свћта и вћка, Србско пдеме и потомство куне и прокдинћ. •
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Кђ нама браћо Шавкаши, к г  нама одма подђ Карловце, 
да на Видовђ данг осветламо образн Србскомт. Народу, онда 
ће се видити, ков е вћра, коМ ли невћра србскогн свогђ рода 
и народа.

Ивђ засћдан1н Србског-НародногЂ главногЂ одбора у 
Карловцима 24. Ман 1848. држаногЂ.

Но. 185.
Народни Секретарт. ПредсТдате.и.

1ованЂ СтанковпћЂ. Борђе СтратимировићЂ.

Заклетва.
Ја . . . заклннћмЂ се свемогућимЂ Богомђ, светомЂ едно- 

суштномЂ троћцомЂ, даћу нћговомЂ величеству, нашему устав- 
ному Цару и КралБО Фердинанду и Народу Србскому, вћранЂ 
бпти, даћу права и привилеие народа СрбскогЂ и нвеговогЂ 
благовћрногЂ вовводства, до капи крви противЂ свакогЂ нћго- 
вогђ противника саовомђ и д4ломђ данго, и ноћу, свуда и свагда, 
гоначки бранити, за народЂ србски и нћгову Народноств свету 
живити и умрети, тако ми Богђ помого, и свћто нћгово 6ванђел1е, 
предЂ светимЂ СпасителћвимЂ КрстомЂ, Аминђ.

(Следуго подниси и печати Членова окружни н мћсти 
одбора и остали чиновника и званичника, свештенства и духо- 
венства СрбскогЂ вовводства.)

Потврђетс.

Да е предстоећу заклетву . . .  данасЂ предЂ подписаномЂ 
окружвпмЂ одборомЂ у присуствиго сабраногЂ Народа положио, 
сведочи подписани одборЂ званцчнимЂ подписомђ и печатомЂ.
СВОИМЂ.

Подпнсђ предсћдателн и секретара.
Fordítása:
Z im onyban állom ásozó szerb csajkás te s tv é r e k !  —  A . szerb  

n em zet, a t i  eg y v ó rű  sz e r e te tt  te s tv é r e ite k  h ívn ak  t ite k e t  s e g í t 
sé g ü l, a T iszán é s  D a n á n  t á l  lakó  szerb n em zet é s  szerb  te stv ére itek , 
esk ü d t e llen ség ü k , a m agyarok  akasztófája és k ö te le  a la tt  panaszosan  
felsóhajtanak .

Csajkás te stv ér e k  ! A karjátok-e, h o g y  szerb p atriarchátok  le g y e n ?  
A karjátok-e, hogy" szerb vajdátok  leg y e n  ? A kartok-e szerb korm ány  
a la tt é ln i ? —  H a ig en , ú g y  s ie s se te k  id e  a szerb  n em zet s e g ít s é 
g ére , a m e ly  t ite k e t  e p e d v e v á r ;  v á jjo n  akartok-e m agyaru l eskü dn i, 
tem etk ezn i, szen t tem p lom aitok ban  m a gyaru l szo lg á n i az I s te n t  
é s  én ek eln i, —  vájjon  akartok-e inkább a  m agyaroknak s z o b á i  
len n i, m agyar járom  a la tt sóhajtozn i, m in t a  Szerb n em zet m e llé

Dr. Thim  J . : Az 1818—49-ikí szerb fölkelés tö rténete . II . 22
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állani és dicső szerbnek lenni? Vájjon jobban szerettek-e magyar elöl
járókat, vezetőket és tiszteket, inkább a magyart testvérül fogadni, 
mint a szerbet, a magyarokkal együtt született szerb testvéreitek 
ellen harcolni, mint a szükségbe ju to tt szerb testvéreiteknek segí
teni és egységesen a magyarok ellen küzdeni, akik már Bácskába 
és Újvidékre nyomultak, hogy titeket is, szerb testvérek, leigázzának, 
hiszen a magyar minisztérium a statáriumot a csajkás zászlóaljra is 
kiterjesztette.

Csajkás testvérek! Gondoljatok arra, hogy a szerb nemzet fiai 
vagytok, szerb nemzetünk díszei. Ezért fordulunk hozzátok, az istenre 
és a szentháromságra hivatkozva, jöjjetek a csajkákkal és ágyúkkal 
azonnal ide, Karlócára! Mi nem megyünk Ferdinánd császárunk és 
királyunk vagy családja ellen; a szerb nemzet nem küzd a császári 
és királyi trón ellen, hanem a császár és király s trónjának védel
mére siet, melyet a magyarok veszélybe döntöttek. Kérdezzétek meg, 
csajkás testvérek, tisztjeiteket, császáriak-e vagy magyarok; ha csá
száriak, akkor veletek jöjjenek azonnal, ha magyaroknak mondják 
magukat, vezessétek ide, hogy felettük, mint Ferdinánd császár és 
király és a szerb nemzet árulói felett, ítélkezhessünk.

A ti csajkás testvéreitek kint Olaszországban vérezve küzde
nek Ferdinánd császár és királyért és trónjáért; nem érdemelte-e 
ki tehát a csajkás zászlóalj, hogy önerejével védekezzen közős ellen
ségünk ellen, ntóvégre is saját szerb jogaiért.

Keljetek fel tehát most vitéz csajkások, talpra, ne hagyjátok 
magatokat senki által félrevezettetni, hanem kövessétek szerb testvé
reiteket !

Isten veletek, hű fiai a szerb nemzetnek; vessetek keresztet 
magatokra hitetek nevében, hogy nem lesztek többé az idegeneknek 
eszközei, hanem egyesegyedül hős és vitéz szerbek. Átkozott legyen 
az, aki az idegent jobban szereti fajtájánál, aki magát szerb létére 
inkább magyarnak vallja; az ilyen, mint Brankovits Vük, a szerb 
nemzet árulója. Vukot az egész szerb nemzet elátkozta, ne legyetek 
ti Brankovits Vük fiai s nehogy a világ végéig titeket a szerbek és 
utódaik átokkal emlegessenek.

Jőjjétek „ hozzánk, csajkás testvérek, siessetek azonnal Karló
cára, hogy a rigómezei ütközet napján (június 15.) becsületére vál
junk a szerb nemzetnek, s akkor elválik, ki hű és ki hűtlen fajának 
s nemzetének.

A karlócai nemzeti szerb főbizottság üléséből.
Melléklet.

Eskü.
Esküszöm a mindenható Istenre, a szentháromságra, hogy hű 

maradok Ferdinánd császár és király Őfelségéhez és a szerb nem
zethez, hogy a szerb nemzet jogait, privilégiumait és vajdaságát az 
utolsó csepp vérig minden ellensége ellen, szóval és tettel, éjjel
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nappal, m in d en h o l és m in d en ü tt v ité z ü l m egvéd em , a szerb  n em 
zetér t és n em zetiség ér t k észen  vag y o k  é ln i-b aln i. I s te n  en gem  ú g y  
seg é ljen , a szen t ev a n géliu m , a szen t m eg v á ltó  k e r esz t e lő tt .

(K övetk eznek  a  k erü le ti é s  h e ly i b izo ttsá g o k  tag ja in ak , a többi 
t isz tv ise lő , a szerb vajdaság le lk é sz e in ek  alá írásai és p ecsé tje i.)

M egerősítés.

H o g y  a fe n ti  e sk ü t N. N. a m ai napon az a lu lír t  k erü leti  
odbor e lő tt  az e g y b e g y ű lt  lakósok  je le n lé té b e n  le te t te ,  igazo lja  az 
a lú lír t  b izo ttsá g  h iva ta los a láírásával és p ecsé tjév e l.

(K övetk ezik  az e lnök  és t itk á r  a lá ír á sa )

189.
Z ágráb , 1 8 4 8  jú n iu s  5 .

Bajacsits érseknek a horvát országgyűlésen tartott beszéde, melyben 
a délmagyarországi szerbek jogait hangsúlyozza.
Közölve a „Vjesztnik“ c. lap 1848. 20-ik számában.

Fordítása:
A z t h iszem , m in d en ek e lő tt em eljü k  határozattá  azt, am it tegn ap  

k im on d ottu n k , t. i. h o g y  a bánt é s  h e ly e tte se it  a n e m z et körében  egy-
22*

Пре свега мислим о преуз. Г. Бану, да потврдимо данас 
једнодушно оно, гато смо јучер рекли, т. ј. да га овде у крилу 
народа и н4гови заступника јединим гласом прогласимо. Затим 
велике је важности мила браКо да смо једне душе и једне 
мисди. Ми Срби оснивајући се на она права, која су нам Дареви 
римски (немачки) и Краљеви Унгарскн поделили, закључилп 
смо такође ове правице у живот увести, које смо уживали, 
и које нам је невера и неправда већ одавно уграбила. 1. Ман 
народ је зажелио ону главу, под којом се је испод Турског 
јарма у ову нову отачбину преселио, зажелио је и изабрао 
је свога патријарха. Да су заслуге нашега народа велике и 
велевредне, то историја, то наше повеље сведоче. Ми смо наш 
живот и наше имање жертвовали, да ослободимо оне земље 
по којима смо се наново застанили, и зато јуначкп народе 
хрв&тски! као што се није с вама Турчин много помогао, тако 
није ни с нама; он није могао продрети у домовину нашу; јер 
је овде нашао тврди зид наши прса, кад је другом страном до 
Будима и до Беча стигао. Али како су биле заслуге особито 
нас србаља награђене и накнађене. Биле су потлачене и 
заборављене; али је данас свануо опет дан, д а . народи опет 
дођу у своја изгубљена права, и ми смо се нашим правом 
послужили . . .
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haugúlag beiktatjuk. Aztán fontos azonban az is, kedves testvérek, hogy 
testestől-lelkestől dolgainkban egyek legyünk. Mi szerbek, azon jogok 
alapján, melyeket nekünk a római (német) császárok és magyar királyok 
adományoztak, életbe léptetni elhatároztuk azokat, s melyekkel régente 
bírtunk s tőlünk igazságtalanul és hitszegően elvétettek; [1848] május 
13-án a nemzet ismét nemzetfőt óhajtott, kinek vezetése alatt a 
török jármot elhagyva, egykoron ezen új hazába átköltözött és meg
választotta patriarcháját. Hogy nemzetünk érdemei nagyok és nagy- 
értékűek voltak, bizonyítják a történelem és kiváltságos leveleink. 
Mi életünket és vagyonúnkat feláldozva, felszabadítottuk azon terü
leteket, melyeken újra letelepedtünk, š ezért, vitéz horvót nemzet, 
ahogy a törökök sem tudtak veletek boldogulni, úgy velünk sem; 
nem tudtak új hazánkba nyomulni, mert itt testeink szilárd falára 
akadtak, ugyanakkor, mikor másrészt szint Budáig és Bécsig eljutottak.

Noha szerb nemzetünk érdemeit annak idején megjutalmazták 
és kártérítették, úgy azok később visszavonattak és elvétettek. 
De ma megvirradt ismét a nap, amikor a nemzetek elvesztett jogaikat 
visszakapták és — éltünk jogainkkal.

Rajacsits érsek 1848 június 2-án érkezett Zágrábba, ahol Jellaöié 
bánt, Gaj Lajos követelésére, báni méltóságába beiktatta.

190.
Zágráb, 1848 június 5.

Bajacsits érseknek Jdlabic bán beiktatása alkalmából mondott 
üdvözlő beszéde.

Noviae, Dalmat, Horvatsko—Slavonske 1848. br. 57.

PreuzTišeui gospodine bane, mila diko i nadeždo naša ! Od 
davnib vremenab nije ni jedan glas nije tako milo u sžrce naroda 
našega udario, kao onaj glas da te je cvet naroda našega za 
svoga bana, za svoga vodju u sadašnjem burnom vremena a pre- 
milostivi vladatelj naš odabrao, naimenovao i potvrdio. Od sinjega 
mora do karpatskib gora, i dalje po svemu Slavenstvu zaorio je 
jedan glas, jedan klik: nDa živi naš predobri Kralj Perdinand! 
Da živi naš ban Jellačić“ !

U istinu velik i znamenit je dogadjaj ovaj; jer u njemu 
leže najlepše nade naše, u njemu leže dobra sreća i krasna bu- 
dućnost jugoslavenskih narodab; potomak slavnih predkovab iz 
čiste .slavjanski kervi odgojen; napojin mlekom velike matere 
Slave, od dedinstva do sad pod oružjem i legao, i ustao, kakom 
vojskom tako i narodom svojim mudro upravljao, nemožeš nam 
nejamčiti, da čes ovo na Te danas naloženo veliko i ogromno 
breme onako, kako si sad Bogu, Kralju narodu i deržavnom 
ustavu svečano prisegao, verno i savestno kroz sve dani tvoga
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života, koi neka bude mnogoletan, nositi, prestolje kralja našega, 
i njegove presvetli obitelji, milu domovinu našu, junački narod 
naš, sladku narođnost našu, svete crkve naše, sladku slobodu 
naroda našega, krepkom Tvojom mišicom do posledne kaplje kčrvi 
protiv svakoga, unutarnjega i vajnskoga neprijatelja junačko bra- 
niti i štititi; da čes svakom jednako pravicu krojiti, da čes o pro- 
svčtljenom puka, o svakom njegovom napredku i pobolšanju du- 
ševnog, telesnog stana kao dobri i brižlivi otac včmo i bez umora 
brigu nositi.

Ovo su sladko nade naše, ovo su sveta obećanja Tvoja. Daj 
Bože da nam se izpune! Daj, Bože, da ih Ti preuzvišeni naš 
Bane, mila kervi naša, i dična glavo savčršeno i slavno odistiniš!

Dat će Bog! Jer je ovo sve njegova sveta volja, a volja 
božja mora biti istina, mora biti izpunjena! Mi ćemo svi pred 
njim na kolčna padati, i od njegova miioserdja prositi, da izlije 
na Te svoje božanstvene dare, da te umudri svojom premudroštju, 
da te-udčli svoje savete, da ukrepi tvoju junačku mišicu, da te 
pokrije štitom svemoguće desnice svoje, da v uvčniča milu glavu 
tvoju neubvelim vencem slave i pobede!! Štogod počanao, što 
radio budeš, u ime Boga radi, jer tko na ovom temelju zidje, na 
tvčrdoj stčni zide, dobro zide. Brani smelo pravdu i istinu, brani 
svčtku kutju austrijansku, brani obće blago naše: sladku slobodu 
naroda, milu narodnost našu, čast i slavu trojedne kraljevine; 
brani, velim, ova dragocčnja blaga hrabro, odvažno i nesumnjaj 
nikada o dobrom uspehu; jer je s Tobom pravda s Tobom ju- 
nački narod, s Tobom je svemogući Bog!

Da živi naš preuzvišeni Ban, naša dika i junački ponos!
A beszéd német fordítása: Pejakovié István: Aktenstücke zur Ge

schichte des kroatisch-slavonischen Landtages etc. c. művének 31—32. 
lapjain jelent meg.

191.
Zágráb, 1848 június 5—10. közt.

Az 1848-dik évi horvát országgyűlés június és julius havában hozott 
határozatainak jegyzőkönyvéből; a horvát-szerb szövetségről.

Közölve a „Szerb Matica“ 1866-dik évkönyvében; a 111. kötet 136—137. lapjain.

, VII. clanak.
Glanak o savezu Vojvodine Serbske sa trojednom kraljevinom. 
Želje i zahtčvanja serbskog u novouzkersnuvšoj Vojvodini 

Serbskoj živućeg naroda po jednom pod predvodjenem Nj. Svetosti 
g. Patriarcha Josipa Rajačića izaslanom serbskom odboru saboru 
ovom saobštene i u tom sastojeće, da trojedna kraljevina ova
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u tešni politični na temelju slobode i saveršene jednakosti osnovani 
i Vojvodinu Serbsku sa trojednom kraljevinom u jedno čversto 
deržavno telo stapljajuči savez stupivši serbske želje i zahtevanja, 
naime potverdjene Vojvodine Serbske iz Srema s granicom, Ba- 
ranje, Bačke s bečejskim đistriktom, i šajkaškim batalionom 
i Banata s granicom i distriktom kikindskim sastoječe, potverdjene 
Patriarcha i Vojvode, priznanje nezavisnosti i slobode naroda 
serbskog, obezbedjenje vlaške narodne samostalnosti, i ostala iskanja 
njina za svoje želje prizma, i tako jih ukupno svuda podupire, 
i u život uvesti trudi se, — našavši u sercima našima najserdačniji 
i najistinitiji odjek, i pobudivši u nama osetjanje da je savez taj 
i medjusobna tverda i neporušna sloga, za postignutje velikog 
opredelenja naroda našeg posve nužna i potrebna, s toga sabor 
ovaj trojedne kraljevine po s mislu 4-te točke zapisnika serbskog 
narodnog sabora od 1. (13) i 3 (15) Maja t. g. Savez trojedne 
kraljevine sa Vojvodinom Serbskom iz Srema s granicom,i Ba- 
ranje, Bačke s bečejskim đistriktom i šajkaškim batalionom, i Ba- 
nata s granicom i distriktom kikinđskim sastoječom na temelju 
slobode i saveršene jednakosti osnovani prima, sve želje naroda 
serbskog za svoje sobstvene priznaje, čega radi če ih i kod pre- 
stola Nj. Veličanstva i na svakom mestu podupirati, i u život 
uvesti trudit se.

Nadalje če se odrediti jedan odbor, koj če po primeru 
serbskog u 5-oj točki spomenutog zapisnika od serbskog narodnog 
sabora izaslanog odbora i od naše strane ustav medjusobnih naših 
odnošenja izraditi i saboru ovom za odobrenje podneti.

Iz delah i članakah sabora trojedne kraljevine Hrvatske, 
Slavonije i Dalmacije 5. i sledečih danah meseca lipnja 1848 
držanog.

(M. P.) Josip Baron Jellačič s. r.
Mojsije Georgijevič s. r. ban'

kao privr. prabeležnik.
Német fordítása megjelent Pejakovié István: Aktenstücke zur Ge

schichte des kroatisch-slavonischen Landtages etc. c. művének 34—35. 
lapjain.

192.
Zágráb, 1848 június 5—8. közt. (?)

A  horvát országgyűlés 1848-dik évi határozatainak X X I V .  szakasza, 
mellyel gróf Nugent Albertet, mint a horvát nemzet bizálmiférfia, 

Karlócára kiküldetik.
Közölve a „Szerb Matica* 1866-diki 111-diki évkönyvében, a 138. lapon.

Na saobčeni od g. grofa Alberta Nugent-a list 3 (15) Junia 
t. 1. iz Karlovaca od serbskog narodnog odbora na sabor trojedne
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kraljevine upravljen, u kom nam serbski narodni odbor, opominjući 
nas na deržavni savez izmedju trojedne kraljevine i Vojvodine 
Serbske, koji je već s obe strane primljen, i javljajući da je serbski 
narod dole već napadnut, i da nam Grofa Nugent-a stim šalju da 
stanje naroda serbskoga onde izloži i o načinu, što nam sada činiti 
valja i kako će mo se braniti posavetuje se, — usled čega kao 
i usled ustmenog izvestja i predloga g. Grofa Nugent-a odlučio je 
sabor trojedne kraljevine, na temelju primljenog s obe strane saveza 
i iskrene i bratske ljubavi postupajući, vojvodini serbskoj u svako 
doba za postignutje njenih željah i fizično i moralne u pomoć 
priteći i sve korake, koje bi se u smotrenju postojanja i utverdjenja 
trojedne kraljevine i vojvodine serbske i odnošenja ovih medju 
sobom sajuženih zemaljah sproću Austrije i Ugarske preduzeti 
imali, jedino u zajedini i sporazumljenu s bratjom serbskom pre- 
duzimati.

Iz delah i članakah sabora trojedne kraljevine Hrvatske, 
Slavonske i Dalmacije 5 Lipnja i sledecih danah 1848 deržanog.

(M. P.) Josip baron Jellačić s. r.
ban.

Mojsije Georgiević s. r. 
kao privr. prabeležnik.

Német fordítása megjelent: Pejakovié István : „Aktenstücke zur 
Geschichte des kroatisch-slavonischen Landtages“ etc. 51. lapján. Gr<5f 
Nugent Albert kiküldetése a szerbek kérelmére történt, a horvátokkal való 
szorosabb együttműködés miatt.

193.

Temesvár, 1848 június 6.

Báró Piret bánsági fohadparancsnolc Mészáros magyar hadügy
miniszterrel tudatja, hogy a délvidéken a fölkelés kitört.

Eredeti fölterjesztés. Wien, Kr. A.; Kr. M. 1848. 2395. sz. a. Schwartz őrnagy 
fogalmazványa. Wien, S. B. G. K. 1848. Fasc. 129. VI. 3. Präs. 254. Exp.

június 6-án.

Sämmtliche Gemeinden sind in der Nacht vom 4-ten auf den 
5-ten Juni mit der Aufforderung allarm irt worden, mit bewaflneter 
Hand gegen Neusatz und Carlovitz vorzurücken, weil die Magyaren 
im Anzuge wären um die Nationalen in Neusatz zu würgen und 
Carlovitz zu überrumpeln . . .  es ist der beste Geist im Volke für 
S. Majestät, — das Volk jedoch weder vom ungarischen Mini
sterium, noch irgend einen Einfluss desselben auf die Schicksale 
der Grenze wissen will, sondern sich dem Aufdringen dieses 
Element, bis auf den letzten Mann widersetzen will . .  .
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Diese vom Nationalcomité in Carlovitz ausgehenden Agi
tationen in der Grenze [werden] hauptsächlich durch die griechische 
nicht unirte Geistlichkeit genährt. . .

Báró Piret a kitört forrongás okából a bécsi hadügyminisztériumhoz 
is fordult, kérvén, hogy közvetlen rendelettel csillapítsa le a lázongó határ
őrvidékieket; hasonló célból Zsivkovits Pantelejmon temesvári gör. keleti 
püspökhöz is fordult. (S. B. G. K. 1848. VI. 4., 5. Kr. M. 1848. 2384. és 
2395. sz. a.)

194.
Pancsova, 1848 június 6.

Luzsetits tábornok rendelete az illír-bánsági határőrvidéki 
ezredparancsnoksághoz, melyben a szerb bizottságok felállítását

megengedi.
Másolat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 3295.

Heute ist eine Repräsentation von dem deutsch-banater 
Grenz-Regimente erschienen, und hat mit der nachfolgenden Ab
schrift des mit ihr angenommenen Protokols gegen die in Folge 
des General-Befehls vom 20-ten Mai 1848 Nr. 62. ausgesprochene 
Unterordnung der Militärgrenze unter das ungarische Ministerium 
feierlichst pro testirt. Sollte eine ähnliche Bewegung und Äusserung 
in dem Illyrisch-Banater Regimente geschehen, so ist der Ruhe 
Willen keine entgegengesetzte Verfügung zu treffen, sondern das 
Anliegen der Gemeinden mit Klugheit und Besonnenheit anzu- 
höhren, niederzuschreiben und ihre Wünsche gemäss weiter vor
zulegen.

Bei der obiger Versammlung waren auch Gemeinde-Glieder 
von Dolova, welche die Bitte vorgebracht haben, damit sie ihre 
Nationalität durch Aufstellung der Nationalfahne entwickeln 
können. Diesem Wunsche sind keine Schranken in Weg zu setzen, 
sondern die Aufstellung der Fahne zu dulden.

Sollten die Gemeinden die Einführung des Comités begehren, 
so können in jeder Gemeinde vier gut conduisirte und gemässigte 
Männer dieses Comité bilden, damit die Sicherheit der Ordnung 
gewebrleistet und die Grenznationalität entfaltet werden könne.

Dieses ganze Streben kann jedoch soweit geduldet werden, 
als die Liebe und Treue des Grenzvolkes zum allerhöchsten Throne, 
nicht im mindesten gefährdet werde.

Überhaupt empfehle ich dem Regiments-Commando Umsicht, 
Gelassenheit und Vorsicht in allen Handlungen, damit durch eine 
unzeitige, und wirklich übertriebene Strenge die öffentliche Ruhe 
und der allerhöchste Dienst nicht gefährdet werde.

Ezen rendeletet Dreihann alezredes június 7-én az összes századoknak 
kiadta, hogy óhajaik jegyzőkönyveit azonnal terjesszék fel, de csak azon 
esetre, ha Őfelsége iránt feltétlen hűségüket nyílvánítják.
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195.
Pancsova, 1848 június 6.

A  német-bánsági határőrvidéki ezred tiltakozása a határőrvidéknek 
Magyarországba való kebelezése ellen.

Eredeti jegyzőkönyv. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2794.

PROTOCOLL.
Aus Anlass des publizirten hohen Generalsbefehls vom 20-ten 

Mai 1. J. Nr. 62, hinsichtlich der Zuweisung der Militärgrenze an das 
hungarische Ministerium sind heute die Vertreter der Unterzeich
neten Gemeinden beim Regimente erschienen und haben Nach
stehendes zu Protocoll gegeben.

Der uns kundgemachte hohe Generalsbefehl vom 20-ten 
Mai 1. J. Nr. 62 enthält das allerhöchste Kabinetschreiben, dass 
die Militärgrenze unter das ungarische Ministerium gestellt sei.

Seit der Errichtung dieses Militär-Institutes stand dasselbe 
in einem besonderen Verhältnisse zum österreichischen Kaiserthum, 
unabhängig von jedem ungarischen Einflüsse. Das Militär-Grenz
volk hat stets seine Treue nur den Kaisern von Österreich gelobt, 
und nie ist ein Beispiel bekannt, dass dasselbe seinen Schwur ge
brochen hätte. Auch dermalen kämpfen viele Tausende aus dessen 
Mitte für die angestammten Rechte Ihrer Majestät des Kaisers 
und die Integrität der Monarchie. Und gerade in dem Augen
blicke, wo das Blut der treuen Gränzer fliesst, wo manche Mutter 
ihren gefallenen Sohn, manche Gattin ihren treuen Gefährten 
beweint, werden sie insgesammt einem Feinde überliefert, der sich 
schon seit Jahrzehnten bemühet, die Militärgrenze zu verschlingen, 
und die Sprache, die Nationalität, alle Rechte und jede politische 
Existenz ihrer Bewohner zu vernichten, ja selbst ihre Religion, 
das höchste Gut des Sterblichen, zu bedrohen. Wir können es 
nie glauben, dass S. Majestät uns freiwillig von sich gestossen 
habe. Nein, man hat uns mit Gewalt, seinem milden Vaterherzen 
ertrotzt, entrissen um dem Throne jene letzte Stütze zu rauben, 
welche S. Majestät Kaiser Leopold I. im Jahre 1690 zur Be
freiung des Königreichs Ungarn gegen die damaligen magyarischen 
Rebellen und den Erzfeind der Christenheit, die Türken, unter 
seine Fahnen gerufen hat.

Auch jetzt erneuern wir den so oft geleisteten Schwur der 
unverbrüchlichsten Treue und Anhänglichkeit an S. Majestät den 
Kaiser Ferdinand, auch jetzt sind wir bereit für ihn und seinen 
Thron bis auf den Letzten unser Leben zu opfern. Allein nie 
können und wollen wir das ungarische Ministerium als eine uns 
Vorgesetzte Behörde anerkennen.

W ir waren seit jeher Krieger, und wollen auch in diesem 
Verhältnisse verbleiben. Unser Beruf war unser Stolz, Sr. Majestät
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der Kaiser allein unser Gebiether. In dieser Gemässheit wollen wir 
auch fernershin nur durch die k. k. bisherigen dienstlichen Organe 
die allerhöchsten Befehle empfangen und nur im Wege dieser 
Stellen mit Sr. Majestät in Verbindung stehen. W ir brauchen 
keine gleissnerischen Freiheiten, welche die hungarische Anarchie 
S. Majestät verwegen in einem Augenblicke ertrotzt hat, wo seine 
treuen Grenzer entfert, einem solchen Übermuthe keine augen
blicklichen Schranken setzen konnten. Sr. Majestät werden unsere 
Verdienste gnädigst zu würdigen, und nach deren Maasse uns jene 
Begünstigungen zuzugestehen geruhen wollen, welche die Milde 
Ihres Vaterherzens durch die allgemein gewährte freisinnige 
Constitution zum Besten aller Seiner Völker yerötfentlichet hat.

W ir bitten daher, womit Sr. Majestät im Wege bisheriger 
Behörden unser Anliegen vorgebracht, und jeder ungarische Ein
fluss ein für allemahl entfernt bleiben möge.

Zugleichen bitten wir gehorsamst, womit uns allsogleich zur 
Bewaffnung der ganzen Bevölkerung, die erforderlichen Waffen 
und Munition aus dem Temesvarer Zeughause ausgefolgt werden 
möchten, indem nicht blos unsere Nationalität, sondern auch der 
Thron Sr. Majestät durch äussere und innere Feinde schwer bedroht 
ist, und wir gerüstet sein müssen, jeder Gefahr muthig entgegen 
treten zu können.

Diese Gefahr ist sehr gross, sie erfordert die schnellsten 
Massregeln, daher wir auch bitten müssen, womit diesem unserm 
Ansuchen ohne Verzug gewohllfahrt werden wolle, und zwar 
umsomehr, als den verbürgten Nachrichten und unserer persön
lichen Überzeugung nach, das hohe slavonisch-syrmische General
kommando den dortigen Grenz-Regimentern, und sogar den Provin- 
zial-Ortschaften als Ruma. írig etc. hinreichende Waffen und 
Munition zur Verteidigung des allerhöchsten Thrones Sr. Majestät 
des Kaisers und Königs und zur Zurückweisung jeder willkür
lichen Gewalt von Seite des Magyarismus ansgefolgt hat.

Nur in dieser gnädigen Gewährung von Seite des hohen 
General-Kommando werden wir eine Garantie für unsere Sicher
heit, für die Grenzinstitutionen, und für unsere Nationalität und 
Sprache erblicken. Auch bitten wir, diese unsere protokollarische 
Angabe zu den Füssen Sr. Majestät und keineswegs dem magya
rischen Ministerium vorzulegen.

Nachdem das Geld zu allen Unternehmungen in dem öffent
lichen Leben nothwendig ist, und wir im Falle einer kriegerischen 
Bewegung gegen den allerhöchsten Thron, unsere Nationalität 
und Sprache die notwendigen Geldmittel brauchen werden; so 
bitten wir dringend womit die in dem Regiments-Bezirke ein
gehobenen Proventen, — dann 30-igst und Salzamt, sowie Kon
tumazamtgelder aus dem Regimentsbezirke insolange als die 
gegenwärtigen Wirren noch fortdauern, und bis die gegenwärtige
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magyarische Anstrebung nach der Unterdrückung nicht herab
gestimmt, und das Recht der Sprache und Nationalität anderer 
in Ungarn wohnenden Völker gesetzlich anerkannt sein wird, nicht 
ausgefolgt werden sollen.

A pancaovai június 6-iki gyűlés Pancsován a szerb templom udvará
ban tartatott meg. Jellemző az állapotokra, hogy ezen határozatot az ezred 
szerb nemzetiségű tisztjei is aláírták, ű. m .: Popovits Timot alezredes, 
Eajacsits Sándor, hadbírókapitány stb. — Az okirat végére a pancsovai 
szerb hitközség pecsétje tétetett.

Báró Piret ezen mozgalmakról írja július 2-án gróf Latournak, aki 
június 12-én hozta ezen határozatokat az uralkodó tudomására:

m „Ľas Garlovitzer Comite ist, durch den loyalen Vorwand 
seiner Tendenzen gedeckt, ganz bequem und unbeirrt dahin ge
langt, — die gesetzliche Ordnung im Illirisch- und deutschbanater 
Regimente, — jede militärische Position gänzlich aufzulösen.u (KM. 
1848. Nr. 3157. — ad Präs. Nr. 320.)

196.
Pancsova, 1848 június 6.

A  pancsovai polgárság fölterjesztése Ferdinánd királyhoz, melyben 
a Magyarországba váló visszacsatolás ellen tiltakozik.

Eredeti felirat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. 2794.

Unterthänigste Vorstellung auf das allerhöchste Kabinetschreiben 
vom 7. Mai 1848. Kundgemacht durch den hohen Generalsbefehl 
vom 20. Mai l. J. Nr. 62.

Pancsova am 6-ten Juni 1848.
Durch den Ausspruch Sr. Majestät im Monate März 1848 sind 

alle Völker unter Allerhöchst Ihrem Szepter, unter die Aegide 
der Constitution aufgenommen worden; nur die unter der militä
rischen Verfassung vorhandene Grenze ist bis nun von dieser 
Wohlthat ausgeschlossen. Sie ist unter dem alten, keineswegs für 
den Zeitgeist geeigneten Systeme geblieben. Zur vollen Knechtung 
der Militärgrenze, welche doch in allen Zeiten ihre unwandlbare 
Treue, Anhänglichkeit und Tapferkeit bewiesen hat, ist dieselbe 
mit dem Allerhöchsten Kabinetschreiben vom 7. Mai d. J. dem 
hungarischen Ministerium untergeordnet worden. Die Geschichte und 
die hungarische Gesetzgebung sprechen zu laut, dass die Magya
rische Nation in dem Königreiche Hungarn ein Erzfeind der Serbischen 
und allen nicht magyarischen Nation ist. Was können diese letz
tem  Nationen aus der obigen Unterordnung erwarten? Gewiss 
nichts anderes, als die geebnete Bahn zur leichteren Knechtung, 
die Aufrichtung des Henkerbeils gegen antimagyarisch Sprechende, 
Schreibende und ihre eigene Nationalität Liebende. Dies hat bethäti-
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get das Standrecht nicht nur in Kikinda, wo wandalische und das 
neunzehnte Jahrhundert schändende Grausamkeit und die Ent
weihung der heiligsten Dinge ausgeführt worden sind; sondern auch 
im Tschaikisten Bataillione, als einer ausserhalb ihrer Jurisdiction 
stehenden ganz friedlichen Provinz. Das herzhafte Grenzvolk 
ist vermöge seiner Tapferkeit zur Sclaverei nicht geboren.

Am Landtage 1790 wurde die Aufhebung der illyrischen 
Hofkanzlei und die Einverleibung der serbischen Nation dem 
Königreiche Hungarn ohne Repraesentation dieser Nation durch
geführt und dieser Act mit zärtlichsten Versprechungen der 
Magyaren beschöniget. Über ein halbes Jahrhundert haben die 
Magyaren bei diesen leeren Versprechungen bewenden lassen, und 
die serbische in dem hungarischen Provinziale wohnende Nation 
hat weder an der hungarischen Gesetzgebung, noch an der be
deutenderen Landesverwaltung irgend einen Antheil gehabt.

Das kriegerische Grenz-Volk ist bei seinen Institutionen 
unangetastet geblieben, und ungeachtet der vielen Militär be- 
schwerden und der Militär Verfassung ist es in einem grösseren 
Wohlbestande zur stärkeren geistigen und nationellen Entwicklung 
gelangt, als seine unter das Palladium der hungarischen Ver
fassung gebrachten Brüder es nur träumen können. Jetzt, wo das 
aufgeklärte Europa allen Völkern die freie Stimme zulässt, wo 
die Fürsten ihre Völker unter das Panier der constitutionellen 
Entwicklung rufen, hat der so eben stattgefundene hungarische 
Landtag seine gierigen Hände nach der Militärgrenze gestreckt, 
und sie wurde den Magyaren durch das Allerhöchste Kabinet- 
schreiben, ohne die Stimme des Volkes zu hören, überliefert, 
damit der Magyarismus die Nationalität, die Sprache, und selbst 
den nationeilen Gottesdienst in der Militärgrenze zum Hohne seine 
eigenen auf Freiheit und Gleichheit sich gründenden öffentlich 
ausgesprochenen Regierungs-Grundsätze und aller göttlichen und 
menschlichen Rechte unterdrücke und ersticke, wie er es in der 
neuesten Zeit mit den unglücklichen nicht magyarischen Nationen 
in dem hungarischen Provinziale gethan hat.

Alle nicht magyarischen Nationen in südwestlichen Theilen 
des Königreichs Hungarn haben bereits ihre Stimme gegen diese 
Knechtung von Seite der Magyaren laut erhoben, und es sind 
schon Wege eingeschlagen worden, um den gerechten, seine Völ
ker gleichliebenden Monarchen, unsern Allergnädigsten Kaiser 
und König um Gleichstellung aller Nationen mit der magyarischer 
(Nation) in all und jedem, und um Aufrechthaltung der Municipal- 
rechte zu bitten. Diess ist ein hinlänglicher Beweis, dass auch die 
Militärgrenze der Knechtung seitens des Magyarismus auch geistig 
entwachsen ist.

Vergebens wird das hungarische Ministerium sich auf das 
Allerhöchste Kabinetschreiben Sr. Majestät des Kaisers und Königs
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vom 7-ten Mai 1848 berufen, denn die Militärgrenze hat voll
kommene Ursache zu bezweifeln, dass diess der freie Wille Sr. 
Majestät war und ist. Der Beweis dieser Behauptung liegt un- 
umstösslich darin, dass der Magyarische letzte Landtag blosse 
Entwürfe der Gesetze schon vor der Allerhöchsten Sanction im 
ganzen Lande publiziert hat, um das Volk gegen die Regierung 
Sr. Majestät des Kaisers und Königs zu stimmen, falls Allehoch- 
derselbe die Anträge dieses magyarischen Landtages nicht sanctio- 
niren sollte.

Die Regelung der Verhältnisse der Militär-Grenze kann nur 
durch die Repräsentation der Militärgrenze nach der Volkszahl 
bewirkt werden; aber bis dahin kann die Militärgrenze und somit 
auch diese Communität die Suprematie des magyarischen Volkes 
in dem Königreiche Hungam nicht erkennen. Sie wird mit allen 
ihr zu Gebothe stehenden Mitteln gegen das Magyarisiren der 
Nationen, gegen die Entweihung der Kircheninstitutionen, welche 
Alle glorreichen Kaiser und Könige vom Leopold dem Ersten 
abwärts unversehrt belassen haben, entgegentretten; da sie ver
möge des im gesammten Kaiserthume Österreich, und somit auch 
im Königreiche Hungarn geltenden neuen Prinzips der Gleichheit, 
Freiheit und Brüderschaft zu dieser Kraftanstrengung berechtiget 
ist; es wäre denn, dass in dem christlichen und constitutioneilen 
Europa gerade die südwestlichen Bewohner des Königreichs Hun
garn keine Staatsbürger, sondern Heloten der Magyaren, sind.

Unsere dringende Bitte geht dahin, womit das uns am 
20. Mai kund gemachte Allerhöchste Kabinetssehreiben bis zur 
Rückkehr unserer an Seine Majestät geschickten zahlreichen Depu
tation, und bis zur Regelung unserer staatsbürgerlichen Verhält
nisse durch eine Volks-Repraesentation, ins Leben nicht treten 
möchte.

Übrigens versichern wir feierlichst, dass wir mit unver
brüchlicher Treue und Aufopferung unseres Bluts und Guts dem 
angestammten Erzhause Österreichs und unserem Allerdurch
lauchtigsten Kaiser und Könige Ferdinand dem Ersten anhänglich 
bleiben und bleiben werden. ,

Schliesslich verwahren wir uns bis zur Allerhöchsten Ent
scheidung gegen alle Ein- und Angriffe seitens des Magyarischen 
Ministeriums.

Ezen fölterjesztést számos szerb polgár írta alá, s végül a német
ajkú rém. kath. plébános és a tanítók is. A petíciót egyenesen Őfelségéhez 
küldték. Június,7-én a pancsovaiak már 150 fegyveres határőrt küldtek a 
perlaszi táborbal Június 5-én tartatott meg a tiltakozó gyűlés a  Magyar- 
Országba való bekebelezés ellen, melynek határozatai jegyzőkönyvbe fog
laltattak.
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197.

Temesvár, 1848 június 6.

Vukovits kir. biztosnak Szemere belügyminiszterhez intézett leveléből, 
mélyben a délvidéki állapotokat ecseteli.

Eredeti levél. Budapest, 0. L. 1848. B. M. 385. ein. szám.

. . . Újvidékre nézve nem tudom Csernovitsnak mi a szán
déka. 0  akar-e ott működni, vagy én fogok, vagy együttesen. 
Oda menni, míg vele erre nézve tisztában nem vagyok, nem talál
nám jónak.

Tegnap Murgu Temesvárra jött. Engem azonnal megláto
gatott. Barátilag és megkülönböztetéssel fogadtam s nyilatkozatával 
tökéletesen meg vagyok elégedve. Ha e szellemben használandja 
befolyását az oláhoknál, nagy segélyünkre leend.

E pillanatban jön vissza egy ügynököm, kit a csajkásvidékre, 
Újvidékre, Pancsovára s Karlovicra küldtem. Újvidékről vártnál ked
vezőbb hírt hoz, a város békében van, a minisztériumtól meg
rendelt tisztújítási vizsgálatot várja, a városházán a rác zászló 
mellett a nemzeti is lobog. Azaz úgy látszik, hogy nem csatlar 
koztak tettleg a Karlovicon felállított ideiglenes kormányhoz. Zákó 
Péter, a megválasztott polgármester, még nincs ott. Apja ellenzi, 
hogy elvállalja a hivatalt.

Pancsova, a csajbás vidék és főleg Kariovic, hol a vakmerő 
ideiglenes kormány székel, nyílt lázadásban van az ország ellen. 
E bitorló kormánynak testőrsége is van, 120 főből álló, melyet 
időnként változtatnak a csajkások, Pancsova és a Szerémség. 
Fegyver nagy számban szolgáltatott ki a péterváradi várból, mit 
megfejteni alig tudok. Hrabovski igaz hazafi s ügyünknek híven 
szolgál, — a vár alighanem idegen parancsnak hódol.

Szerviában zúgnak ellenünk Milos kísérlete miatt. Azt hiszik 
s a háborgást szítók terjesztik, hogy a magyar minisztérium inge
relte fel őtet, azon okból, hogy Szervia -önmagával foglalkoztassák. 
Egyébiránt e nélkül is Szerviának viselete hazánk iránt ellenséges 
volt ez időben.

Az erdélyi püspök — Schaguna — felment. Nem megnyer- 
hetetlen. Ha Murgut megszelídíthetéd, őt könnyebben fogod. Eddig 
sem volt határozottságból rossz, állhatlan jellem inkább és habozó. 
Különben a görög hitű püspökök közt a legmagyarabb.

Megyénkben [Temes] béke és rend van. Az érsek [Rajacsits], 
a karlovici ideiglenes kormány mindenfelé szórják lazító felszólí
tásaikat. A tisztviselők tekintélye még sehol sincs megrendítve.
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198.
Pétervárad, 1848 június 6.

Csernovits Péter Mr. biztos jelentése Szemere belügyminiszterhez 
a bácskai állapotokról.

Eredeti jelentés. Budapest, 0. L. 1848. B. M. 396. ein. szám.
267. sz. 1848.
Június 1-ső napján Pestről gőzhajón elindulván, ugyanaznap 

Bajára jöttem, hol a közelgő tisztújítás miatt némely mozgalmakat 
s könnyen kitörhető ingerültséget tapasztalván, ennek lecsillapí
tására a kellő rendeléseket megtettem, s miután a mozgalmak főbb 
vezetőit s élesztőit megleckéztettem volna, a csend fenntartására 
bizottmányt neveztem ki.

Innen másnap Almásra Rudits József bácsmegyei főispánhoz 
s vele június 3-án Szabadkára utaztam, melyet ugyan csendesség
ben találtam, azonban a katholikus és óhitű lakosok között mind 
e mellett egyes szóváltások, történtéről értesíttetvén, az általam 
kinevezett ideiglenes cseudbizottmánynak szoros kötelességül tettem, 
hogy egyetértőleg a tanáccsal, minden oly civódásokat, melyek a 
különböző hitű és nyelvű népek között a közcsendet veszélyeztető 
kitörésekre adhatnának alkalmat, keményen eltiltsa, s az ez ellen 
vétkezőket szigorú megfenyítés végett bíró elé állítsa.

Június 4-én estére Zomborba jővén, itten nagy néptömeg 
s a kiállított, de még eddig minden fegyver nélküli nemzetőrség 
által fogadtattam; másnap a csend fenntartására szükséges rende
leteket megtevőn s ideiglenes csendbizottmányt kinevezvén, június 
6-án Újvidékre megérkeztem. Istenem, micsoda állapotban talál
tam a dolgokat, arról holnap, mihelyt a dolgok valódi állásáról 
kiküldött embereim által értesülni fogok, azonnal tudósítani fogom 
sürgöny által miniszter urat.

199.
Pétervárad, 1848 június 6.

Hrábowsky péterváradi föhadparancsnoknak Kiss Ernő ezredes
parancsnokhoz intézett rendeletéből, szerbországi fegyverkezésről.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 132. VI. 19. Zahn 
altábornagy fogaim. Exped. 1848 június 6.

. . .  Auch die Nachrichten aus Serbien sind beunruhigend. 
Es hat sich in Serbien, angeblich um das Einschleichen der 
Exfürsten Milosch und Michael Obrenovits zu verhüten, ein starker 
Kordon gegen die Syrmische Gränze gebildet, welcher angeblich 
aus 16.000 Mann besteht, die auffallend gut bewafinet sein sollen.
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Obschon der ehemalige Fürst Milosch hierlandes garnicht er
schienen ist, und Michael auch schon bereits die hiesige Gegend 
verlassen hat.

Hrabowaky főhadparancanoknak azért tűnt fel a szigorú határkordon, 
mert midőn a szerbiai önkéntesek áttörtek Dél-Magyarországba, a szérb- 
országi kormány azt válaszolta, hogy nincs módjában a határt elzárni.

200.

Budapest, 1848 június 6.

A  magyar minisztertanács határozata a Balkán-államokban való 
magyar konzulátusok felállítása iránt.

Budapest, N. M. Vörös Antal gyűjteménye. 1848. 1226. sz. .
A német szövetségi gyűlésre Frankfurtba küldött Pázmándy 

Dénes és Szalay László követek jelentése, úgy a Konstantinápoly
ban lakó magyaroknak a külügyminisztérium útján érkezett kérelme 
kapcsában a kereskedelmi miniszter megbízatott, hogy Szerviába, 
Moldvába, Oláhországba és Konstantinápolyba Magyarország részéről 
konzulokat nevezzen.

Határozat: Szerviába, Moldva, Oláhország és Konstanti
nápolyba konzulok rendeltetnek.

201.

Pétervárad, 1848 június 7.
Csernovits Mr. biztos jelentése Szemere belügyminiszterhez 

a kitört szerb fölkelésről.
Eredeti jelentés. Budapest, 0. L. 1848. B- M. 453. ein. szám. Érk. június 10.

255/1848. sz.
A karlovici bujtogatások megtérnék gyümölcseiket. Az egész 

vidék köröskörül, ű. m. a péterváradi és pancsovai ezred, a csajkás 
kerület, Szerém megye nyiltan felkeltek. Tegnapelőtt óta sok 
ezerből álló, kézi fegyverekkel s kaszákkal felfegyverzett nép
csoport várja a karlovici bizottmánynak, melynek elnöke Sztrati- 
mirovits György, tagjai pedig mind fiatal emberek, támadásra 
vezérlő parancsát. Ma már a csajkások többezren felfegyverkezve 
Újvidék alá jöttek egészen, azon ürügy alatt, hogy a magyarok 
által ' veszélyeztetett . városoknak segítséget nyújtsanak. Tegnap 
érkezvén ide, ázonnal mindent elkövettem, hogy ezen bizottmányt 
vérszoňijúbozó szándékávali felhagyásra reábírjam; úgy látszik, eddig 
minden kísérlet siker nélküli, . minden pillanatban várhatni az irtóz- 
tató polgárháborúnak kitörését. Helyzetem veszélyes, mert ellen
séggel mindenfelől körül vagyok vétetve. Vérontásra bőszíttetik 
a nép, óráról-órára borzasztóbban szerkesztett felhívások osztatnak
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szét a nép között; tartalma ezen felhívásoknak, hogy: „jönnek a 
magyarok, ki akarják a szerh nemzetet pusztítani, a szerb nőket, 
gyermekeket meggyilkolni, pénztáraikat kirabolni, bizonyítja ezeket 

<-a katonáknak Újvidékre jövetele, azért védjék magukat, védjék a 
császárt, kit a magyarok királyi hatalmától megfosztottak“ stb. 
Ily koholmányokkal ámíttatik a nép, a titkos cél azonban a ter
vezett szakadásnak erőszakos kivitele, egész Bánátnak, Bácskának 
és Baranyának elfoglalása. Zimonyban a lázadás zászlaja szinte 
kitűzetett, az ottan levő Don Miguel ezredbeli két század leg
nagyobb veszélyben van. Titelen a tiszteknek az engedelmesség 
egészen megtagadtatott, az ágyuk elfoglaltattak. A szerviaiak a 
betörésre készen állanak, egy puskalövés, s többé vissza nem tar- 
tóztathatók. Vucsits igyekszik ugyan őket féken tartani, de mint 
maga állítja, nehezen fog bírhatni velük.

Tegnapelőtt érkezett meg a Ferdinand Este ezredbeli zászlóalj; 
holnap váratik az Obecsén levő 4-dik Zanini-féle század. A kikindai 
katonai parancsnok, Kiss ezredes, a katonaságnak ide szállítása 
iránt Becséről hozzá intézett rendeletemet nem teljesítette. Kérem 
a minisztériumot, tessék őt felelősségre vonni. Ez már a máso
dik eset, hogy rendeletem nem teljesíttetik; ha ilyen ellenszegü
lésekre találok, úgy biztosi működésemben akadályoztatva vagyok. 
Oly kevés itt a katonai erő, hogy azzal ellentállani teljes lehe
tetlenség.

Egy püspökre, ki a népet békességre intené, igen nagy szük
ségem vagyon; kérem Athanaekovits Plátó budai püspököt azonnal 
leküldeni, hogy a nép lecsendesítését papi tekintélyével elősegítse.

Arra kérem még figyelmeztelni a minisztériumot, mikép a 
rendes katonaság igen szembetűnőleg lehangolva vagyon a végett, 
hogy zsoldja kevesebb, mint a most alakítandó rendes nemzeti 
őrseregé; ezen a különbségen kell segíteni, mert attól lehet tartani, 
hogy a katonaságot szükség esetében a kellő lelkesedés köte
lessége betöltésében nem fogja vezérelni, ezt annyival inkább szük
séges megtenni, mivel több panaszból értesültem, hogy a magyar 
ezredeknél előléptetési alkalom rég idő óta magát nem adta elő.

202.

Belgrad, 1848 június 7.
Mayerhofer belgrádi konzulnak a bécsi külügyminisztériumhoz 

intézett jelentése az Obrenovits-mozgalomról.
Eredeti jelentés. Wien, St. A. — Consulate, Belgrad 1848—1869. Faso. 6/b.

Nr. 192.
. . . Die serbische Regierung ist zwar durch diese ihr vor

züglich durch das Consulat und die Thätigkeit der croatisch-slavo- 
nischen Behörden in Verein mit dem illyrischen Volksgeiste ge-

Dr. T hlm  J . : Az 1843—49-iki szerb fölkelés története. I I . 23
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botenen Bürgschaften einigermassen beruhiget, hat aber von ihren 
bewaffneten Vorsichtsmassregeln noch wenig nachlassen können, da 
sie bestimmte Kunde zu haben glaubt, dass die Unternehmung der 
Obrenovich durch die abentheuerlichsten Zusicherungen und Ver
träge des ungarischen Ministeriums hervorgerufen worden sei, was 
theils durch die mir hierüber mitgetheilten Thatsachen, theils durch 
die von jenem Ministerium in der Wahl seiner Vertrauenspersonen, 
in der Aussendung eines noch dazu wenig befähigten Spions aus 
der k. k. Armee in Ungarn gegen andere Militärkörper und Ver
waltungszweige eben dieses Kais. Herrns in Slavonien und Croatien, 
in seinen übrigen Massregeln Befürchtungen und Bestrebungen 
bewiesen grosse Taktlosigkeit und Ungeübtheit in den ersten 
Grundsätzen der Herrschaft nicht im mindesten als zweifelhaft 
erscheint.

Jedenfalls ist die Behauptung, dass die Unsicherheit des 
Aufenthaltes der Beweggrund der Reisen beider Pürsten gewesen 
sei, offenbar nichts als ein Vorwand, denn Fürst Michael kömmt 
aus dem, derzeit am wenigsten bewegten Lande Europas, — aus 
Russland, und er, sowohl als Fürst Milosch hätten von Wien aus 
leicht einen für sie ruhigeren Aufenthalt wählen können, als die 
Gränzbezirke ihres ehemaligen Fürstentliumes, in denen von ihren 
Anhängern heimliche Anstalten zu ihrer Aufnahme getroffen 
worden sind.

Wie jedes falsche Unternehmen hat aber auch diese Diver
sion gegen die serbischen Sympathien für ihre Stammesgenossen 
in Ungarn die der beabsichtigten entgegengesetzte Wirkung ge
habt, und so die Aufstellung bewaffneter Aufgebote längs der 
Gränze hervorgerufen und die Erbitterung und das Widerstreben 
gegen magyarischen Einfluss und nationales Vorwalten in der 
Nachbarschaft Serbiens hier bei der Regierung und dem Volke 
aus das Äusserste gesteigert.

Welchen Eindruck die Spuren eines Bündnisses Obrenovichi- 
scher Restaurations-Pläne mit den unreifen Gelüsten magyarischer 
Wiedergewinnung der altungarischen Nebenländer zwischen dem 
Adriatischen und Schwarzen Meere, welche jetzt Provinzen des 
Osmanischen Reiches sind, auf die türkischen Verwaltungsbehörden 
und den solches Treiben mit recht verachtenden russischen Re
präsentanten machen mussten, habe ich nicht nöthig weiter aus
zuführen.

Die Aufregung in unserem Gränzgebiete, in Slavonien und 
dem Banate ist auf den Punkt gestiegen, welcher eine Entladung 
fast unvermeidlich macht, an welchen, wenn sie nicht schon ge
schehen ist, kaum mehr auf Tage und Stunden zu zweifeln s te h t. .  .

Die Gränztruppen und zwar ganz vorzüglich das Csaikisten 
Bataillon, nicht minder aber die drei Banater und das Peter- 
wardeiner Regiment sind von der Bewegung ebenfalls ergriffen,
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und es steht zu bezweifeln, dass die innere Armee sonst so sehr 
auszeichenden Mittel der Disziplin ausreichen werden, die auf
gestellten Truppenkörper unter der Bothmässigkeit ihrer Gene
räle und Offiziers zu erhalten, was seit gestern hinsichtlich der 
zu Sémiin stazionierten Csaikisten-Division schon sehr zu be
zweifeln ist.

In Serbien harrt man mit gespannter Erwartung des Aus
bruches dessen Rückschlag bei ein oder dem anderen Erfolge nicht 
zu vermeiden sein wird . . .

203.
Konstantinápoly, 1848 június 7.

Gróf Stürmer konstantinápolyi osztrák követnek, az osztrák külügy
minisztériumhoz intézett jelentéséből, melyben közli, hogy a porta 

Obrenovits Milos eltávolítását követeli.
Wien, St. A.; M. d. A. Constantinople, Türkei. Faso. 73. Rapports 1848.

Nr. 24.

. .  . „Rifaat Pascha erzählte, er habe den Bericht Mehmed 
Pascha’s von Belgrad erhalten, welcher jenen des H. v. Mayer
hofer1 vollkommen bestätigte. Zugleich liess er mich [durch den 
ersten Internuntiaturs-Dolmetseh] ersuchen der k. k. Regierung 
für die im Interesse des Friedens in Serbien bereits getroffenen 
Vorkehrungen angelegentlich zu danken, und bei1 derselben dahin 
zu wirken dass zur Vermeidung beklagenswerther Konflikte der 
alte Fürst Milosch und sein Sohn thatsächlich von einer etwaigen 
Gränzüberschreitung abgehalten und zu diesem Ende weiter landein
wärts abgeführt werden möchten.

Mehmed pasa 1848 május 31-én értesítette Rifaat pasát, hogy az 
Obrenovits exfejedelmek a szerb határtól eltávolíttattak.

204.
Titel, 1848 június 7.

Mollinary alezredesnek a péterváradi főhadparancsnokhoz intézett 
jelentéséből, a csajkások lázadásáról.

Eredeti jelentés. Kr. A .; SI. S. G. K. Faso. 132. 1848. VI. 20.
Beikt. Präsid. 1848. Nr. 591. alatt június 6-án.

. . .  wird . . . noch angezeigt, dass sich die Zahl das aus 
dem Titler Compagnie-Bezirk an den Freischarenzug des Zacharias 
Jovanovics, angeschlossenen Männer . . . auf beiläufig 600 belaufe, 
und das derselbe seinen Weg durch die Bataillons-Ortschaften

1 Bericht v. Mayerhofers an Gr. Stürmer, 29. V. 1848.
23*
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Mossorin, Gyurgyevo nach Josefsdorf nahm, wo er sich mit dem 
dort bereit gestandenen Haufen verbinden und von dort die 
weiteren Dispositionen gegen den Bacser Comitats Bezirk treffen 
werde; dass dieser Volksaufstand mittelst dem, von dem in Carlo- 
vitz sich gebildeten Serbischen National Comite verbreiteten 
Aufruf — durch Vermittelung der g. n. u. Geistlichkeit, unter 
dem Vorwand des vom ungarischen Ministerium, durch untreue 
herrschsüchtige Handlungen desselben, bedrohten Thrones Sr. 
Majestät unsers Kaisers- und dem Vorhaben der Unterdrückung 
der serbischen Religion et Nationalität, hervorgerufen wurde; 
der umso rascher und unaufhaltsamer von statten ging, als er 
überall die ihm erwünschte Sympathie angetroffen hat und da
gegen zu wirken, dem Bataillonskommando keine Kraft zu Ge- 
bothe stund.“

205.
Innsbruck, 1848 június 8-án.

Ferdinánd király kézirata, melyben a határőrvidéket Mészáros magyar 
hadügyminiszter alá helyezi.

A nádor által hitelesített másolat. Wien, Kr. A.; SÍ. S. G. K. Fase. 132.
1848. VI. 81/d.

Kedves Mészáros! Midőn Magyarországba megérkezvén, ön 
már most hivataloskodását megkezdette, az 1848-dik évi III. törvény
cikk rendelete szerint ezennel parancsolom, hogy a magyar had
ügyminisztériumom alá rendelt Magyarország és a kapcsolt részekben, 
nemkülönben Erdélyországban létező főhadikormányokat értesítse, 
miszerint az ausztriai hadügyminiszteremnek hatásköre az érintett tar
tományokban szállásoló katonaságokra ki nem terjedhetvén, minden
nemű rendelvényeket és parancsolatokat, melyek azelőtt az udvari 
hadügyi tanács útján adattak ki, ezentúl kizárólag csak a magyar 
hadügyminisztériumomtól veendik, a határőrvidékek pedig, amennyi
ben eddig egyenesen az udvari haditanács által igazgattalak, 
ugyané tekintetben__ egyenesen a hadügyminisztériumom parancsai 
alá rendeltettek; Önnek egyszersmind legkegyelmesebben meg
hagyván, hogy amint a fentemlített törvénycikk 8. §-a szerint 
kiadandó legmagasabb saját parancsaim személyem körüli minisz
terem, herceg Eszterházy Pál által fognak ellenjegyeztetni, úgy 
Ön a többi parancsolatokat és rendelvényeket, melyek minémű- 
ségük szerint eddig az udvari haditanács által legkegyelmesebb 
helybenhagyásom alá terjesztettek fel, az 1848-ik évi III. törvénycikk
9. §-a értelmében királyi helytartóm, Fenséges Főherceg István 
elhatározása alá terjessze. Innsbruck városában, június 8-án 1848. 
Ferdinand s. k., h. Eszterházy Pál s. k.

Szóról szóra az eredetivel egyenlő 15/6. 1848. István nádor, 
k. helytartó.
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A királyi rendelet 1848 június hó 10-én jelent meg. Közölve Papp 
Dénes: Okmánytár Magyarország függ. harcának történetéhez. 1848—49. 
I. k. 188—185. 1. Hrabowsky a királyi rendeletet június 20-án Mészáros 
utasítása értelmében adta ki (SI. S. G. K. 1848. YI. 81.), miről Latour 
osztrák hadügyminisztert a király 1848 június 8. és 13-iki rendeletéinek 
másolatai felterjesztésével értesítette. A fenti rendelet kibocsátásáról Fer
dinand gróf Latourt is értesítette 1848 június 8-án, illetve 23-án. (Kr. M. 
1848. Nr. 2481. és 3073.)

Ezen rendelet alapján a király Mészáros magyar hadügyminiszternek, 
a határőrvidéki tisztek kineveztetését illető hatáskörét is szabályozta, melyet 
azonban az ezredparancsnokok nem mertek kihirdetni:

4-tens. Bei den Grenz Regimentem, die Einsetzungen jener 
Militär-Beamten, deren Ernennung bis jetzt dem Hofkriegsratke 
zugestanden, gehören nunmehr mit Beziehung der betreffenden 
Obersten, zum Rechte meines ungarischen Kriegsministers, jedoch 
ohne Beeinträchtigung der bis jetzt durch den Banus ausgeübten 
Regiments-Inhabersrechte. Die Stabsoffiziere werden auf den Vor
schlag meines ung. Kriegsministers, welcher Mir als um meine 
K. Person angestellter Minister unterliegt, von mir ernannt werden. 
Ferdinand mp. Fürst Paul Esterházy. (Sl. S. G. K. 1848. VI. 
Kr. A. 98, 98/b.)

206.

Innsbruck, 1848 június 8.

Ferdinand király rendelete Latour gróf osztrák hadügyminiszterhez.
Eredeti rendelet. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2481. Érk. június 13-án. 
Magyarul közölte Papp Dénes: Okmánytár Magyarország függ. harcának 

történetéhez. I. k. 183 1.

Lieber Graf Latour! In Vollzug des auf dem letztem unga
rischen Reichstage von Mir sankzionirten dritten Gesetz-Artikels, 
habe ich beiliegenden Befehl1 an Meinen ungarischen Kriegs
minister erlassen, wovon Ich Sie hiemit in Kenntniss setzend zu
gleich an weise, die nöthigen Verfügungen zu treffen, damit alle 
im Interesse der Ihnen untergeordneten Truppen etwa in Ungam 
und seinen Neberländern, dann in der Militärgränze und Sieben
bürgen erforderlichen Maasregeln immer durch Meinen ungari
schen Kriegsminister veranlasst, und nur von ihm die weiteren 
Weisungen an die betreffenden Generalkommandos erlassen werden. 
Unter Einem habe Ich Meinen ungarischen Kriegsminister und 
Obersten Meines Husaren Regimentes Graf Radetzky, Ladislaus 
Mészáros zum Generalmajor zu ernennen befunden, und das Er
nennungsdekret an Meinen königlichen Statthalter, Erzherzog 
Stephan übersendet.

Innsbruck, am 8. Juni 1848. Ferdinand.
1 Lásd 205. sz. a. Ezen rendelet 1848 június 10-én tétetett közzé.
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207.
Zágráb, 1848 június 8.

Jéllacic bán átirata a péterváradi főhadparancsnoksághoz Nugent 
Albert gróf báni biztosul való kinevezése tárgyában.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 28. 
Beiktatva: Präs. Nr. 602. 1848 június 13-án.

Nota.
Um weiteren Unordnungen, die sich in der neuesten Zeit in 

den Comitaten Slavoniens Virovitic und Sirmien kund gethan, 
und die in meine gesetzliche Gewalt eingreifen, yorzubeugen . . . 
hab ich in den besagten Comitaten den Grafen Albert Nugent 
als bevollmächtigten Banal-Commissär entsendet,. . . und ersuche 
dem besagten Banal-Commissär im Noth falle auf seine Requisition 
die nöthige Militär-Assistenz anweisen zu wollen.

208.
Pétervárad, 1848 június 8.

Hráboivsky főhadparancsnoknak a királyhoz intézett felterjesztéséből, 
mélyben jelenti, hogy a határőrök fellázadták.

Fogalmazvány. Wien, Staatsarchiv. Konferenz-Akten. 1848. 720 72. Praes.
25. Juli.

Praesidiale Nr. 577/p.
Euer Majestät!
. . .  Als ich gestern hier [Peterwardein] anlangte, fand ich 

die ganze Gegend, sowie den Tschaikisten Distrikt und das Peter- 
wardeiner Regiment in vollem Aufstande, hie und da sind sogar 
Vorposten ausgestellt. Man will nichts vom ungarischen Ministe
rium wissen. Da in der Grenze kein anderer Gedanke herrscht, 
als seinen angestammten Monarchen unter dem Kaiser, königl. 
Kriegs-Ministerium bis zum letztem Lebenshauche unerschütterlich 
treu und anhänglich zu bleiben.

Es sieht also hier sehr kriegerisch aus!
Ich befürchte einen gleichen Aufstand im Brooder und Gra- 

diskaner Regimente, werde jedoch alles aufbieten, die aufgeregten 
Gemüther in ihrer treuen Ergebenheit für Euer Majestät in ein 
ruhiges Geleis zurückzuführen, und diese braven Regimenter mit 
Ruhe, Gelassenheit und Besonnenheit zu behandeln, und jeden 
Anlass zu vermeiden, der zu einem Bürgerkriege führen könnte, 
welcher hierlandes wo auch der Illyrismus sein Haupt erhebt zu 
schrecklichen Blutvergiessungen führen könnte.
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209.
Budapest, 1848 június 8.

Mészáros Lázár magyar hadügyminiszter báró Hrabowskyhoz intézett 
rendeletéből, mélyet a szerb felkelők ellen adott ki.

Eredeti rendelet. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Faso. 132, 1848. VI. 27.
Beiktatva: Präs. 932. sz. a. Érk. 1848 június 10-én.

. . . Szíveskedjen:
1. Azonnal a Karlovicon felcsapott tábort széjjeloszlatni.
2. Az alatta álló őrkatonaságának ebben a mozgalombani 

részvételét keményen eltiltani.
3. Újvidéken annál is inkább könnyebben, a péterváradi 

várból a csendességet megállapítani.
4. Az illír zászlókat, amelyeket sem Őfelsége királyunktól, 

sem a magyar minisztériumtól el nincsenek ismerve, leszedesse; 
különösen Újvidéken, Karlócán, Zemlinen.

5. Mindaddig, míg a magyar minisztériumtól különös enge
detem nem adatik, semmiféle közellevő idegen vidékből, neveze
tesen Szerviából és Boszniából jövendő szerbek és szlávok semmi
nemű fegyverrel be ne eresztessen.

6. A magyar minisztérium engedelme nélkül semmi illír 
nemzeti gyűléseket meg ne engedjen.

7. A péterváradi várat oly állapotba tegye, bogy veszede
lembe ne hozassák.

Hogy ha a városok végkép lecsendesedni nem akarnak, 
szükséges katonai erejét azonnal a városok és lázadók ellen hasz
nálja; mielőtt ezen utolsó erőszakos módot eszközbe venné, Csernovits 
királyi biztos úrral Újvidéken értekezzék.

Mészáros hadügyminiszter 1848 június 10-én úja báré Hrabowsky- 
nak: „Mi ugyanis csak védőleg fogunk föllépni és senkit sem fogunk meg
támadni, ha azonban meg lennénk támadva, úgy reményiem, hogy magun
kat védeni és minden megtámadást visszautasítani fogunk tudni. (SÍ. S. 
G. K. 1848. VI. 38.)

210.

Pótervárad, 1848 június 9.

Csernovits kir. biztos jelentése gróf Batthyány Lajos miniszterelnökhöz, 
melyben a békéltetés sikertelenségét bejelenti.

Eredeti jelentés. Budapest, 0. L.; B. M. 1848. ein. 297. sz. Érkezett június 11-én.
Sajnosán jelentem, hogy a fellázadt csajkások, péterváradi 

határőrvidékiek és Szerém megyeiek, ámbár lecsillapításukra Hra- 
bowsky főhadkormányzóval egyetértőleg minden kigondolható békés 
módot felhasználtam, még mai napig sem oszlathattak szét és a 
rendes engedelmességre vissza nem téríttethettek.
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Mintegy tizenhat ezren összesen mind Karlovicon, mind pedig 
Újvidék és Józseffalva között, az úgynevezett római sánc mellett,, 
erős hadállásba helyezvén magukat, várják nyolc ágyúval — melye
ket Titelen elfoglaltak — a Horvátországból és Szerbiából érkező 
segítséget, hogy annak utána teljes erővel támadólag léphessenek fel.

Báró Jóvits nyugalmazott vezérőrnagynak erélyes munkál
kodását kötelességem kiemelni. 0  maga személyesen kiment a 
lázadók táborába, kérve, fenyegetve iparkodott őket elcsábíttatá- 
sukról, vészteljes szándékukról kitanítani és a szétoszlásra rábírni. 
Könnyekre fakadva meghallgatták, a magyar kormány által nyúj
tandó kedvezményeket szívesen fogadták, mindazáltal megtérési 
szándékuknak jeleit még ezideig nem adták. Ezen vezérőrnagy 
hadállásukat rendesen szemügyre vette, úgy, hogy annak követ
keztében mihelyest Ó-Becséről, Nagykikindáról és Bácsmegyéből a 
katonai erő itt közel összevonható, a megtámadási operáció, bár 
a vérontást, amennyire csak lehet, mellőzni óhajtjuk: sikeresen 
megkezdethetik.

A vérontás mellőzendő annyival inkább, mivel igen tartani 
lehet attól: hogy az egész határőrvidék, Horvátország és külö
nösen Szerbia a zendülők segélyére sietend, és annak utána a bor
zasztó polgárháborúnak kimenetelét csak a fegyver fogja eldönteni.

Helyzetünk tehát minden tekintetben igen kritikus, mert 
annyi bizonyos: hogy a féktelenkedéseket tovább tűrni nem lehet, 
de másrészről a polgárháború következményei is igen borzasztók.

Újvidék város polgárai, kivéve néhányat, kik Karlovicon a. 
zendülők táborában tartózkodnak, magukat csendesen és békésen 
viselik. Azonban itt sem lehet tagadni: hogy a szerbek vagyon
talanabb része titkon egészen a zendülőkhöz szít.

Növeli a helyzet veszélyét az: hogy a magyar katonaság 
máig sem esküdött az alkotmányra, a rendes itt levő sereg ezt 
igen óhajtja. Kérem tessék ezen katonaság felesketéséért a leg
szigorúbb parancsot minél hamarabb kibocsátani.

Királyi biztosságom alá tartozó hatóságoknál megtettem a 
legcélszerűbbnek vélt intézkedéseket: hogy a zendülés mirigyének 
továbbharapódzása meggátoltassák; a nemzeti őrseregeknek pedig 
szükség esetében használhatása iránt jóelőre a lelkes gondoskodás 
eszközöltessék.

I tt  is, — mint a belügyminiszterhez intézett tudósításomban 
előadtam — megjegyzem azt, hogy ha azon katonai erőt, melyet 
Nagy-Kikindáról ide rendeltem, helyben találtam volna, egy hatá
lyosabb demonstrációval kezdetben ezen zendülést szétoszlatni sike
rülhetett volna.

Célszerűnek vélném a Bács megyében tanyázó János főherceg 
dragonyos ezredet a császárhuszárokkal felváltatni.

Mindenesetre kérem tisztelt miniszterelnök urat, méltóztassék
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legalább még egy osztály gyalogságot gőzösön ide szállíttatni, mert 
a körülmények igen aggasztók.

A határőrvidékekben királyi biztosi főbb feladatomhoz a 
mostani körülmények közt még hozzá nem foghattam.

A temesvári főhadi kormányhoz intéztem felhívást, eszközölje 
hatályos intézkedések által, hogy a tisztek a népet a magyarok 
ellen ne bujtogassák.

A bánsági ezredek is a magyar kormány ellen ellenszenvvel 
viseltetnek.

Különben a biztosságom alatti hatóságoknál a vett tudósí
tások szerint csend vagyon.

211.

Pétervárad, 1848 június 9.
Csernovits kir. biztos proklamációja a fölkelt szerb néphez, melyben 

békés megegyezésre hívja fel a délvidéki szerbeket.
Megjelent a „Szveobste Jugoszlavenszke Szerbszke Národne Novine 1848.

54-ik számában.

Славни Народе, Мила браћо Србска!
Подизагоћи гласЂ мо& кђ Вама, пре свега по нагону срца 

изнснити ВамЂ имамг, да као прави Србинт. СрбскоИ браћи 
м010и говоримг; да н овамо нисамг ни за чш лгобављ, ни за 
чго користв и ползу дошао, него само за лгобовЂ наћмгшегЂ 
ми рода, за користв и ползу народа СрбскогЂ, изнснити ВамЂ 
имамЂ, да самЂ достоћнство и властв кралћвскогЂ пуномоћника 
примјо, не за хатарЂ себи или ма коме другомЂ,него само за 
хатарЂ и благо милогђ народа и отечества нашегт; изиснити 
ВамЂ напослћдку имамЂ, да свћте сћнке блажногЂ Патр1- 
ирха Арсеши, и свго србски гонака Чарноевића, а прадћдова 
моћ, отђ колевке мене облећу, и отђ прадћдова моћ, коћ су сђ 
народомЂ своимђ живили и умирали, научш самЂ и и родЂ мои 
лгобити, и за родЂ моћ живити и умрети, у сву славу мого у 
слави и срећи милогђ ми рода мога пратити.

По овоме, Мила Браћо Србска! дошао свмђ н међу ВасЂ 
не (као што самЂ на велику жалоств мого неразсудлБиве и злобне 
лажи чуо) да гонимђ и моримЂ браћу мого, него самЂ дошао и 
пре и сада, да срећу и благостанћ народа и браће мое утвр- 
димђ; да извисимђ честЂ и славу имена и гоначкогЂ народа 
СрбскогЂ. А да се о свему овомђ сваки увћри, ево нека дћла 
мои говоре: у ВечећскомЂ диштрикту суђени су и казнћни, и 
то по правди безЂ разлике вћре и племена, само они, кои су 
убшли, робили и палили; и суђени су не чрезЂ мене, него 
чрезЂ обшти на то отређени судЂ, у комђ су и Срби сосуд1в
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биди; л пакЂ по срцу и чуству братодгоб1и и строгоств правде 
умекшати гди е можно бидо, трудјо самт. се, а сада судт, тав 
у Бечего дМствовати већв е престао. У Кикинди, гди су грозна 
и нечувена д4да ночин^на правда е БожЈл изискивада и узеда 
само гдаву убице за главу невине браће и сограђана на свов; 
нико пакт. нити у Бечего, нити пакт. у Кикинди, збогт. ревности 
и говора за народт. и народноств свого осуђент, ше; жтовише, 
кадт. би се гнивитедв србске народности цашао, тога би и самв 
строжааше казшо; но ево и у Кикинди судв е таб сада пре- 
стао; сама су пакт, года измишдешн и црне дажи сва она, да 
се цркве и правосдавна вћра наша у Кикинди или ма гди буди 
којЗмђ начиномв безчести; то Васв поштеномв србскомв и 
светомв крадћвскомт, рћчш увћравамт,.

Что више, по искренов лгобави спрама србске браће, прим1о 
самт, кралћвско пуномоМе у оба диштрикта Бечебскомв и 
Кикиндскомв и у рукама имамв отв кралн и пранителства, да 
како на бечеиски тако и на кикиндски диштриктв она благо- 
дћдшл у име крадл изл1емв, коа ћу вечиту срећу тамошнго 
житедго и браће наше утврдити моћи.

За граничарску нашу браћу у обште, и шабкашки батадшнв 
особена и чрезвичаћна кралћвске милости, досадв нечувена 
одобрешн у рукама имамв, кон по височаћшемв надогу да одма 
у дМство животв пређу похитити хоћу; и милости и одобрешл 
ова одма ћу, како се кораци споразумденн измеђв насв учине, 
обнародоватн; далћ пакв братски, намерамв крадћвскимв пуно- 
моМемв обштине Граничарски мћста и гааћкашкогв баталјона 
позиватв, да ми желћ и захтевани свои, што пре сообштити 
похите, и ова сва све по правди, као што засдуженв гоначки 
нашв народв у пуноћ мћри засдужуе, изпунити жедимв.

Што се по именце Новогв Сада тиче, о обстонтедствама 
увћривши се (премв да за Н. Садв опредћдено вовнство, о коме 
се садв тодико говори, нити е као ексекупдл, нити противв 
народа и народности наже овамо опредћдено било) опетв едну 
частв истога воћнства ни у варошв пустш ннсамв, него на 
друго мћсто да се поврати гоче, уредт самв оно мало пакв 
заовставшегв овдћ воћнства стоа подв заповћсту петровара- 
динскогв комендирендера.

Такођерв наввећи каменв претиканјл да се удали, и духови 
грађана умире, уздагоћи се на миродгоб1е и честв грађава, преки 
судв (бћапЉ-есћ.*) за Н. Садв да се укине, Нћг. Ведичеству 
молбу штаФетално поднео самв, и ова да се на обште спокобствје 
изпуни, самв се паћвише радуемв.

И тако, сдавни народе и мила браћо! сваки увидити може 
да н и мидостиво ноклонћну ми вдаств крадћвскогв пуномоМн, 
и као прави,'родв свои дгобећи Србинв све труде и тежнћ мое
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не на зло, него на добро ц 4 логђ србскогг народа употреблнвати 
хтео' самт> и употреблнвати хоћу.

Но да би све то чинити могао, нуждно в да се братски 
■сложимо, да се паметно споразумемо, и еднодушно о благу 
народа радити почнемо Ше пакн нуждно, драга браћо србска! 
да се на оружте безн новолћ подижемо, да куће и послове 
наше оставламо, да кралго и ножемЂ претимо, кадг у средг 
мира све желћ, све ползе и користи народа нашегт. лепше и 
лакше испунћне, сва права народа нашегн посрествомт. самогн 
отца цара и крали нашегт. мирнимт, и законимв путемг за вћ- 
чито утврђена видити можемо.

Нема Србина, коЛ е за родт. свои пређе одт. мене умрети 
готовт., али Н1в нуждно ниедна капт. гоначке наше крви да се 
безт, разлога пролје: лћпо е умрети, али е шштв лепше живети 
за родт> своћ. Зато лгобезна браћо! живимо и дћлаИмо за народт, 
нашт, одушевлћно, алт. и разборито, сложимо се сви за благо 
народа и отечества нашегт,; поразумимо се навпре, и посовћ- 
тимо се, изведимо на чпстт, све желћ и захтевани, потребе 
и право народа, пакт. самв н први, коћ ћу и као прави СрбинЂ, 
и као кралћвске власти пуномоћникЂ сваки трудЂ, бригу и 
старанћ употребити, да се ова сва испуне.

О симђ свега пакЂ помислимо, да и царЂ и кралв нашЂ и 
цћло светЂ на насЂ гледи, да дћла наше дакле треба така да 
буДУ, да Европа и сви народи признаду, како ми не само кадЂ 
треба сђ оружЈемЂ, него свагда шштв више се разлогомЂ и 
расудлвивостго за пресветлогЂ нашегЂ цара и крали, за нашЂ 
народЂ и народноств и мило отечество дћлати умемо. Д ВасЂ 
дакле Мила браћо Србска братски.позивамЂ пресвега на братско 
поразумлћше за благо цћлогн Народа СрбскогЂ.

Да живи пресвћтли ДарЂ и Кралв нашЂ! да живи братска 
•слога! да живи Србство!

Дано у Петроварадину (27. Мал) 9. ГОши 1848.
ПетарЂ ЧарноевићЂ

грофЂ темешшб и велиши жупанЂ, 
пуномоћни крал$всши коммиссарЂ.

Fordítása:

Kedves nemzetem és szeretett testvéreim!
Mindenekelőtt követvén szivem sugallatát, hozzátok szólok, mint 

igazi szerb, szeretett szerb testvéreimhez; nem jöttem én ide senki 
kedvéért, se előnyéért, hanem szeretett fajtársaim és szerb nemzetem 
érdekében, midőn a királyi teljhatalmú biztosi méltóságot elvállaltam; 
minden egyéni érdeket mellőzve, csak a szeretett nemzet és a haza 
javáért. Kijelentem, hogy boldogult Arzén patriarcha és a Csernovitsok 
valamennyi hős szerb férfiai és őseim ámylelkeitől, melyek bölcsőmtől 
fogva kísértenek, és a nemzettel éltek-haltak, — megtanultam én is
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fajtársaimat szeretni, értök élni s halni, és (hőstetteimet nemzetem 
dicsőségére átruházni.

Kedves szerb testvéreim! Nem azért jöttem tehát közibétek 
(mint hallomás szerint, sajnálatomra elég botorul és rosszakaratúlag 
terjesztik), hogy testvéreimet üldözzem, hanem azon okból jöttem ide 
előbb is, most is, hogy a nemzet és testvéreim javát és boldogságát 
biztosítsam; hogy a vitéz szerb nemzet nevének méltóságát súlyos
bítsam. S hogy minderről mindenki meggyőződhessen, hadd beszél
jenek tetteim : a becsei kerületben csak azok ítéltettek el és lőnek 
megbüntetve jog szerint, vallás és nemzetiségi külömbség nélkül, 
akik gyikoltak, raboltak és gyújtogattak.

Nem miattam ítéltettek el, hanem egy ezen okból kirendelt 
nyilvános bíróság utján, melyben szerb nemzetiségű bírák is helyet foglal
tak. Szivem sugallatát követve, igyekeztem a törvény szigorát enyhíteni 
és a Becsén levő bíróság már be is szüntette működését. Kikindán, 
ahol hallatlan és rettenetes dolgok történtek, az isteni igazság szerint 
csakis azon gyilkosok fejei vétettek, akik ártatlanul polgártársaik 
testvérvérét ontották. Sem Becsén, sem Kikindán egyetlen egy ember sem 
ítéltetett el asm okból, mivel nemsete és nemzetségének védelmére kelt; s mi 
több, ha akadt volna olyan, aki a szerb nemzetiséget fojtogatni meg
kísérelte volna, azt én magam a legszigorúbban megbüntettem volna. 
Időközben a kikindai bíróság működése is megszűnt. Üres, költött, 
alávaló hazugságoknak nyilvánítom azon híreket, melyek szerint egy
házaink és vallásfelekezetünk Kikindán vagy bárhol is becsméreltettek 
volna; erről biztosítlak titeket becsületes szerb nevemmel, és a szent 
királyi szóval. Csakis szerb testvéreim iránt tanúsított őszinte szere
tetem folytán fogadtam el a királyi biztosságot úgy a becsei mint 
a kikindai kerületben, azonkívül a király és a kormány pedig fel
hatalmaztak arra, hogy a fent említett két kerületre a király nevében 
mindazon jótéteményeket kiterjesszem, melyek az ottani lakosok, 
illetve testvéreink javát csak öregbíthetik.

A határőrvidékiekre nézve általában, a csajkás zászlóaljra külön, 
rendkívüli, királyi kegyből kifolyó, eddig nem hallott engedményekkel 
bírok, melyeket felső rendeletre azonnal életbe óhajtok léptetni; 
a kegyeket és engedményeket, amint megtörténik a megegyezés, 
azonnal ki fogom hirdetni; továbbá, szándékom a határőrvidóki köz
ségeket és a csajkás zászlóalj lakosait bizalmas értekezletre meghívni, 
hogy azon óhajaikat és kívánataikat minél előbb nyilvánítsák és 
mindezeket igazság szerint, mint azt a mi vitéz nemzetünk teljes 
mértékben megérdemli, — teljesíteni óhajtom.

Ami nevezetesen Újvidéket illeti, meggyőződvén a helyzetről 
(bár Újvidékre katonaság küldetett, miről annyi sok szó esik, de nem 
nemzetünk, sem nemzetiségünk ellen nem küldetett ki) a katonaság 
egy részét nem bocsátottam be a városba, hanem máshova küldöttem, 
s ami jelentéktelen katonaság helyt maradt, a péterváradi főhadi 
parancsnok alá helyeztetett.
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S hogy a legnagyobb akadályt eltávolítsam és a polgárok lelkeit 
megnyugtassam, bízván békeszeretetükben és tisztességükben, kérel
meiket, hogy a statárium Újvidék területén megszüntessék, staféta 
utján őfelségéhez felküldtem s örvendenék, ha ez közmegelégedésre 
telje síttetnék.

S így, kedves testvérek, mindenki beláthatja, hogy én, a nekem 
királyi kegy utján reám ruházott királyi hatalmat, mint igaz, nemzetét 
szerető szerb, nem rosszra, hanem az egész szerb nemzet javára for
dítani óhajtottam s fogom.

Azonban, hogy ezt mind megtehessem, szükségesnek tartom, 
hogy összejöjjünk és okosan megértsük egymást és egy szívvel- 
lélekkel a nemzet boldogságán dolgozzunk. Nincsen szükség arra, 
szeretett testvéreink, hogy ezért felfegyverkezzünk, hogy házainkat 
és ügyeinket elhagyjuk, a királyt karddal megfenyegessük, amikor 
békességgel nemzetünk összes óhajtásait, javát és szükségleteit, összes 
jogainkat, császári és királyi apánk utján, törvényes utón, maradandóan 
megerősítve láthatjuk.

Nem akad szerb, aki nálamnál nemzetéért hamarább kész meg
halni, de nincsen is szükség arra, hogy hős vérünk egyetlen cseppjét 
is ki ontsuk ok nélkül. Szép nemzetéért meghalni, de még szebb érte 
éln i! Ezért szeretett testvérek, éljünk és dolgozzunk lelkesen nem
zetünkért, de ésszel is nemzetünk és hazánk javára; előbb értsük 
meg egymást s aztán tanácskozzunk, szögezzük le a nemzet óhajait 
és kívánságait, szükségleteit és jogait, és én az elsők közt leszek, 
aki mint igaz szerb és teljhatalmú királyi biztos minden igyekeze
temet arra fogom fordítani, hogy ezek mind teljesüljenek.

Gondoljátok meg azt is, hogy a császár és király, az egész 
világ ránk tek in t; tetteink tehát olyanok legyenek, hogy Európa és 
valamennyi nemzete elismerje, hogy mi nemcsak szükség esetén fegy
verrel, hanem mindenkor ésszel és megfontolással császárunk és 
királyunkért, nemzetünkért és nemzetiségünkért és szeretett hazánkért 
cselekedni tudunk. Titeket tehát, szeretett szerb testvéreim, tesvériesen 
felhívlak, mindenekelőtt az egész szerb nemzet boldogsága érdekében, 
testvéri tanácskozásra.

Éljen a mi felséges császárunk és királyunk! A testvéri egyet
értés ! A szerbség!

212.
Pétervárad, 1848 június 9.

Csemovits kir. Jbiztos báró Piret bánsági főhadparancsnokot felhívja, 
hogy a bujtogató határőroidéM tisztek és altisztek ellen járjon el.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129. 1848. VI. 24/d

A minisztérium által értesítettem, hogy a bánsági határőr
vidéki ezredben leginkább a katona fő- és altisztek a népet bujto-
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gatják a magyarok ellen s ingerük arra, hogy őfelsége magyar 
kormányának ne engedelmeskedjenek. Felhívom a főhadparancsnok- 
ságot, hogy addig is, mig itteni dolgaim végeztével a határőr- 
vidékre nézve királyi biztosi feladatomban egyetértőleg a tisztelt 
főhadparancsnoksággal eljárhatandok, tegye meg belátásához képest 
sietőleg a legcélszerűbb hatályos intézkedéseket, hogy az ilyetén 
gaz bujtogatásoknak minél előbb eleje vétessék.

213.
Bécs, 1848 június 9.

Grrőf Latour osztrák hadügyminiszternek báró Liret bánsági főhad- 
parancsnokhoz intézett leiratából; vonakodik a magyar hadügy

miniszternél közbenjárni.
Eredeti leirat. Wien, Er. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VII. 17/c.

Érk. június 17-én.

. .  . ich kann bei der dermaligen noch schwankender Lage 
der Dinge in Ungarn Ihr Benehmen bei Anlässe ähnlicher Art 
umsomehr nur der eigenen vielgeprüften Klugheit Euer Exzellenz 
unterziehen, als eine unmittelbare Intervention von meiner Seite 
bei dem ungarischen Ministerium wahrscheinlich von geringem 
Erfolge seie, und dadurch nur eine Kompromittirung der kais. 
österreichischen obersten Kriegsverwaltung zur Folge haben würde.

Báró Piret főhadparancsnok gróf Latourt kérte fel, Eogy a magyar 
kormánynál interveniáljon; mert szerinte a magyar kormány beavatkozása 
a határőrvidék viszonyaiba s a magyar minisztérium alá való rendelése a 
szerbek fölkelésére vezet.

214.
Temesvár, 1848 június 9.

Báró Piret bánsági fohadparancsnok Fehértemplom tanácsához.
Másolat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 131. 1848. XIII. 74/c.

Praesid. Nr. 261.

. Über den Bericht vom 8. dieses Jahves Nr 18. kann ich 
mit Bezug auf den Präsidial-Erlass vom 8. Juni 1. J. Nr. 258, 
— welcher dem Magistrate durch die Vorgesetzte Brigade zu
kommen wird, — nur bedeuten, dass ich das National Comité in Karlo- 
witz in keiner Weise für berechtigt halte, irgend eine Verfügung 
in der Grenze zu treffen; dass ich den Namen des Kaisers, in 
welchem dieses Comité für seine Verfügungen Gehorsam fordert, so- 
lange als missbraucht erklären muss, bis es nicht Sr. Majestät 
dem Kaiser gefallen haben wird, die mir als Kommandierender
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General übertragenen Befugnisse zuriickzunehmen; dass ich daher 
Jedermann auf seinen Standpunkte für die Folgen ungesetzlicher 
Handlungen verantwortlich mache.

Sollte sich daher das fragliche Comité Eingriffe in die Be
fugnisse des Generalkommando anmassen, so sind diese entschieden 
zurückzuweisen.

Ich weiss, dass hierdurch unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen momentan der Fall herbeigeführt werden kann, dass 
um nicht die öffentliche Ordnung zu stören, der Gewalt ein Opfer 
gebracht werden muss, allein ich hoffe durch die Befehle, die ich 
mir unter einem von dem k. k. Kriegsministerium in Wien erbittet, 
in die Lage gesetzt zu werden, zur Herstellung der willkürlich 
angetasteten Herrschaft des Gesetzes mit wirksamen Mitteln zu 
schreiten.

215.
Zágráb, 1848 június 9.

Bajacsits érsek a szerbországi kormányhoz segítségért fordul. 
Közölve a Szerb Matica 1866. évkönyvének 111. kötetének 140—142. lapjain.

Високо правителство, Господо внсокопочптаема!
Иди садт. иди никадт. мораво се свп сроднн гогосдавенски 

Народи сложити, и све свое СветинГ, спасти, мора се особнто 
СербскШ Р о дђ  о тђ  мађарскога лрма избавити. Што е СербскШ 
Народв 1. и 3. Мал учишо, немолсе вамг бнти непознато; ерт> 
сте и Вн посредственно онде бнди, и Вашв гдасЂ сђ гдасомЂ 
овостранне Браће ваше соединили. Браћа Хорвати и Сдавонцн 
примише насЂ у  свол обитјл сердечно, искренно и могу рећи сђ  
ведичаЈћпимЂ одушевденЈемЂ. Закдучеши наша о тђ  1. и. 3. Маи 
признали су за свои, и зав4шчади неразрушимна С огозђ сђ 
нами, и за подкрћпити к о д ђ  двора наша захтевани закдгочиди 
су нашемЂ у то име изасданомЂ отбору придружити знатнми 
своа отборЂ подч, предводитедствомЂ самога Господина Бана. 
Кромћ тога готовн су дати намЂ, и већЂ шадго дМствитедну 
ПОМОћЂ.

При овомђ Браће Хорвата одушевденгго могу ли едно- 
утробна Браћа наша Срби безчувственни остати? — М н с л и м ђ  
да то неће и неможе бнти. Да Вн насЂ храбриди, и одобра- 
вади нћсте, еда бн се мн тако дадеко и упустили бнли? ДухЂ 
ваше сдободе обвдадао е и нами, и мн жедимо Вами уподобити 
се. Да се наша цГ>л ђ  безЂ велики изванреднн жертвн постићи 
неможе, лсно е. — Мн други жертвн принести неможемо кромћ 
сами прсЈго и мишица наши. Мн неимамо оружЈн. мн неимамо 
праха и олова, мн неимамо новца, не имамо онн средства,
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Magyar fordítása:

Most vagy soha, kell valamennyi rokon délszláv népnek egyesülve 
megmenteni mindazt, ami szent előttük, valamint a szerb népet a ma
gyarok járma alól felszabadítani. Nem ismeretlen előttetek, hogy mit 
határozott a szerb nép (1848) május 13. és 15-én, hiszen közvetve 
ti is (a szerb kormány) ott voltatok és szavatokat a Duna innenső 
részeni lakó testvéreitekével egyesítettétek. Horvát és szlavón test
véreink őszinte szívből, s mondhatom, nagy lelkesedéssel fogadtak 
minket karjaikba. Az 1848 május 13. és 15-iki határozatainkat 
magukévá tették és velünk felbonthatlan szövetséget kötöttek; óhajaink 
támogatására az udvarhoz menesztett küldöttségünkhöz fog az ő nagy 
küldöttségük is csatlakozni a bán vezetése alatt. Ehhez képest készek 
nekünk segítséget nyújtani s tényleg adnak is már.

A horvátoknak ilyen lelkesedése mellett egyvérű szerb test
véreink maradhatnak-e velünk szemben érzéketlenek ? — úgy vélem, 
hogy nem. Ha ti nem bátorítottatok és tetteinket nem helyeseltétek 
volna, váljon belebocsátkoztunk volna-e ennyire ? A ti szabadságtok 
felettünk is uralkodik s mi hozzátok hasonlók óhajtunk lenni. Világos, 
hogy céljaink nagy áldozatok nélkül nem érhetők el. Mi más áldozatot 
nem hozhatunk, mint testi erőnket; nincsenek fegyvereink, se puska
porunk, se golyóink, se pénzünk, egyszóval nem rendelkezünk azon 
eszközökkel, melyek a háború vezetésére szükségesek. Ezen utóbbi 
eszköznek, a pénznek, mi is, horvát testvéreink is híjával vagyunk, 
mert a jövedelmi források eddigeló őrzőink kezében voltak. Semmink 
sincsen, amire jelenleg pénzt vehetnénk fel, de horvát testvéreink

безЂ ковхг се, ако до потребе дође, рагв нодити не може. 
Ово посл$днк средство оскуд$ва и нами, и Браћи Хорватомв, 
ерт. су сви тога извори досадт бнлп у рукама нашихв Очува. 
Мн неимамо засадт на што узаимити, но Браћа наша Хорвати 
нмаго доволвну сигурноств, на кого у свакомт> случаго знатна 
количноств новца може имг се дати.

Онн у овнмђ обстоателствами не знаду се никудЂ обратити 
него кђ внсокомђ СербскомЂ правителству, нити имаго игди 
веће надежде него у вами високопочитаема Господо! Онн долазе 
и у свомђ и у нашемЂ шиересу. и не мнсле друго, него што 
е за насЂ свш спасеше. За бодћ и веће увћренћ умолили су 
и мене за ово препоручително писмо, и шалго Вами добро нозна- 
тога родолгоба Г. ХрттоФора Станковића члена нвшвога Фшан- 
цјалнога отбора са другнмЂ членами, коему совершенно повћ- 
реше поклонити лгобовт имаћте.

Предавагоћи и ВасЂ савЂ благочестивнћ НародЂ покрову 
Свевншнћга и препоручугоћи ВамЂ важно ово дћло, остаемЂ 
сђ истиннмђ внсокопочиташемЂ н сердечннмЂ цћловашемЂ 

Внсокому Правителству преоданМпп# Богомолнцђ
1осифђ с. р. ПатрЈлрхЂ.
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e lé g  b iz to s íték o t n y ú jth atn ak  m in d en k or akár je le n té k e n y  m en n y iség ű  
pén zb éli kölcsönre.

I ly e n  v iszon yok  k ö zött ők  m áshova nem  fordu lhatn ak , m in t  
a m agas szerbországi korm ányhoz, é s  csak t i  b e lé tek  h e ly ez ik , m éltó- 
ságos uraim , r em é n y e ik e t!  A  sa já t és a m i érd ek eink ben  fordulnak  
hozzátok  é s  e g y eseg y e d ü l m indn yájun k  m eg m en tésére  gondolnak . 
N agyob b nyom aték  okából en g em  is  fe lk ér tek  ezen  aján ló levé l m eg 
írására és k ü ld ik  hozzátok a jó l ism ert hazafit, S z ta n k o v its  K ristó fo t, 
p én zü g y i b izo ttsá g u k  tagját, eg y éb  tagokkal, akik iránt te lje s  biza
lom m al sz ív esk ed je tek  len n i.

T itek et és az eg ész  b ecse s  n e m z ete t a  m indenh ató  oltalm ába, 
és ezen  fon tos ü g y e t  ajánlva, m aradok igaz  n a g y ra b ecsü lé sse l és 
sz ív é ly es  ü d v ö z le tte l, a m agas korm ánynak legodaadóbb iste n fé lő  h iv e , 
K ajacsits patriarcha.

216.

Kragujevac, 1848 június 10.
Garasanin Illés szerb béliiyyi főnöknek Knityánin Petrovits szerb 
államtanácsoshoz intézett levéléből; a szerb fejedelem nem járul 

hozzá Knityánin terveihez.
Eredeti levél. Belgrád, Narodna bibliotéka. Bukopisi. 1848. Nr. 640.

. . .  Са светлим књазом расуждавали смо о том доста, 
оћемо ли вас одпустити и при свему томе што се помоћ под 
неким предводитељима онамо шиљати мора и што у таквим 
нулгду имамо, па и што би ви најподезније то место изпунили, 
опет нисмо за добро судили вас одпустити. Осим тога што 
нам можете овде сваки час потребни бити, не можете се 
ви ни због политике одпустити. Турци већ поћињу озбидно 
наше кораке у ствари онострани Срба сматрати. Ово није од 
маде важности, јер могу се они с Мађарима у случају нужде 
споразумети, које ако ми предосторожни будемо бити неће, а 
таково што треба, да предупредимо за ползу и нашу и онострани 
Срба! Ми и ако смо дужни сваким начином подпомагати Србе 
на оној страни, за то опет не морамо нигата јавно предузимати. 
Да отидете ви онамо, сматрало би се по готову јавно. Ви сте 
совјетник земаљски, дакдем врло важан чден правителства; 
осим тога познати сте као човек совршено књажевски, па сад 
кажите ви сами, можеди се то другачије разумевати него, да 
сте нарочито упућени одавде? а јели совјетно чинити пред- 
пријатија без сваки и најмање предострожности ? Ово су дакле 
у кратко узроци због који вас Књаз не може одпустити, и ја 
се са овим совршено соглашавам, па ви сад љутиди се на нас, 
или не. Ја вас само братски молим да се овом књажевском

Пг. ТШ т Ј . : к? 1818—19-Ш вгегђ 1о1ке1ее 1бг14пе(е. II . 24
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Fordítása:
A fejedelemmel eléggé meghánytuk a dolgot, váljon elbocsássuk-e 

Önt vagy n em ; mindenekelőtt az oda (Magyarországba) küldendő 
sególycsapatoknak parancsnokokat kell adni, s erre Önt tartanánk 
a legalkalmasabbnak. Eltekintve attól, hogy minden pillanatban itthon 
szükségünk lehet önre, nem bocsáthatjuk el Önt politikai okokból 
sem. A törökök már komolyan kezdik a dunántúli szerbek érdekében 
te tt lépéseinket figyelni; nem csekély fontossággal bír ez, m ert 
ők szükség esetén a magyarokkal szövetkezhetnének, ami nem fog 
bekövetkezni, ha mi óvatosak leszünk; ezt tehát el kell kerülnünk 
dunántúli szerbjeink érdekében i s ! Bár kötelességünk minden módon 
a dunántúli szerbeket támogatni, de azért nem szabad azt nyilvánosan 
tennünk ; már pedig, ha ö n  átmegy, segítségünk nyilvánosságra jutna» 
Ön államtanácsos, s mint ilyen, a kormánynak igen fontos tag jaj 
tudják, hogy föltétien hive a fejedelemnek; ezt ön  sem értelmezheti 
másképen, mint hogy innét küldték ki. S vájjon tanácsos-e minden 
elővigyázat nélkül vállalkozásokba bocsátkozni? Röviden szólva: ezek 
az okok, melyek miatt a fejedelem ö n t el nem bocsáthatja s én 
határozottan egyetértek vele, akár neheztel reánk, akár nem. Barátilag 
kérem, vesse alá magát a fejedelem határozatának, ha jó t akar néki 
s véli, hogy engedélye nélkül nem szabad távoznia.

Egyébiránt támogassuk a dunántúli szerbeket tehetségünkhöz 
képest, s minthogy ö n  helyén van, tegyen olyan javaslatokat, melyeket 
ö n  legjobbaknak tart. Ha esetleg megjönne az ideje annak, hogy 
a magyarok ellen nyíltan föllépjünk, akkor az Ön kívánsága is 
teljesíthető lesz és isten nevében ágyúdörgés közt akár Budáig, Bécsig 
nyomulhat.

217.
Karlóca, 1848 június 10.

A  karlócai szerb főodbor felhívása a hatá/rörvidéki századokhoz, 
hogy csatlakozzanak a szerb felkeléshez.

Másolat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 31/b. Nr. 281.

рјешенију са свим повинујете, ако му добро желите п миелите, 
да вам без таковом иије слободно отићи.

У осталом свему помажимо ондашње Србе, колико више 
можемо, и како сте ту на месту а ви предлажите све што за 
најбоље налазите. Будели пак потреба и време да се јавно на 
мађаре пође, онда ће вам се жеља испунити, па ћете у име 
Бога и за Будима онамо к Бечу проћи и груаље у штиту увести.

. . .  Компата ће се уверити да е воена граница ново- 
наименнованомт. мађарскомт Министерству издана и подложена, 
да е Царт> и Кралв патпт. Фердинапд бћсниломт, Мађара и з ђ
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Беча у Тпродску премештснЂ, и св&тди ПрестодЂ иТговђ у 
оиасности. а подђ овимђ иначе обезбеђена Србска Народноств 
Мађарскоме угнћтенго тако издожена, да е Србски НародЂ, ч.е 
имагоћи друге никакове одбране одђ стране овако у опасноств 
доЕеденогЂ ЦарскогЂ Престода у обштемЂ ускодебанго св1го 
народа у 1мперји АустрЈИскои за наисвћтда дужноств свого 
почитовати нринуђенЂ, да мадо и ведико, старо и мдадо сред- 
ствомђ подписаногЂ подпомоћногЂ ГдавногЂ Одбора свогђ на 
орухие позове, како бн Мађарима непрхлтеднма Цара и престода 
и србскогЂ Народа, снажанв одпорЂ дао; нашегЂ Цара и Кради 
Фердинанда изђ Тиролске на престолЂ нТговђ у БечЂ довсо, 
гопачкимЂ србскимЂ мишицима подупро, н утврдјо, а , . .  Патдиаршш 
нашу одђ издавника нћгови спасти могао, и ВоЗеодовину народа 
србскогЂ и нћгову народноств обнов10 и укрћшо.

Господо Официри, браћо граничари, Срби гоинбицн ! Вн кои 
сте се подђ заставомЂ нашегЂ Цара и Кради Фердинанда за- 
кдеди, да ће те нћга и нћговЂ престодЂ до капи крви бранитп, 
садЂ имате прилику, да вћрноств вашу предЂ ЦаремЂ и пре- 
стодомђ, иредЂ АрмадомЂ п цГдомђ свГтомђ засвћдочити.

Зато васЂ у име народа СрбскогЂ подписани гдавни одборв 
овав позивз, да одма овамо новтаИте, да престолЂ Цара н 
Крадн Фердинанда и Србску Народноств браните.

Гдавви одборЂ тврдо се нада да ће сдавна компашл ово 
повћренћ, кое 100 онђ у име СрбскогЂ Народа чини, у пунои 
мћри оправдати и да неће у средини нћноћ бнти издаица 
нашегЂ Цара и Крадн Фердинанда и СрбскогЂ Народа. Но ако 
бн се по несрећи и такови нашло, нека сваки, бно онђ кому 
драго сва зла слћдства самн себи препише, ерЂ га гдавнн овак 
ОдборЂ одђ лрости Народа СрбскогЂ не може сачувати.

Немовте се дакде, Браћо и Господо! Народу нротивити, 
онђ не иде на ничда пропаств него па срећу и сдаву свого и 
свога Цара.

Изђ засћдаши главногЂ СрбскогЂ НародногЂ Одбора 
29. Ман 1848. год. у Кардовци држаногв. Н. 281.

Народни СокретарЂ За предсГдателл чденЂ одбора
1ованЂ СтанковићЂ. Георг!® ВарсанЂ.

Fordítása:
. . .  A (határőrvidéki) század meg fog győződni róla, hogy 

a határőrvidék az újonnan kinevezett magyar minisztériumnak ki lön 
szolgáltatva és "alárendelve, s hogy Ferdinánd császár-királyunk a 
magyarok dühe elől Bécshől Tirolba ment és szent trónja veszélyben 
forog; a különben biztosított szerb nemzetiség a magyarok elnyomá
sának annyira lön kitéve, hogy a szerb nemzet, nem lévén a veszélybe 
sodort császári trón részéről semmiképen sem megvédve, az osztrák 
impériumban élő nemzetek forrongása közepette, legszentebb köteles-

24*
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ségének tartotta, az alulírott teljhatalmú nemzeti főbizottság utján, 
a nemzet összes fiait fegyverre felhívni, hogy a császár és trón, és 
a szerb nemzet ellenségeinek sikeresen ellentállhasson; Ferdinánd 
császárunkat és királyunkat Tirolból Bécsbe trónjára visszahozhassuk, 
hős szerb karjainkkal őt támogatva . . .  és patriarchátusunkat árulóitól 
megmenthessük, a szerb nemzet vajdaságát pedig megújíthassuk és 
nemzetiségünket biztosíthassuk.

Tiszt urak, határőrvidéki testvérek, szerb katonák I Ti, akik 
Ferdinánd császárunk és királyunk zászlójára felesküdtetek, hogy meg 
fogjátok őt és trónját az utolsó csepp vérig védeni, most van alkal
matok hűségteket a császár és trónja, a hadsereg és az egész világ 
előtt megmutatni.

Ezért az alulírott bizottság a szerb nemzet nevében felhív 
titeket, hogy azonnal ide siessetek Ferdinánd császár és király trón
jának, valamint a szerb nemzetiség védelmére.

A főbizottság erősen hiszi, hogy a tisztelt század, hitében, 
mellyel iránta a szerb nemzet nevében viseltetik, teljes mérvben 
meg fogja erősíteni és nem akad körében Ferdinánd császár-királynak 
és a szerb nemzetnek árulója. S ha, szerencsétlenségre ilyen talál
tatnék, az tulajdonítsa magának a büntető következményeket, mert 
a főbizottság a szerb nemzet haragjától meg nem óvhatja.

Testvérek! Ne ellenkezzetek tehát a nemzet akaratával, mely 
senki romlását nem óhajtja, hanem csakis császárjának és saját bol
dogságát keresi.

A felhívást a szerb nemzeti főbizottság nevében aláírták: Yarszan 
György, mint helyettes elnök és Sztankovits János nemzeti titkár.

218.

Becs, 1848 június 10.

Az osztrák minisztertanács határozata Pulszky Ferenc államtitkár 
átiratára, melyben ez bejelenti, hogy a határőrvidéken véres ese

mények előtt állanak.
Wien, St. A.; M. B. Protocoll. 1848. Nr. ad. 976., VIII.

Der Kriegsminister Graf Latour theilte ein Schreiben des 
Staatssekretärs Pulszky und einen Bericht des Generalkommando 
zu Peterwardein mit, woraus erhellt, dass die Spannung zwischen 
der magyarischen Parthei einerseits, dann der Illyrien und Serben 
anderseits, den höchsten Punkt erreicht hat, und die Eröffnung 
des Bürgerkrieges, an welchem zahlreiche Freischaaren aus Serbien 
sich sofort thätigst betheiligen werden, nicht mehr fern sei, zumal 
die Militärautoritäten in der Gränze die in Massa aufstehende 
Bevölkerung nicht mehr zurückzuhalten im Stande sind. Es wurde 
einstimmig die Nothwendigkeit anerkannt, blutigen Konflikten
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zwischen den Militärgränztrnppen, über welche das ungarische 
Ministerium disponirt, zu begegnen; obgleich der Kriegsminister 
sich nicht verhehlen kann, dass seit der Bildung des verantwort
lichen ungarischen Ministeriums, der Einfluss der Zentralkriegs- 
behörde [sic!] in Ungarn überhaupt gelähmt sei, und er auch in der 
Gränze zu schwinden beginne, so dass die Intervention des Grafen 
Latour wenig helfen dürfte.

219.
Pétervárad, 1848 június 10.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok fölterjesztése Ferdinánd királyhoz, 
mélyben a fegyveres kitörést bejelenti.

Eredeti fölterjesztés. Budapest, O. L .; K. M. 1848. 556/e. sz.
Másolat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2680.

Präsid. Nr. 585.
Euer Majestät! Mein allergnädigster Herr!

Im Nachhange meines ehrfurchtsvollem Berichtes von 8 . d. 
Nr. 5771 beeile ich mich durch Überbringer dieses, Herrn Ober
lieutenant-Auditor Raich des Csaikisten-Bataillons Euer Majestät 
ehrerbietigst zu berichten, dass sich die ganze hiesige Gegend in 
vollkommenen Aufstand befindet, wozu bei 30 Tausend Serbianer 
bereit sind, ihren hierländigen Brüdern zu Hilfe zu kommen, falls 
solche von mir durch Waffengewalt bedroht werden sollten. Es 
ist daher die ganze Gegend in Angst und Schrecken versetzt. Vor 
Neusatz in der sogennanten Römerschanze stehen bereits bei 
4000 Bewaffnete, meistens Gränzer des Csaikisten-Bataillons und 
Peterwardeiner Regiments mit mehreren Hundert armirten Bauern 
aus Syrmien, alle mit der kaiserlichen Fahne.

Eine gleiche, wenn nicht noch grössere Anzahl bewaffneter 
Menschen aus dem hierländigen, so wie aus den banatischen 
Grenz-Regimentem gleichfalls mit kaiserlichen Fahnen ist in und 
um Karlovitz versammelt.

Alles ist vor Euer Majestät enthusiasmirt, — überall ertönen 
Lebe-hochs für unserem gnädigsten geliebtesten Kaiser und H errn; 
da hingegen nimmt aber der Hass gegen das ungarische Mini
sterium von Tag zu Tag zu.

Ich hätte wohl Truppen, um diese Lagers anzugreifen, es 
verlauteten jedoch eben seitens dieser Truppen Äusserungen, dass 
sie sich gewiss weigern würden, ihre Waffenbrüder die braven 
Grmzer anzugreifen.

1 Lásd a 208. sz. iratot a 358. lapon.
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Im Lager vor Neusatz befinden sich 8  Kanonen, welche 
dem Osaikisten-Bataillon durch dessen Populare abgenommen wor
den sind.

Die wüthende Volksmassa hatte dem Oberst Beller, so wie 
dem Oberstlieutenant Mollinary des Csaikisten-Bataillons mit dem 
Tode gedroht, falls sich diese der Abführung der Geschütze 
widersetzen.

Gestern kam wieder eine Deputation des Central-Comites 
aus Karlovitz nach Titel, um die noch alldort verbliebenen Kanonen 
abzuverlangen.

Ich habe alle, mir zu Gebote stehenden Mitteln der Pacifi- 
cirung versucht, meine Schritte waren aber vergebens, da man 
durchaus unter unmittelbaren Befehlen Eure Majestät, so wie des 
k. k. Ministeriums stehen, nichts aber vom ungarischen Ministerium 
wissen will.

Ich befinde mich zwar hier in vollkommenen Verteidigungs 
Zustand, womit ich jedes gegen die Festung gewagte Unternehmen 
abweisen kann; aber ich wünschte das Gränzvolk zu beruhigen, 
weil sich dermalen nach Abzug der Männer in der Gränze nur 
Greise, Weiber und Kinder befinden, die Feldarbeiten Zurück
bleiben, jeder militärische Verband Disciplín und Subordination 
aufgehoben ist, mithin der Zustand der Gränzbevölkerung ein 
schrecklicher ist.

Ich bitte daher Eure Majestät um bestimmte allerhöchste 
Befehle, womit ich das brave Gränzvolk zu besänftigen im 
Stande. wäre.

Übrigens mache ich einstweilen zur Beruhigung der im 
höchsten Grade aufgeregten Gemüther den hierländigen Gränz- 
Regimentern und dem Csaikisten-Bataillon bekannt, dass ich 
ihre Wünsche unter Einem Euer Majestät vortrage, indem ich 
zugleich an alle die Ermahnung nach den hier beiliegenden Prokla
mationen erlasse, sich der gesetzlichen Ordnung zu fügen, und 
ihnen zugleich empfehle, die weiteren allerhöchste Befehle mit 
Geduld abzuwarten.

Ich sehe mich dahin verpflichtet, die unterthänigste Bemer
kung beizufügen, wienach ich glaube, dass die gegenwärtig eben
falls aufgeregte Provinzial-Bevölkerung in Slavonien und Syrmien, 
dann in südlichen Ungarn, sich viel leichter dem ungarischen 
Ministerium unterwerfen würde, wenn die Gränzen durch ihre 
Unterstellung unter das k. k. Kriegsministerium in Wien wieder 
beruhigt wären. Diese Provinzial-Bevölkerung ist ja schon seit so 
langer Zeit unter den ungarischen Behörden gestanden, sie ist an 
den Nexus mit Ungarn schon gewohnt, und wird sich wohl bei 
einem zweckmässigen Vorgänge des ungarischen Ministeriums 
wieder gewinnen lassen. Der Gränzer hiegegen ist an diesem Nexus 
nicht gewohnt, sieht darin nur eine Machinazion eines ihm feind-
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lichen Volkes, wird in dieser Ansicht noch durch seine unmittel
baren Nachbarn und Stammesbrüder, die Serbier, bestärkt, von 
deren allerdings zu besorgen ist, dass sie, im Falle eines allge
meinen Aufstandes der Granzer gegen die Ungarn, den Gränzern 
zu  Hilfe eilen, und durch ihren kräftigen Beitritt nicht nur ein 
grenzenloses Unglück über diese Gegenden bringen, sondern bei 
den dermaligen aufgeregten Zeiten und bei den Sympathien, die 
sie leicht bei andern slavischen Völkern der Monarchie finden 
dürfte, selbst das Schiksal Ungarns in Frage stellen könnten.

Ezen jelentés folytán, a magyar kormány óhajára adta ki Ferdinánd 
király az 1848 június 16-iki proklamációt a csajkásokhoz és határőrvidéki 
ezredekhez. (K. M. 1848. 55ó/e.)

220 .

Pétervárad, 1848 június 10.

Csemovits Péter kir. biztos intézvénye báró Hrabowsky péterváradi 
főhadparancsnolchoz, melyben tett intézkedéseit közli.

Eredeti rendelet. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 39.
Beiktatva : Präs. 933. sz. a. Érk. június 13-án.

1848. Temesi Gróf főispán királyi biztostól.
192/27.

Péterváradi tisztelt főhadi kormánynak.
A vészteljes zendülési körülmények úgy kívánják, hogy 

Újvidék városát rövid időre elhagyjam. Eltávozásomról tehát a 
tisztelt főhadi kormányt arról értesítem: hogy miután ezen zen
dülésnek kimenetelét a kibékítés többé nehezen, hanem bizonyosan 
fegyver fogja elhatározni: annak következtében megtettem a ren
deléseket.

1. Hogy Bácsmegye részéről egy bizottmány alispáni elnöklet 
alatt neveztessék ki; az érkezendő katonai erő elszállásolása és 
elláttatása iránt gondoskodandó.

2. A nemzeti őrseregeket Bács megyében sőt a szomszéd 
megyékben is készen tartatni rendeltem, hogy kibocsátandó parancs 
következtében a védelemre vagy megtámadásra használtassanak.

3. Újvidék városában a közcsend és rend fentartására nézve 
a rendszabályokat kibocsátottam.

4. Valamint a bácsmegyei bizottmánynak, úgy különösen 
Újvidék város tanácsának meghagytam: hogy a tisztelt főhadi- 
kormánynak a katonaságot és ezen zendülés lecsillapítását érdeklő 
minden rendeletéit, sőt az újvidéki városi tanács a közcsend és 
rend fentartására nézve teendő intézkedéseit is . . . pontosan 
teljesítse . . .
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Temesvár, 1848 június 10.

Báró Piret bánsági főhadpa/rancsnoknák gróf Latour osztrák 
hadügyminiszterhez intézett jelentéséből/

Eredeti felterjesztés. Wien, Kr. M. 1848. 2480. sz. a. Érk. június 14-én. 
Fogalmazvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 15. Praes. 

Nr. 264. Exp. június 10-én.

Euer Excellenz werden geneigt sein, die nachstellenden 
Schwierigkeiten zu überblicken, die nach Umständen meine hierortige 
Stellung compromittiren, ja  selbst unhaltbar machen müssen, wenn 
nicht thunlichst bald in einem oder dem anderen Sinne durch ein 
a. h. Manifest S. Majestät des Kaisers das Grenzvolk beruhigt, und 
so dem, durch die Mitwirkung des g. n. u. Clerus übermächtigen 
Einflusses des Carlovitzer Comités, dessen Programm als sehr ver
schieden von der croatischen Bewegung, ich trotz aller Loyalitäts- 
Versicherungen, für ein höchst staatsgefährliches anzusehen, nicht 
umhin kann, entrissen wird.

Az illír-bánsági ezred összes községei ekkor már tiltakozó kérvé
nyeiket, a Magyarországba való bekebelezés ellen, beterjesztették. (S. B. 
G. K. 1848. VI. 15/a—1.)

222.

Budapest, 1848 június 10.

Szemere belügyminiszter rendelete a déli megyék főispánjaihoz, 
a teendő ellenintézkedésekről.

Szemere belügyminiszter eredeti fogalmazványa. Budapest, 0. L .; B. M. 
1848. 3414. ein. szám. Exp. június 10.

Bács, Temes, Arad, Torontál, Somogy, Zala, Tolna, Baranya, 
Veszprém, Vas, Csongrád, Csanád, Krassé megyék főispánjainak.

Tudva van főispán úr előtt, hogy Őfelsége a Bán által 
kihirdetett június 5-iki tartományi gyűlést törvénytelennek nyil
vánítván, tartásátél a Bánt eltiltotta. S úgy hallom, hogy a gyűlés 
megtartatott, hogy a Bán Őfelsége egyenes parancsára Innsbruckban 
meg nem jelent.

Eddig Őfelsége akarata ellen cselekedett, most egyenes paran
csait nem teljesíti.
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Világos ezekből, hogy minden bizonyítgatásai az uralkodó
ház iránti hívségnek ámítás és csalás a horvátok részéről, világos, 
hogy készen kell lennünk, mintha a háború meg volna üzenve, 
mert minden napnak sikere vakmerőbbé teszi a szláv-illyr moz
galmat.

Aggasztó hírek jönnek a Dana mellékéről. Újvidék körül 
lázongó emberek ezrei tolonganak, a csajkások egy része tisztjei
nek nem endedelmeskedvén, föltámadt és ágyúkkal ment Újvidék 
felé, minthogy a kormány oda katonaságot küldött. Ha ez így 
megy, a polgárháborút, mit a kormány elkerülni kívánt, alig lehe- 
tend elkerülni.

Ezért főispán úr minden erejét és hatalmát szedje össze, 
és a magyar és német népet fegyverezze fel. Buzdítsa bátor
ságra és együttartásra. Ne húzzanak széjjel, hanem szövetkezzenek. 
Az egyesült erőben van a hatalom. Erre kell figyelmeztetni a 
népet. Senkinél ne függjön a fegyver szögön; adják férfiak kezébe, 
ingyen ha hazafi, de pénzért is átveendő. A lelkesb polgárok 
álljanak élére a sereggyűjtésnek. Az egyenesre vert kasza hatal
mas fegyver. Célja nem más, mint készen lenni, a község, s minden
esetre a megye határain belül. A haza majd mindenkinek kijegyzi 
helyét a nemzetgyűlés végzése szerint.

Erőt kell gyűjteni, erőt kell mutatni, hogy ha mi nem 
támadunk is meg senkit, megtámadni se merjenek.

Különben a lázongó zaj még vakmerő lesz beütni a határ
széleken. Az orosz folyvást gyűjti seregeit északon és délen. Tart
hatni általános gyuladástól Európa délkeleti részein.

Különösen megjegyzem: ahol oláh van, azt meg kell nyerni 
minden áron. Nem szabad megengedni, hogy a nép a magyaron 
kívül mással szövetkezzék.

A magyart és németet föl kell fegyverezni, amivel lehet, 
azzal; gyakorolni kell, tiszteket, vagy népszerű szónokokat kell 
adni, kik ébresszék, buzdítsák.

Ahol rácok, sőt tótok között elszórvák a magyarok és 
németek; ez utóbbiak egymás között állandó kapcsot találjanak. 
A mentség az összetartásban van. Egymás veszedelméről jelek által 
értesíttessenek, de akképen, hogy azok az ellenfélnek is jelül ne 
szolgálhasson.

Szóval: a haza valóban veszélyben van. Tartson főispán úr 
értekezéseket és azok szerint intézkedjék haladéktalanul. Készülő
déseinket lássa mindenki, aggodalmainkat ne. Ne várjon e részben 
sűrű és bő utasítást a kormánytól; ki most a maga körében erőt, 
védelmi erőt állít ki, — azt megmentőjének tekinti a haza.
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223.
Karlóca, 1849 június 10.

A  karlócai szerb főbizottság a királynál bevádolja báró Hrábowsky 
főhadparancsnokot, mivel nem ismerte él a délmagyarországi szerbeket

önálló nemzetnék.
Eredetije : Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Ease. 182. 1848. VI. 57/b.

Euere Majestät
allerdurchlauchtigster Kaiser und König 

Unser allergnädigster Herr!
Während die Eurer K. K. Apostolischen Majestät stets treue, 

im Wahlgesetze der neuaufgedrungenen ungarischen Regierung in 
ihren nationalen Rechten bedrohte, dadurch der allgemeinen Charte 
Österreichs entzogene serbische Nation sich gekränkt, aber be
rechtigt fühlte, in der am 1/13 und 3/15 Mai 1. J. zu Karlovitz 
gefeierten National-Versammlung den Gebrauch ihrer eigenen, 
von weiland Seiner Maiestät, glorreichen Andenkens Leopold I. 
ihr verliehenen, und von mehreren kaiserlichen Nachfolgern, seeli- 
gen Andenkens Römischen Kaisern und Ungarischen Königen 
bestätigten Rechte zu machen, sich ihren Erzbischof und Metro
politen, Joseph Rajacsits zum Patriarchen, und Oguliner Regiments
kommandanten, Euerer Maiestät Obersten Stephan Supplicatz de 
Vitéz zu ihren Vojvoden zu erwählen, für diesen das den Türken 
entrissenen, in dem kaiserlichen Einladungsschreiben ddto 6 . April 
1690 der serbischen Nation versprochene, verliehene, erlaubte freie 
Eigenthumsrecht, des auf Syrmien, Banat, Bacska und das Bar 
ranyaer Komitat mit Innbegriff der Militärgrenze erstreckte Terri
toriums auszuersehen, 1 für die Association mit den dreieinigen, 
mit der serbischen Nation homogen nationelles Prinzip habenden 
Königreichen Dalmatien, Croatien und Slavonien, unter der heili
gen Krone Ungarns und dem allerhöchsten Oberhaupt Euerer 
Majestät und allerhöchst dero legitimen Nachfolgern auszusprechen, 
und eine zahlreiche Deputation, welche unter Aufführung unseres 
Patriarchen Joseph Rajacsics, diese Petitionen Euerer Majestät 
unterthänigst vorlegen wird, zum allerhöchsten Throne Euerer 
k. k. Majestät bereits auf den Weg zu machen: rüstet sich das 
ungarische Ministerium zu einer Reaction dieses in der National
versammlung zu Karlovitz feierlichst ausgesprochenen serbischen 
Actes, nicht nur durch Worte, sondern auch in der That. Die Errich
tung und die allseitige Werbung für die Mobile-Garde in Ungarn, 
die Nichtanerkennung der vorberührten National-Versammlung und

1 I. Lipót császár-király 1690. évi április 6-iki diplomájában erről 
nincsen szó.
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ihres, Aktes zu Karlovitz, durch die Berufung und Verlegung eines 
zweiten National-Kongresses auf den 15. Juni 1. J. in Temesvár 
und zur Erzweckung dessen das gegen Serben in Banat und 
Bacska verhängte und angewandte, sogar auf das Csaikisten- 
Bataillon und Syrmien erweiterte und öffentlich publizirte Stand
recht, und mit ihm gegen eine schuldlose ganze Nation verhängte 
peinliche Terrorisierens, sind Ursachen, warum sich die serbische 
Nation wie ein Mann erhoben, gegenüber des ungarischen Ministe
riums, und ihrer nun immer verschärften Massregel in einer defen
siven zum allerhöchsten Throne Euere Majestät, allerhöchstdessen 
Schutze, und zur Sicherstellung ihrer Nationalität unter aller
höchst demselben, aber in einer, wie immer auch jetzt treuunter- 
thänigster Stellung bereit steht, Gut und Blut zu opfern.

Diese waren die ÄusserungeD, welche eine zahlreiche aus 
Geistlichen, Grenz-, Staabs- und Oberoffizieren, Beamten, Bürgern 
und treue Grenzern Euer Majestät vom serbischen nationalen, 
durch die serbische Nation eingesetzten und bevollmächtigten 
Central-Comité zusammengesetzte Deputation der serbischen Nation 
Eurer Majestät Commandirenden Generalen Baron Hrabowsky, 
heute in Peterwardein aufrichtig erklärt, aber ein überraschendes, 
unerwartetes Ultimatum aus dem Munde desselben Euerer Majestät 
geheimen Käthes Br.- Hrabowsky im feierlichsten, authentischen 
Ausdrücke, vernehmen musste, dass die serbische Nation auf der 
Charte Österreichs nicht existiert, er den Name Serbe nicht kennt, 
keine serbische Nationalität in Österreich erkennt.

Diese feierliche Verachtung, diese Beschimpfung einer Nation, 
welche durch mehr als ein Jahrhundert in den Feldzügen gegen 
die Türken, Italien, Frankreich, Deutschland, Russland gekämpft, 
deren serbische Brüder und Söhne mehr als 50.000 Mann auch

Gegenwärtig in Italien ihr Blut vergiessen, andere 50.000 die 
chutzwehr Euerer Majestät allerhöchsten Staates gegen fremde 

Einfälle bilden, uud noch andere 50.000 Serben unter Waffen 
und dem Einflüsse des nationalen serbischen Central-Comités bereit 
stehen, um Euer Majestät allerhöchsten Thron in Wien herzustellen, 
und unter allerhöchst demselben unsere Nationalität zu sichern, 
war das Signal zur allgemeinen Empörung, zum Landsturm, 
und Kreuzzüge der serbischen Eurer Majestät treu un tertän i
gen Nation.

Die serbische Nation glaubt nicht diese aus dem Munde 
Euerer Majestät commandirenden Generalen Feldmarschall-Lieutenant 
Baron Hrabowsky, einer zahlreichen serbischen Deputation, feier
lichst erklärte Nichtanerkennung ihrer Nationalität, ihres Namens, 
ihrer Existenz, als im Namen oder Aufträge Euerer k. k. Ap. 
Majestät ausgesprochen, die Jahrhundert bewiesene Serben- und 
Grenzer Treue, durch eine derartige öffentliche Beschimpfung und 
Verachtung belohnt zu haben, darum die grösste Erbitterung der



380 FERDINAND KIRÁLY PROKLAMÁCIÓ JA

ganzen Nation gegen vorbesagten General Feldmarschall-Lieute
nant, welche keine Grenzen kennt.

Da die serbische Nation Euerer Majestät immer mit vollem 
Vertrauen und aufrichtig gedient hat, und auch jetzt aufrichtig 
zu dienen unter den segensreichen Fahne Er. Majestät und aller
höchst Ihren Waffen bereit steht, so fühlt sich dieselbe das 
bestehende ungarische Ministerium anzuerkennen unvermögende 
serbische Nation, als treuer Unterthan Er. Majestät verpflichtet, 
durch die hier versammelte Nation unterthänigst zu bitten, Er. 
Majestät Generalen Feld.-Lieutenant Br. Hrabowsky, da seine 
Worte nicht den Stempel Er. Majestät, allerhöchstwelche sämmt- 
lichen Völkern und Nationen Österreichs ihre Nationalität zu 
verbürgen geruhete, Anerkennung und Billigung tragen dürften, 
baldmöglichst aus dem Bereiche der Serben zu entfernen, und als 
vollkommenes Einvernehmen zwischen Euerer Majestät und der 
serbischen Nation, drei Vermittler, unseren Patriarchen Joseph 
Rajacsics, Banus Jellacsics und unseren Vojvoden Obersten Suppli- 
katz, so bald als möglich allerhuldreichst ermächtigen und hieher 
senden geruhen zu wollen um ein Blutvergiessen, einen Bürger
krieg und dessen unabsehbare Folgen zu vermeiden.

Die wir uns alle sammt und sonders der Allerhöchsten Huld 
und Gnade Euere Majestät in vollkommensten Anerkennung und 
Ausübung aller Unterthanspflichten empfehlen und mit dem Aus
drucke echter Hingebung und tiefster Ehrfurcht verharren

Euerer Majestät
Unserens allergnädigsten Kaisers und Königs unterthänigste

Zu Oarlovitz am 1848 versammelte serbische Nation.
10 Juni

Im Namen der ganzen serbischen Nation 
folgen die Unterschriften.

224.

Innsbruck, 1848 június 10.

Ferdinand király kiáltványa a határó'roidékiekhez-
Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129; 1848. VI. 37/d. 
Közölve Wiener Zeitung 1848. Nr. 169. számában is. Szerb példánya: SI. S.

G. K. Fasc. 132; 1848. VI. 116/b.

Manifest an meine Grenzer.
Wir Ferdinand I. von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, 

apostolischer König von Ungarn, Böhmen, Kroatien, Dalmatien, 
Slavonien, Galizien und Lodomerien, dies Nahmens der Fünfte, 
von Rama, Servien, Kumanien und Bulgarien, so auch noch König 
der Lombardei, von Venedig, Illyrien und Jerusalem, Erzherzog
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Ton Österreich etc. thun hiermit Unseren Grenzern kund und zu
wissen:

Indem Wir Uns bewogen haben, Unserem Königreich Ungarn 
und seinen Nebenländern Croatien und Slavonien, ein eigenes, in 
Ofen residirendes, verantwortliches Ministerium zu geben, haben 
W ir Uns zugleich entschlossen, zur besseren Verwaltung Eures 
Vaterlandes, zur schnelleren Erledigung Euerer Angelegenheiten, 
auch die gesammte Militärgrenze, diesem, Uns und dem ganzen 
Lande für Alle seine Handlungen verantwortlichen Ministerium 
zu unterordnen, und in Hinkunft, statt im Wege des Hofkrieg- 
rathes alle Unser Befehle nur im Wege Unseres königlichen 
Statthalters des durchlauchtigsten Erzherzogs Stephan, Palatinus 
von Ungarn, und des ungarischen Kriegsministeriums an Euch in 
Eure Heimat gelangen zu lassen; — in Befolgung dieser Befehle 
erweiset Ihr daher nur Uns auch ferner den Gehorsam, welchen 
Ihr Uns und dem Vaterlande bisher mit so treuer Ergebenheit 
geleistet habt.

Grenzer! Es thut Unserem Herzen wohl, nach so vielen 
Uns gegebenen Beweisen ausdauernder Treue und Tapferkeit, 
Euch endlich den verdienten Lohn zuwenden zu können.

Nachdem Euch die Unverletzlichkeit Euerer Nationalität, 
Religion und Sprache durch Uns und die Verfassung des Landes 
für ewige Zeiten garantirt wird, machen W ir es dem königlichen 
Statthalter und Unserem ungarischen Ministerium gleichzeitig zur 
heiligsten Pflicht, Eurere Wünsche zu vernehmen, Eure Bedürfnisse 
kennen zu lernen, und sofort Euch unverzüglich alle jene Er
leichterungen und Begünstigungen zu Theil werden zu lassen, 
welche mit den neuen Gesetzen und der Eigenthümlichkeit Eurer 
Militärverwaltigung vereinbarlich, und welche jedem treuen Bürger 
durch die dem Gesammtvaterlande verliehene Constitution ge
worden sind; anderseits aber fordern W ir Euch auf, Unserem könig
lichen Statthalter und dem ungarischen Ministerium als Unseren 
gegenwärtigen Verfassung gemässen Organen in All und Jedem 
Folge zu leisten, und nicht durch Widersetzlichkeit Euer und 
Euerer Nachkommen Wohl zu gefährden, und Euere historischen 
Ruhm treuer Anhänglichkeit an Unser Kaiserhaus zu beflecken. 
Diesem Unserem königlichen Statthalter und ungarischen Mini
sterium wird es ferner obliegen, für eine sichere und bessere 
Subsistenz Euerer Geistlichkeit, so wie für das Emporblühen Eurer 
Nationalschuhlen ungesäumt Sorge zu tragen, dem Militärkommuni
täten endlich und dem sonstigen im Regimensbezirke wohnenden 
Bürgern jene constitutionelle Freiheiten zuzuwenden, deren sich 
gesetzlich alle anderen Städte und Bürger des Königreichs erfreuen.

Schliesslich geben W ir Euch bekannt, dass W ir Unseren 
Feldmarschallieutenant und commandierenden Generalen von Slavo
nien Baron Hrabowskj mit dem Aufträge zum königlichen
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Commissär für Croatien und Slavonien ernannt haben, die dortigen, 
eine Trennung von der ungarischen Krone beabsichtigenden Um
triebe, besonders aber das Unseren bestimmten Weisungen und 
Befehlen sowohl, als den Gesetzen zu widerlaufenden Benehmen 
des Ban’s von Croatien Baron Joseph Jellachieh zu untersuchen, 
den Wir sonach, bis zu seiner vollständigen Rechtfertigung der 
Banuswürde und allen militärischen Bedienstungen zu entheben 
finden, und Euch hiermit befehlen bis auf Weiteres dem Freiherrn 
Joseph Jellachieh jeden Gehorsam zu versagen, dagegen aber den 
Verordnungen Unseres k. k. Feldmarschalllieutenants B. Hrar 
bowsky unbedingt und in allen Beziehungen zu folgen.

Gegeben in Unserer Stadt Innsbruck den 10-ten Juni 1848.
Ferdinand, m. p.

Báró Piret jelenti gróf Latomnak, 1848 július 11-én, hogy a fenti 
manifesztum kihirdetése hatástalan maradt, sok helyt meg sem enged
ték kihirdetését. (Kr. M. 1848. Nr. 3149.) — Ugyanakkor Ferdinánd 
király a horvátokhoz és szlavónokhoz is kiáltványt intézett. — A kiált
ványokat magyarul Pap Dénes : Okmánytár Magyarország függetl. harcának 
tört. 1848-49. I. k. 192—193 1. közölte.

225.

Budapest, 1848 június 11.

Szemere belügyminiszter irata Csernovits és Vukovits Jár. biztoshoz 
a délvidéki viszonyok tárgyában.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 1848. 0. L .; B. M. 297. ein. szám.
Elbocs. június 11-én.

Vettem legújabb tudósításaikat, melyek nem kevésbe' aggasz
tók. Ha ez így megy, a polgárháború elkerülhetlen. Es hol keres
sünk erőt ha a katonaság csal?

Istenben és magunkban!
Ezért a katonai erőt vagy egy helyre, vagy több erős helyre 

nagyobb tömegben egybevonásán kívül a magyar és német elemet 
kell felbuzdítani, összetartásra, válvetésre buzdítani s megmagya
rázni, hogy különben elvész nemcsak hazája, de elvész anyja, neje, 
gyermeke. Ezeket is bizonyos pontokra kell összehúzni és ekkép 
hátai védőleg, elnyomólag, sőt ha kell támadólag.

Innen az önkéntes őrsereg indul Szegednek. Mindenfelől azon 
alsó vidékre küldjük. Felfegyverezzük úgy, ahogy lehet. A lélek 
kipótolja benne a fegyveres kellő készültség hiányát.

Itt már alig van katona. Nagyrészt Eszék körül is van rá 
szükség, a Dráva-vonalt őrizni.

írtam a főispánoknak, hogy a nemzetőrséget alakítsák hala
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déktalanul meg. Életük van veszélyben, — ez a leghathatósabb 
vészharang; ezt hangoztassák!

A. kunok és hajdúk fegyvereseit is útnak indítjuk. Agyúk 
küldését is sürgettem.

Győznünk kellene, de harcot ne kezdjünk, és mindenesetre 
csak diadalmasba ereszkedjünk.

Ide zárom az erdélyi kormányzó tudósításából e német leve
let, mely egy muszka kém-generálisról szól, ki a határőrvidéken 
izgatni szándékszik. Őrszemmel kísértették és okos móddal tették 
ártalmatlanná . . .

Ha embereket, tekintélyeket megnyerhettek, ne sajnáljatok 
semmit. Béke minden áron, ha az ár csak pénzbe vagy hivatalba 
kerül. Különben, ha minden népség fellázad ellenünk, Isten ám 
virrasszon sorsunk felett.

226 .

Budapest, 1848 június 11.

Szemere belügyminiszter az alakítandó déli hadsereg élelmezése céljából 
Török Gábor aradi polgármestert nevezi ki polgári biztossá.
Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L. 1848. B. M. 299. ein. szám.

A bánáti újabb események folytán sorkatonaság és rendezett 
őrsereg fog Szeged körül összevonatni, mely a kir. biztosok és 
hadi parancsnok rendelete szerint fog kormányoztatok

Ennek ellátása erélyt, belátást, hazafiui buzgóságot kíván. 
Önben feltalálom mindhármat. A rendkívüli idők e becses tulaj
donait még becsesbé teszik és erejében nevelik.

Ezennel felhívom tehát, hogy mint polgári biztos, a királyi 
biztosok és főhadi parancsnok utasítása szerint, a tábornok fize
téséről, ellátásáról, szükségeiről, elszállásáról, (sőt lelkességéről is) 
gondoskodjék minden tekintetben, hogy bárminek hiánya miatt a 
rend meg ne zavartassák.

A pénzügyminiszter értesíteni fogja hol és mi mennyiségben 
fogja a pénzt fölvehetni.

Hatósága kiterjed Csóngrád, Csanád, Arad megyére s az 
ezekben fekvő királyi városokra. Az illető törvényhatóságokkal 
egyetértőén fog,intézkedni.

Temes, Bács és Torontál megyében kik leendenek a polgári 
biztosok, arról Csernovits és Vukovits kir. biztos urak által fog 
értesíttetni . . .

Mészáros hadügyminiszter kérte (1848 június 10.) a polgári biztosok 
kinevezését.
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227.

Budapest, 1848 június 11.

Szemere belügyminiszter a déli vármegyéket a polgári biztosok 
kinevezéséről értesíti.

Gánóczy fogalmazványa. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 3613. sz.
Exped. június 11.

A belügyminiszter Arad, Csanád, Csongrád, Bács, Krassd, 
Temes és Torontói vármegyéknek; és Arad, Temesvár, Szeged, 
Szabadka és Zombor városoknak. 1848 jún. 11.

Azon elszakadási szándék, melyet az ország déli határain 
előidézni a bujtogatdk folytonos igyekvése volt, újabb tudósítások 
szerint tettleges lázadássá fajult.

A horvát tartományi gyűlés őfelségének közvetlen tilalma 
ellenére törvénytelenül megtartatott, a nép fegyverre szdlíttatott és 
a felszólításnak engedelmeskedik, engedelmeskedni kényszeríttetik.

A kormány kiséretlenül semmit sem hagyott, mi a törvény 
korlátain belül a tévútra vezetett nép balhiedelmeit oszlathatá, 
semmit, mi a nemzet törvényhozása akaratának teljesítésére vezet
hetett, mert a szabadság és jogegyenlőség hatalmának kívánt 
diadalt szerezni békés úton, melynek áldásait az erőszak csökkenti.

Azonban késznek kell lenni a végsőre is, mert törvényes 
királyunkat védeni, az ország és alkotmány egységét fentartani, a 
veszélyeztetett személy- és vagyonbátorságot helyreállítani, mulaszt- 
hatatlan kötelességünk és ezt teljesíteni fogjuk minden áron.

Szükséges azért erőt gyűjteni, melynek lelkesedése, melynek 
súlya képes legyen legyőzni a hálátlanságot és vakmerőséget, mely 
legszentebb viszonyainkat megtámadni készül.

Ennélfogva Szeged város táján nagyobb számú nemzeti őr
sereg és katonaság fog táborba szállíttatni, és a köröskörül fekvő 
megyékben alkalmaztatni, melynek ellátásáról helyben és útközben 
gondoskodni szükséges.

Hogy ez renddel és pontossággal eszközöltessék, Krassó, Bács, 
Temes, Torontói megyékre és az ezekben fekvő szabad királyi 
városokra nézve Csernovics Péter temesi gróf és Vukovics Szabbás 
temesi alispán, királyi biztos urak fognak nevezni polgári bizto
sokat; Arad, Csanád, Csongrád megyékre és az ezekben fekvő 
szabad királyi városokra nézve pedig Török Gábor aradi polgár- 
mester neveztetik ki általam polgári biztosul, kik az önkéntesek 
úgy mint a rendes katonák szabályszerű elszállítását, élelmezését 
vezérlendik.

Nem kételkedem, miképen Önök jelen pillanatban polgári 
kötelességüknek megfelelni szintoly áldozatkészséggel mint eréllyel 
sietendik, mert a hazát védőket kellő ellátás nélkül hagyni nem 
szabad. Hogy azonban ezt annál célszerűbben tehessék, meghagyom
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Önöknek, miszerint az említett polgári biztosokkal, a szállításokra, 
élelmezésekre és egyéb hadi ellátásokra nézve folytonos egyet
értésben legyenek, gyorsan és sikeresen intézkedjenek és az e rész
ben veendő parancsokat haladéktalanul foganatosítsák, ezt kívánja 
önjavuk, ezt megtámadott hazánk megmentése.

A polgári biztosok részére a szükséges pénzmennyiség utal
ványoztatok. De ha az ellátás körül bármiképen zavar támadna, 
azt hiszem, mindenkinek nyitva leend erszénye, tára és készen 
állanak lovai, ha azokra szüksége leend a hazának. Minden meg 
van téve, hogy hiány a készpénzben ne legyen, egyébiránt bizton 
hiszem, hogy előlegezni szükség esetében a hazának mindenki fog, 
mert a haza meg tudja, meg akarja, meg fogja fizetni, amit nem 
követelés, hanem előlegezésképen fogad el.

Jelszavunk legyen: a haza mindenekelőtt.

228 .

Temesvár, 1848 június 11.

Báró Pírét bánsági fűhadpara/ncsnok kiáltványa a határ űrvidékiekhez, 
mellyel a fűlkelűket lecsillapítani igyekszik.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2571. sz. a.

Soldaten des Reserve-Bataillons!
Bürger der Miliťár-Communitäten!
Braves Grenzvolk!

Höret auf ein Paar Worte, die der, von Seiner Majestät 
dem allergnädigsten Kaiser Ferdinand Euch Vorgesetzte komman- 
dirende General, als Eure unzweifelhaftige Obrigkeit, aus vollem 
Herzen zu Euch spricht, die er so gerne persönlich an Euch 
richtete, wenn es ihm seine vielen und dringenden Geschäfte er
laubten, Temesvár gegenwärtig zu verlassen.

Mit tiefem Leidwesen musste ich in Erfahrung bringen, dass 
sich ein sogenanntes serbisches National-Comité in Garlovitz an- 
masst, sich Euch durch Aussendlinge und Zuschriften im Namen 
des Kaisers als eine Behörde zu bezeichnen, — die berufen und 
berechtigt sei, im Interesse Eurer bedroht sein sollenden Nationa
lität und Rechte, Beschlüsse zu fassen und zu deren Unter
stützung Euren bewaffneten Beistand zu fordern.

Ihr müsst aber einsehen, dass das National-Comité Euch 
hiedurch zu einer ungesetzlichen Handlung, welche Alle — die 
sie begehen — früher oder später in empfindliche Strafe, in das 
grösste Unglück stürzen wird, — verleitet, — denn Ihr wisst 
wohl, dass nur Euer kommandirender General, und auf seine

25D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . II .
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Anordnung Eure Offiziere das Recht haben, Euch zu bewaffneten 
Diensten zu befehligen.

Ihr seht also, dass Ihr getäuscht werdet, — dass man Euch 
für Andere unerlaubte, noch verhüllte, mit Eurer beschworenen 
Pflicht gewiss nicht verträgliche Zwecke missbrauchen, dass 
man Euch auf einen endlosen Irrweg des Verderbens führen will.

Das sogenannte National-Comité beweist aber sein ungesetz
liches Dasein schon dadurch, dass es durch die in den Commu- 
nitäten und vielen Stationen gegründeten Sicherheits-Comités den 
rechtmässigen Vorständen Gewalt anzuthun versucht. So will es in 
Pancsova die Aerarial-Kassen gegen alles Recht in Beschlag nehmen 
machen. Es will Euren Brigade General, — es will Euern Komman
danten, Eure rechtmässigen Beamten zwingen, solchen ungesetz
lichen Schritten beizustimmen. Kann ein solch ordnungswidriges 
Verfahren der Wille Eures Monarchen, unseres allergnädigsten 
Herrn sein ? Und ist es nicht durch hundertfällige Erfahrung 
bestättigt, dass, wer die Ordnung angreift, auch ein Feind des 
Rechtes ist?

Werdet Ihr einer Stimme vertrauen, die Euch auf solchen 
Abweg leiten will? Habt Ihr nicht allen Grund zu glauben, dass 
nur diejenigen Eure wahren Freunde seien, Euer wahres Wohl 
bezwecken können, die rechtmässig berufen sind, Euch den aller
höchsten Willen des Monarchen, — dem Ihr stets treu bleiben 
wollt — zur verkündigen? Und könnt Ihr denn glauben, dass 
ein unbefugter Eingriff in die gesetzliche Ordnung — wenn Ihr 
auch einen solchen gegen Euere Pflicht geschehen liesset, — des
halb an den schuldigen Urhebern und Allen, die sie unterstützt 
haben, ungestraft bleiben würde ? Täuscht Euch nicht. Die Stunde 
der Vergeltung schlägt für Jeden, der das Gesetz — unter dessen 
Schutze allein die Wohlfahrt des Staates, wie seiner Bürger ge
deihen kann, — mit Füssen tritt.

Darum fordere ich Euch in Eurem, — wohlverstanden — 
eigenen Interesse, und mit so guter Meinung, wie ein liebender 
Vater seine Kinder — pflichtgemäss auf: weiset sie zurück die 
ungebetenen Gäste mit ihren verlockenden Rathschlägen, — miss
traut selbst der Sprache derer, die Euch nahe stehen, wenn 
sie diese verführerischen Töne anstimmen; — schliesst Euch enge 
Eurem Kommandanten, Euren Offizieren, Euren Magistraten, und 
durch dieses Bindemittel Eurem kommandirenden General an, der 
stets bereit war und bleiben wird, alle Eure theueren Rechte zu 
beschützen, Euch am Throne des Monarchen zu vertreten, Euch 
vor Vachtheilen zu bewahren. Beschützet insbesondere und unter
stützet — wenn er es bedarf — mit ganzer Kraft Euren wür
digen, im treuen Dienste seines Kaisers ergrauten General in 
Pancsova, damit er im Verein mit den dortigen vielen gutgesinnten 
Bürgern, allen gegen die gesetzliche Ordnung gerichteten. An-
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griffen pflichtgetreuen Widerstand leisten könne, und auch nicht 
augenblicklich der rohen Gewalt weichen müsse; erspart mir den 
bittern Schmerz, Euch die Schmach, dass Euer kommandirender 
General gezwungen würde, dem Gesetze seine gebührende Herr
schaft, nicht durch Eure kräftige Mitwirkung allein, — sondern 
durch das Einschreiten anderer kaiserlich königlichen Truppen 
sichern zu müssen.

Báró Piret kiáltványával a kitört forradalmat óhajtotta lecsilla
pítani. 1848 június 9-én a tomasováci századból 196 határőr Perlaszra ment 
a szerb táborba; Luzsetits pancsovai tábornok június 9-én jelenti, hogy 
a Pancsován megalakult szerb kerületi odbor a kincstári pénztárakat lefog
lalni szándékozik. Június 10-én Fehértemplomban megjelent Tamburich 
György szerb nemzeti biztos társaival szerb zászlókkal, hogy az illír-bán
sági határőrezred területén a szerb odborokat felállítsa, Fehértemplom 
hatósága azonban elfogta őket.

229.
Temesvár, 1848 június 11.

Zsivkovits Pantelejmon temesvári gör. kel. püspök körlevele 
a bánsági szerb határőrvidékiekhez.

Eredeti litografált felhívás. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. — 1848.
VI. 18/c. Präs. 272. Exp. június 14. és Djejanija, 1848. Nr. 48.

Воинпдн Резерв-Баталљона!
Грађанн ГранисарскШ Коммунггета!
Добрни ГраннчарскШ Народе!
Чувте неколико речи, кое вангв, о д ђ  Н н о в о г ђ  Величества 

премидостивогЂ Цара Фердшанда вама предпостављенннв Ком- 
мандГрагоћш ГенералЂ, дакде ваша нстинита врхорна властЂ, 
нуннмЂ чуства срцемЂ к ђ  вама произноси, кое бн онђ  тако 
радо на васЂ лично управјо, кадЂ бн му само млоги и одла- 
ганн нетрпећи послови дозволили ТемишварЂ садЂ оставити.

Велика ме е жалоств обузела, кадЂ самЂ дознао, да се 
налази у Карловцн еданЂ тако названннв СрбскШ Народнни 
ОдборЂ, ков се усуђуе предЂ вама чрезЂ изсланике и дописе 
у име Цара себе за неко Надлежателство издати, кое п о зи в ђ  
и право себп дае, у штерессу опасности изложенне Народности 
и права ваши, заклгочешн устронвати и за нодпору овШ вашу 
оружану помоћв̂  искати.

Свн пакЂ морате увпдити, да овав Народнни ОдборЂ 
васЂ чрезЂ то наводи на незаконно дћло, чрезЂ кое постићи ће 
свакогЂ — ков то учини, — пре ил’ после осетлива казнБ и 
наввећа несрећа — ерЂ вн добро знате да само вашЂ комман- 
дјрагоћШ ГенералЂ и на нћгову наредбу ваши ОФФ1ц1ри право 
имаго на оружанне службе заповедати.

25*
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Вн видите дакле, да васг обмашого да хоће да васг здо- 
употребе за друге непозволћне, штптв сакривенне, сђ вашомЂ 
заклетомЂ дужносћу заиста неслагагоће се намере — да васЂ 
воде на неку безконечну страннутицу пропасти.

Но тако названнВ НародннЗ ОдборЂ доказуе свое неза- 
конно биће већЂ со тимђ, што покушава чрезЂ Оигурности Од- 
боре, у коммуштетима и млогима Шташнма установленне, 
закономЂ поглаварству насшпе наносити. Тако хоће да у Панчеву 
противЂ свакогЂ права секвестрјрати даде Ерархалне Кассе, 
хоће да преморава вашегЂ Брјгаде-Генерала, вашегЂ Комман- 
данта ваше законне Чиновнике ко оваковнма незаконннма 
корацнма приступити. Може ли таково противу реда поступанћ 
бнти волн вашегЂ монарха, нашегЂ светомилостивМшегЂ Гос- 
подина. Ше ли стостручннмЂ искуствомЂ потврђенно, да е онаб 
и правице непр1нтелв, коД редп и правице гази.

Оћетели се вн поверити таковомЂ гласу, коД хоће у такову 
странпутнцу да взсђ одведе? ЗарЂ нећете са свакимЂ основа- 
шемЂ вероватн, да су само онн вашн прави пр1лтелви, и ваше 
истинито благо издћДствовати могу, ко! су правилно иозвани, 
да вама наИвшпу волго Монарха, коме вн свагда вћрни остати 
желите — обавлгого. И можете ли вн веровати, да ће таково 
непозволћно улетанћ у Законнми редв, ако вн међу вама таково 
противу ваше дужности н нопустите да се догоди, тога ради 
на кризнма, проузрокователвима и свима оннма коД су нви 
подпомагали, неказнћнно остати ? НемоДте се варати. ЧасЂ 
каштиге куца за свакогЂ коД законЂ, — подђ коегв само 
заштитомЂ благостанћ Државе и нћнШ Грађана напредовати 
може — ногама гази.

Зато по дужности васЂ у вашеД — правов истинитоД — 
собственноД корнсти и сђ таковомЂ добромЂ мнслш као лгобећШ 
Отацв свого децу позивамЂ: одбаците ове ненозванне госте са 
нвшвнма примамлвивнма совћтнма, неверуДте ни самомв говору 
ошД коД око васЂ стое, кпдђ све преварлвиве гласове удеша- 
ваго; придружпте се вашемЂ Комманданту, вашнмЂ Оффицјр̂ ма1 
вашимЂ Магистратнма, и чрезЂ сву свезу са вашимЂ Комман- 
дјрагоћимЂ ГенерадомЂ, кои е свагда бно и остаће готовђ сва 
ваша драгоцћнна права бранити, васЂ при престолу Монарха 
заступити, васЂ одђ сваке шкодлвивости сачувати. Особито 
браните и подпомажите, — кадЂ буде требовао — са свомђ 
снагомЂ вагаегЂ досто&нногђ у в'ћрнов служби свова Цара 
остарћлогЂ Генерала у Панчеву, да бн онђ у дружству са 
ондашнима млогима добромисленннма Грађаннма свакима на 
законнни редЂ управленнима нападешима по дужности противу- 
етати могао и ни едно тренуће ока не бн морао суровомЂ 
нашшго устунитп. Уштедите мени ту горку жалост, вама пакЂ 
ту срамоту, да бн взш ђ  коммандјрагоћн ГенералЂ принуђепЂ
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бно, закону н4гову пристовну владу не само вашомг кр4пкомн 
помоМго, него и приступленхемЂ друге Цесаро-Крал4вске воЗске 
осигурати.

л _  , 3 0  Мајп
Дано у Темишвару на Дуове ^у "Јуна 1848.

Пантелевмонт. ЖивковићЂ.
Fordítása:
Ő felsége F erd inán d  császár á lta l k in ev e ze tt  főhadi paracsnoktok, 

teh á t igazi korm ányzó h atóságtok  sz ív e  m ély éb ő l eredő néhán y  szavára  
hallgassatok , aki öröm m el sz e m é ly esen  szó lna  hozzátok, ha bokros  
dolgai m eg en g ed n ék  T em esvárról távozn i.

N a g y  szom orú sággal tu d tam  m eg , h o g y  K arlócán e g y  ú g y n e v e z e tt  
szerb n em zeti b izo ttsá g  alaku lt, am ely  k ik ü ld ö tte i és r e n d e le té i á lta l 
a császár n evéb en  m agát holm i hatóságnak adja k i, s  m e ly  fe ljo g o s ítv a  
érzi m agát a t i  v e sz é ly e z te te tt  n e m z etisé g tek  és jo g a ito k  érd ekében  
határozatokat hozni és ezek  végrehajtására  t ite k e t  feg y v erre  szólítan i.

M indnyájatoknak be k e ll  lá tn i, h o g y  ezen  n em zeti b izo ttsá g  
tö r v én y te len  ú tra  v isz  t ite k e t , s ak i k ö v e ti azt, e lőbb-utóbb érzék en y  
b ü n tetés  és a legn agyob b  sz e re n c sé tle n ség  e lé  t e k in t ; h iszen  jó l  
tudjátok, ho g y  csakis a parancsoló főhadi parancsnok és en n ek  ren d e 
le tére  a t isz tek  jo g o su lta k  t ite k e t  fe g y v er re  fe lh ív n i.

L átjátok teh á t ebből, h o g y  fé lr ev e z e tn e k  t ite k e t  s fe l  akarnak  
használn i m ás, m eg  n em  e n g ed e tt, m ég  re jte tt , e sk ü v e l fog a d o tt  
k ö te lesség tek k e l e llenkező  célokra, és h o g y  m é rh etlen  rom lásba v iszn ek .

Az ú g y n ev e z e tt  nem zeti b izo ttsá g  saját tö r v én y te len  lé té t  m ár 
azzal is  b izon y ítja , h o g y  a közbiztonság  c ím én  a k özség ek b en  és sok  
állom áson erőszakkal m eg k ísérli, a tö rv én y es  elö ljárókat le té v e , b izo tt
ságok fe lá llítá sá t. P ancsován  a fen n á lló  jo g ren d  e llen ére  az állam i 
pénztárakat le fo g la ln i a k a r ja ; é s  tábornok ezredparancsnoktokat, tö r 
v é n y e s  t isz tv is e lő ite k e t  ily e n  tö r v én y te len  lép ések re  k én y szer íten i. 
V áljon leh etség e s-e  az, h o g y  az ily e n  ren d e lle n e s  e ljárás a  t i  fe lség e s  
uralkodótok akaratából tör tén jék  ? Százszor is  b eb izon yu lt, h o g y  aki 
a tö rv én y es ren d et lábbal tapossa, e lle n sé g e  a jo g ren d n ek .

B ábízhatjátok-e m agatokat o lyan  szóra, m e ly  ily e n  ba llép ésre  
akar t ite k e t  v in n i ? N em  akarjátok e lh in n i, h o g y  csak azok a t i  igazi 
barátaitok, akik  e g y ed ü l k ép esek  ig a zi ja v a ito k a t k ieszközö ln i, akik  
jogosan  vannak hivatva az uralkodó leg fe lső b b  akaratát, akihez t i  
m in d ig  h ív ek  óhajtotok len n i, to lm ácso ln i. H ih etitek -e , h o g y  az ily e n  
tö rv én y es rendbe való beavatkozás, ha k ö z te tek  k ö te le s sé g te k  e lle n é re  
e lőfordu lna, a b ű nrészesek , a b u jtogatók  b ü n te tle n e k  m aradnának ? 
C salatkoztok , m ert a b ü n te tés  óráia m in d en k it e lér , aki a tö r v én y t,  
—  m ely n ek  v éd elm e n é lk ü l az á llam  és polgárainak jó lé te  n em  öregbed-  
h etik , —  lábbal tiporja.

E zért k ö te lesség szerű en , —  saját igaz érd ek etek b en  é s  o lyan  
jóakarattal, a m ily en n el e g y  apa s z e r e te tt  g y erm ek ei irán t ta n ú sít , —
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felhívlak titeket: utasítsátok el ezen hívatlan vendégek félrevezető 
tanácsait, ne higyjetek azok hazug szavainak, akik körülöttetek ilyen 
hangulatot terjesztenek. Csatlakozzatok parancsnoktokhoz, tisztjeitekhez, 
hatóságaitokhoz s mindenekelőtt főhadi parancsnoktokhoz, aki mindenkor 
kész volt és lesz drága jogaitokat megvédeni, titeket az uralkodó 
trónja előtt képviselni és titeket minden ártalomtól megóvni. Külö
nösen védjétek és segítsétek szükség esetén, —1- erőtökkel, — 
császári szolgálatban kiérdemesült tábornoktokat Pancsován, hogy ő 
az ottani számos jóérzelmű polgárokkal, minden, a törvényes rend 
ellen intézett támadásnak kötelességszerűen ellentállhasson és egy 
pillanatig sem a nyers erőszak előtt hátráljon. Kíméljétek meg azon 
szomorúságtól, titeket meg azon szégyentől, hogy a ti főhadi parancs
noktok kénytelen legyen a fennálló kormány törvényes rendjét nem
csak a ti erős segítségtekkel, hanem más császári-királyi katonaság 
támogatásával biztosítani.

Temesvár, 1848 június 11-én. _ . , .Zsivkovits Pantelejmon.
Zsivkovits temesvári püspök körlevele, aki szorosan a főhadparancs- 

nokság intencióihoz tartotta magát, — minden bánsági határőrvidéki község
nek közhírré való tétel miatt megküldetett, — amidőn a karlócai szerb 
nemzeti bizottság a szerbeket fegyveres felkelésre felhívta.

230.
Fehértemplom, 1848 június 11.

A  fehértemplomi német és oláh lakosság fölterjesztése Ferdinand 
királyhoz magatartásuk kérdésében.

Másolat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2571.

Eure b. k. Majestät!
In grösster Noth und Bedrängniss wendet sich die getreue 

deutsche und wallachische Bevölkerung der Militär-Communität 
Weisskirchens im Banat unmittelbar an das väterliche Herz E. M. 
flehend, dass es allerhöchst Ihnen Huldereichst gefallen möge 
ihren ehrfurchtsvollen Bitten gnädiges Gehör zu schenken.

Infolge der neuesten Ereignisse nähmlich ist die Commu- 
nität Weisskirchen in einen aussergewohnlichen bedenklichen 
Zustand versetzt. Während man einerseits von den Vorgesetzten 
Behörden, den Willen E. Majestät vernahm, dass das Militär- 
Grenz-Gebiet, fernerhin allerhöchst Ihrem ungarischen Ministerium 
unterstehen solle, während die Militär-Communität Wöisskirchen 
dieser allerhöchsten Anordnung, infolge Ihres Pflichtgefühls und 
der ununterbrochenen Treue gegen ihren Monarchen sich unter
warf, sieht man zugleich im gesammten Grenz-Gebiethe, dem illyr- 
und deutsch-banater Regimentsbezirke, namentlich an unseren - Mit-
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br ädern Slawischer Abkunft, gegen dieselbe Anordnung E. Majestät 
einen Aufstand organisiren, in dessen offen ausgesprochenen Absicht 
es liegt, nicht allein die Authorität Höchst Ihres ungarischen 
Ministeriums nicht anzuerkennen und dieselbe mit Waffengewalt 
zu vertreiben, sondern auch das gesammte Banat für eine sogenannte 
serbische Wojewodschaft in Besitz zu nehmen.

Eure k. k. Majestät! Bis auf die neueste Zeit war man ge
wohnt Allerhöchst Ihre durch die Vorgesetzten Behörden verkün
deten Befehle und Gesetze ohne Widerspruch vollziehen zu sehen; 
die Bevölkerung dieser Gegenden wetteiferte in Beweisen für ihre 
Treue und Anhänglichkeit an den Monarchen, und die Behörden 
selbst verkündeten und vollzogen einstimmig, einmüthig ad con
forme die durch Sr. Majestät erlassenen Gesetze. Alles dieses hat 
sich seit kurzem durchaus geändert, und die alte Ordnung und 
Sicherheit der Dinge bestehet nicht mehr. Eine beispiellose 'Auf
regung hat sich der Massen bemächtiget, und diese Aufregung 
wird ungehindert unter den Augen derselben Behörde, welche bis 
zu diesem Augenblicke, jede freie politische Bewegung gänzlich 
zu unterdrücken verstanden, gepflegt, hervorgerufen und ausgebil
det. Was an diesem Orte, recht und gesetzmässig ist, erscheint cm 
Anderen als Verrath an der guten Sache, und was m m  immerhin 
thun mag, so ividerstreitet man zu gleicher Zeit den Gesetzen E. M a
jestät, während man sie erfüllt. Dieser zweifelhafte Zustand der 
Dinge, kann auf die Dauer, ohne in gänzliche Anarchie über- 
zugehen nicht mehr bestehen und dem faktisch ruchlosen Zustande 
muss ein schieiniges Ende gemacht werden.

Euer k. k. Majestät! Es bedarf nur eines einzigen kaiser
lichen Wortes, und die Ungewissheit, welche der Quell aller 
Wirrnisse ist, hat aufgehört. Diejenigen welche den Aufstand leiten 
und organisiren, berufen sich dabei obenso auf den Willen E. 
Majestät, wie diejenigen, welche die Autorität allerhöchst Ihres 
ungarischen Ministeriums anerkennen. Eurer Majestät heiliger Name, 
muss also von einer Seite missbraucht werden, denn nur auf eine 
Art, kann dem wahren Willen E. Majestät Genüge geschehen. W el
ches nun der wahre freie Wille E. Majestät sei: ob wir uns 
allerhöchst Ihren ungarischen Ministerium unterwerfen, oder die 
Authorität desselben bestreiten sollen ? In der Beantwortung dieser 
Fragen liegt die Entscheidung für unser Verhalten, die gesetz- 
massige Basis unserer politischen Existenz. Aber in dem wir über 
diesen Gegenstand uns berathen, erthönt unsere Umgebung schon von 
Waflfenschall, Messer und Sensen werden geschliffen und tausende 
unserer Brüder stehen bereit, ihre Hände im Bruderblute zu baden, 
und die Streitfrage mit Gewalt zu lösen. Die Entscheidung drängt, 
und schon die nächsten Tage können die üppigen Ebenen des 
Banates in ein grauenvolles Schlachtfeld des Bürgerkrieges und des 
Brudermordes verwandeln. Unter solchen Verhältnissen bleibt dem
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getreuen deutschen und tcallachischen Einwohnern von Weisskirchen 
nur die entsetzliche Alternative, entweder das Messer gegen einen 
Theil ihrer Mitbürger und gegen ihre Brüder auf dem Lande zu 
zücken, oder aber sich der Insurrektion unter der Gefahr, einen 
Landesverrat zu begehen, anzuschliessen. E. k. k. Majestät, die 
getreuen Einwohner Weisskirchens, beben vor einem Beschlüsse 
zurück, dessen Resultat jedenfalls blutig und grauenvoll ist, und 
sie wollen bis zu dem letzten Augenblicke den Weg des Gesetzes 
und der Ordnung nicht verlassen. Darum haben sie heute, in einer 
allgemeinen Versammlung den Entschluss gefasst, ungesäumt aus 
ihrer Mitte einige Männer des allgemeinen Vertrauen auszusendeu, 
welche unmittelbar zu E. k. k. Majestät eilen, und allerhöchst Ihn n 
und Ihren Räthen unser tiefstes Bedrängniss vorzutragen, und in 
so grosser Noth, — um den schleunigsten Schutz; um die Offen
barung des Landesväterlichen Willens un tertän igst flehen sollen.

E. Majestät! haben erst ausgesprochen und durch die That 
bewiesen, dass Sie das Glück aller Ihrer Völker in ihrem Herzen 
tragen, dass unter Ihrer Hand die Palme des Friedens geblüht 
hat; und dass Ihre reine Seele vor vergossenem Bürgerbluthe 
zurückschaudert; darum möge E. Majestät mit allerhöchst Ihrem 
ganzen Ansehen, in so dringenden Zeiten der Noth, zu denjenigen 
Ihrer Kinder sprechen, welche allein aus Unkenntniss Ihres Willens 
und fanatisirt im Begriffe stehet, einander zu morden, und diesen 
Garten Ungarns in eine Einöde zu verwandeln, und in demselben 
Augenblicke wo E. Majestät offen väterlich und unmittelbar zu 
derjenigen Ihrer Völker sprechen werden, welche obwohl mit den 
Waffen in der Hand, dennoch nie aufgehört haben, E. k. k. 
Majestät und Ihre Dynastie, mit ungeteilten getreuen Herzen, zu 
lieben, in demselben Augenblicke, wird auch mit dem geschwun
denen Zweifel das Thor für die Rückkehr des Friedens und der 
Eintracht, wieder geöffnet sein.

Geruhen E. k. k. Majestät hiezu die Versicherung anzunehmen, 
dass die gesammte Einwohnerschaft Weisskirchens ihr höchstes 
Glück, in ihrer Treue und Liebe zu E. k. k, Majestät findet, und 
dass sie mit ungeteilten Vertrauen an Ihren Vaterherzen Schutz 
sucht und Hilfe hofft.

Die E. k. k. Majestät ehrfurchtsvollen und getreuen Weiss
kirchner, deutscher und wallachischer Gemeinde.
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231.
Karlóca, 1848 június 11.

A  'karlócai szerb nemzeti főbizottmány báró Hrabowsky szerémi 
főhadparancsnoknak kijelenti, hogy császárhű.

Eredetije: Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Faso. 132. 1848. VI. 57/a.
Euer Excellence!
Was die versammelte Nation Seiner Majestät, unserm aller

gnädigsten Kaiser und Könige Ferdinand hinsichtlich ihrer gegen
wärtigen Stellung zum allerhöchsten Kaiser-Königs Throne, dem 
bestehenden Ungarischen Ministerium und Euer Excellence, durch 
einen Courier directe, Seiner Majestät, eingesendet hat, belieben 
Euer Excellence aus der hier sub V. anverwarten getreuen Abschrift 
giitigst entnehmen.1

Die Unterzeichnete, hier unter der siegensreichen Fahnen 
Seiner k. k. Majestät die allerhöchste Entschliessung wartende 
Nation, fühlt sich im allerhöchsten k. k. Staatsinteresse, als treuer 
Unterthan Seiner k. k. Majestät, verpflichtet, Euer Excellence 
hiemit feierlichst zu erklären, dass sie nicht gegen, sondern für 
das allerhöchste Wohl ihres Kaisers und Kaisers Ferdinand und 
allerhöchst dessen Thrones unter Waffen steht, daher jeder Ein
griff von Euer Excellence auf die serbische Nation, nicht als von 
Seiner Majestät und den k. k. Staaten, dessen treueste Unter- 
thanen, die Serben waren, sind und stets bleiben, sondern lediglich 
von Euer Excellence als einen einzelnen, das Wohl des Kaisers 
Ferdinand und seines allerhöchsten Staates, verkennenden Person, 
betrachtet werden wdrd.

Die zu Karlovitz am 30. Mai/11. Juni 1848 versammelte 
serbische Nation, durch ihr bevollmächtigtes Central-Comité, im 
Namen der ganzen serbischen Nation.

Sekretär Präsident
Johann Stankovich Georg Stratimirowits

Mitglieder: acht Unterschriften.

232.
Budapest, 1848 június 12.

Mészáros hadügyminiszter leirata báró Piret bánsági főhadparancs- 
nokhoz a Bánságban kiütött fölkelésről.

Eredeti leirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 23.
Érk. június 17-én.

20. szám K. M.
A hadügyminiszter a temesvári főhadi kormányzónak.
A temesvári főhadi kormányzó 254. szám alatt 1848 június
1 Lásd a 223. számú iratot a 378. lapon.
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6-án Temesváron kelt jelentésében1 tudtomra adja okait és módját 
azon Magyarországra nézve veszélyesnek leírt általános felkelésnek, 
mely a generalatusa alatt levő németbánsági határőrezredben e 
hónap 6-án kiütött.

. . .  A magyar ministeriumra rosszakarattal reá koholt hibá
kat, mely hibák ezen lázadásnak okai lenni előadattak, vissza
torolom; és mint pártütő reactionalis lázítdktól származott rágal
makat kimutatom, kiknek semmi eszköz sem alávaló arra, hogy a 
tulajdon gyalázatos érdeküket még a legszentebb jogok letiprá- 
sával több századok óta testvéri összeköttetésbe egymást közt élő 
hazánk nemzeteinek, t. i. ezek szerencséjének, fennállásuknak és 
alkotmányos szabadságuknak megfosztására, egy évvel előre kiszá
mított gonosz polgári háború által, előmozdítani törekednek.

[A jelentés szerint a karlócai főodbor által a bánsági száza
dokhoz tartozó községek] avval a felhívással fölverettek, hogy 
fegyveres kézzel Újvidék és Karlóca felé előnyomuljanak, minthogy 
a  magyarok már jövetelbe volnának, hogy az illír nemzetiségüeket 
Újvidéken leöldössék, Karlócát megrohanják és ottan a nemzeti 
pénztárt és szabadalmaikat hatalmukba kerítsék; minthogy az 
újvidéki zászlóalj . . .  erre rendelést nem kapott. .  . világosan lát
szik, hogy ez . . . tisztán csak egy rosszakaratú koholmány, mely 
a [határőrvidéken] a fellázítok által azon érdekből terjesztettek M, 
hogy a kedélyeket felizgassák és fanatizálják . .  . egy általános föl
kelést felidézzenek és polgárháborút indítsanak, mely által a 
magyar országos jogot megtámadhassák s hatalmukba keríthessék . .  . 
a  fölkelésnek hamisan alapított okai a magyar ministerium által 
kibocsátott, de az őrvidéken . . .  ki nem hirdetett proklamációkkal 
ellentétben állanak.

. . . Ámbár igen jól tudták a tisztek, hogy a fellázítás okai 
hamisak és az alattuk levő katonáikat könnyen lecsendesíthették 
volna, mégis . . . országunk és Őfelsége kárára le nem csendesí
tették, [sőt] avval a kitétellel pártfogolták a fellázítást, hogy ehhez 
kényszerítve lettek volna . . .

Ezek engem arra kényszerítenek megparancsolni, hogy az 
Őfelségétől kiadott rendeleteket a magyar ministerium elismerése 
végett az őrvidéki katonáknak tudtára adja és elismerésére kötelezze.

Addig is a magyar ministerium ünnepélyesen kijelenti áltar 
lám, hogy nincsen más célja és kívánsága, mint minden alatta levő 
népeinek, úgy mint az egész ausztriai birodalom szerencséjét és 
jólétét előmozdítani, a törvényeket és minden nemzetiséget becsülni 
ős egyetértésben é ln i. . .  joga van a bánsági főhadparancsnokság- 
nak a határőrvidék lecsendesítését megparancsolni, minthogy ez 
a vidék mindig Magyarországhoz tartozott, és ámbár ezelőtt a

1 S. B. G. K. 1848. VI. 3. alatt a jelentés fogalmazványa. Lásd a 193. 
számú iratot a 343. lapon.
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német hadministerium kormányhatésága alatt állott, még akkor is 
Magyarországnak sok javával tetéztetett.

Mi csak védelmileg fogunk föllépni és senkit megtámadni; de 
ha meg lennénk -támadva és tulajdon törvényeinkben akadályoz
tatva vagy megrövidítve, úgy bizton reméllendjük, hogy mi magun
kat védeni és minden támadást visszatorolni elég erősek leszünk.

Báró Pírét a határőrvidék forrongása miatt lehetetlennek jelentette 
ki a magyar kormányrendelet végrehajtását. (S. B. G. K. 1848. VI. 29. Präs. 
Nr. 277.)

233.
Pétervárad, 1848 június 12.

Hráboivsky főhadparancsnok rendelete Zahn táborszernagyhoz, melyben 
a szerbeknek általános amnesztiát ígér.

Fogalmazvány. Belgrád, Národná bibliotéka. Rukopisi, 1848. 1026.

Auf Euer Hochwohlgeboren Bericht über die Gesinnungen 
der im dortigen Lager befindlichen Gränze, wollen Sie gesammter 
Truppe vollkommene Amnestie in meinem Namen geben, ich will 
das vergangene vergessen, die Leute sollen zu ihren Familien 
zurückgehen. Auch dem Jovanovits, so wie der verirrten Geist
lichkeit will ich Amnestie geben, und auch noch für selbe bei 
S. Majestät Gnade bitten. Die Leute sollen sich über das Anrücken 
der Magyaren nicht irreführen lassen, ich weiss nichts davon. 
Ich beschwöre also die Leute in Ruhe in ihre Heimath zu gehen, 
und garantire ihnen im Namen Sr. Majestät unseren angebetenen 
Kaisers und Herrn die Nationalität, Sprache und Religion, und 
somit hoffe ich mit diesem braven Grenzvolk wieder in Frieden 
leben zu können.

234.
Pétervárad, 1848 június 12.

Institoris jelentést tesz a karlócai támadásról Csernovits kir. biztosnak.

Másolat, Budapest, O. L. 1848. B. M. 345. ein. szám.

„47* érakor érkezett meg Grőf Nugent, mint horvátországi 
futár egy határőrvidéki kapitány kíséretében s egyenesen a főhadi- 
kormányzéhoz ment; jövetele céljárél még semmit sem hallani“. — 
„8 érakor gréf Nugent, mint a bántél kinevezett királyi biztos 
jelent meg, előmutatván Hrabowskynak megbízóleveleit. Megbízása 
Szlavóniára és a Végvidékre van kiterjesztve. Ezen küldetés is
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elég jele a bán makacsságának. A bán levelében parancsolja, hogy 
a péterváradi főhadikormányzó néki engedelmeskedjék.

Csernovits kir. biztos Institoris jelentését azonnal Szemere belügy
miniszternek megküldötte. „Nincsen semmi veszteni való idő, írja a kormány- 
biztos, ha a haza megtartása a kormány szívén fekszik; minden mozgatható 
katonai erőt bárhonnan is útnak kell indítani.“ (Csernovits 1848, 822. sz. jel.)

235.
Innsbruck, 1848 június 13.

Ferdinánd király leirata a határőrvidék katonai igazgatása tárgyában.1
Másolat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. VI. ad 60. 

és Kr. M. 1848. Nr. 8073.

Lieber Freiher von Piret!
Nachdem das durch Mich sankzionirte Gesetz, Meinen Vetter 

den Erzherzog Stephan Reichspalatin, als Meinen für die Zeit 
Meiner Abwesenheit für Ungarn und die dazu gehörigen König
reiche, die Militärgrenze mit inbegriffen, sowie Siebenbürgen bevoll
mächtigten königlichen Statthalter, mit der Macht beauftragt hat, 
durch Mein ungarisches Ministerium über die Verwendung Meiner 
in besagten Königreichen und der Militärgrenze stationirten Armee- 
abtheilungen, Generäle, Festungscommandanten, Offiziere jeden Ran
ges und aller Truppen zu verfügen, und die gegenwärtigen Umstände 
dringend erfordern, dass seinen Befehlen und meines ungarischen 
Kriegsministers Verordnungen mit dem pünktlichen Gehorsam 
nachgekommen werde: so gebe Ich hiemit allen in besagten 
Ländern stationirten Generalen und Festungscommandanten, Offi
zieren und Truppen bekannt, dass Mein Vetter, der Erzherzog 
Stefan, Reichspalatin und königlicher Statthalter und Mein unga
risches Kriegsministerium mit der Macht ausgerüstet und von Mir 
auch besonders beauftragt sind, nicht nur über die Disloziruug 
und Verwendung aller Meiner in besagten Ländern stazionirten 
Armee-Abtheilungen, sondern aber auch über die Disloziruug und 
Verwendung aller General Regiments- und Festungscomman
danten, sonstiger Generäle und Offiziere, ohne Ausnahme nach 
Gutdünken und Umständen zu disponiren.

Es ergeht demnach hiemit Mein allerhöchster kaiserlich
königlicher Befehl an alle Meine in besagten Ländern stazionirten 
Commandanten, Offiziere und Truppen, jeder Verfügung Meines 
Königlichen Statthalters und Meines ungarischen Kriegsministers 
einzelne und zusammen, ohne Widerrede, mit dem pünktlichstem 
Gehorsam nachzükommen, ihrer Dislocation Transferirung, Ver
wendung, Dienstposten-An Weisung oder Veränderung sich schleunigst

1 Lásd a 245. sz. iratot a 406. lapon.
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zu fügen, und Meines Vetters des Erzherzogs Stefan Reichspalatins 
und Königlichen Statthalters Befehlen, jenen unbedingten Gehorsam 
zu bethätigen, den Meinen eigenen Befehlen und Verordnungen 
pflichtschuldigst zu erweisen zukömmt.

Dieser Mein Wille ist in eigenen Tagsbefehlen zu ver
künden, besonders auch den Festungskommandanten zur Darnach - 
achtung mitzutheilen, und darüber Meinem ungarischen Kriegs
minister schieinigst Bericht zu erstatten.

Gegeben in Unserem kaiserl. Hoflager zu Innsbruck in Tirol
am 13-ten Juni 1848. „  ,Ferdinand m. p.

236.
Budapest, 1848 június 13.

Szemere belügyminiszter a déli megyékben elrendeli a nemzetőrség
felállítását.

Közölve: Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának 
történetéhez. I. k. 205—208. 1.; horvátnyelvű egykorú példány: Budapest, 

N. M. 1848—49-es iratok.
Zala, Somogy, Tolna, Arad, Vas, Baranya, Bács, Temes, Krassó, 

Torontói, Csanád, Csongrád, Jászkúnkerület és Pest megyékhez.
Naponként fenyegetőbb alakban tör ki az ország déli részén 

a lázadás. Az ámítok, csalók, bujtogatók serege a népet napról- 
napra mindinkább a zendülés örvényébe ragadja és attól lehet 
tartanunk, hogy a felbőszült sokaság a türelmet félelemnek, a hig
gadtságot gyöngeségnek, a dolgok törvényes ösvényre fordulásának 
varasát tehetetlenségnek tekintvén, előbb összetódul, aztán rabol, 
aztán öldököl s ekkép talán akaratlanul is szédelegve vitetik a 
törvénytelen és jogtalan feltámadás feneketlen mélységébe.

Veszélyben vannak azon részeken a békés lakosok, a birtok, 
az ipar, a családi boldogság, nők és gyermekek, a törvény, az alkot
mány, a rend, a vagyon, a haza és a korona veszélyben van.

Kinek mindez kedves és drága, ki érzi, hogy természetes 
védője háza népének, ki hálás gyermeke honának, híve a király
nak: az tegyen, mit lehet, és fogjon fegyvert mindenki, aki bírja.

Ha ellenerő gátul nem álland a szélvészes tömegnek: elborítja 
a szomszéd megyéket is, dúlás közben előbb-előbb haladva az 
ország szíve felé. M i hódítani nem akarunk, de a törvények ural
mát és a királyi tekintélyt vissza kell állítanunk a déli részeken 
mindenütt. De Isten nem fog leszállani az égből, hogy minket 
oltalmazzon; a hont polgárai, a házi szent tűzhelyet a család 
férfiai mentsék meg.

A kormány, amit tehet, mindazt megteszi. Eszék mellett 
sorkatonaságból, ágyúkkal ellátott tábort húz össze és más tábort 
Szeged körül állít és minden katonai erőt a déli. megyékben pon
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tosít össze, és minden fegyvert odaszállít. De kell, hogy azok 
magok is óvják magokat a veszélytől, kik annak épen torkában 
vannak. A ház és a haza védelme alól magát becsületes polgár 
nem vonhatja ki.

Fellépni erélyesen és elszántan: megriasztja a lázadást. Rövid 
kitartás csak a készületben is, diadalra vezet, mely meghozza a 
kívánt nyugalmat.

Ezennel tehát felhívom Önöket, hogy házuk és a haza védel
mére megyénként legalább 2—4 ezer polgárt állítsanak ki,1 két 
hét alatt fegyverezzék fel, amint lehet és tudják. Fegyvereit és 
kaszáit hordja össze számukra a nép. Akik nem állanak ki, azok 
otthon békében dolgozhatnak: a kiállottak lesznek az ő és ház- 
népök élő bástyái. Őrködni fognak a megyei határszéleken. Ha a 
szomszéd megyék veszélyeit elhárítani segítenek, ezzel csak hazafiui 
tisztüket teljesítik. Ez esetben fizetéssel láttatnak el.

A kiindulás, alkalmazás, elhelyezés és ellátás iránti parancsot, 
(királyi biztos Csernovics, Vukovics, illetőleg Csányi uraktól, és 
Jovics, illetőleg Ottinger vezérőrnagytól) veendenek.

Buzdítva szólítsanak fel mindenkit, nyelv- és valláskülönbség 
nélkül. A magyar, német, oláh eddigelé hű maradt a testvériség 
szent szózatához; a bnjtogatók csak a rác népet szédítették el 
leginkább. De aki közülök ment maradt ettől, azt is az Isten 
hozza a tóborba, melynek jelszava leend: hódolni a törvényeknek, 
lm lenni a királyhoz, nyelv és valláskülönbség nélkül egyenlően 
osztozni a jogokban, miket az 1848-iki törvényhozás minden nyelvű 
népekre a korona alatt egyenlően terjesztett ki.

Azon hatalom ugyan, mely Varasdtól kezdve Krassó hatá
ráig, a Dráva innenső részén fekvő déli megyékben fekszik 
s 1,323.402 magyar, 485.836 német, 651.055 oláh és 66.425 tót, 
tehát 2,526.718 lakos kezében van, kik boldogul és békésen együtt 
éreznek; ezen hatalom ugyan oly roppant, hogy ennek ellenében 
378.352 rác és 72.949 horvát, ha mind engedetlen volna is, mitsem 
tehetne, — mindazonáltal egyesülni kell, készen kell lenni, talpon 
kell állani és rövid idő alatt az elámítottak ki fognak józanodni, a 
tévelygők meg fognak térni és a rácok ismét testvéreink lesznek, mint 
azok voltak, mióta magyar földön vendégszeretettel megtelepíttettek.

Miután1 2 tehát a fegyveres készület az, mely a csendet s 
békét visszaállíthatja, miután e hadikészület nem bosszúállásra 
céloz, mert az ártatlan elámítottaknak kész a bocsánat, hanem 
célja a törvénynek engedelmességet szerezni, a királyi korona jogait 
épségben megőrizni és az ifjú szabadságot a rend által biztosítani:

1 Összesen 39.000 nemzetőrséget.
2 íme ide rekesztek egy táblát, mely kimutatja nyelvre nézve a 

különböző népek egymáshozi arányát.
A magyar kétszeresen túlhaladja a legtöbbet, német és oláh hív 

testvéreivel ellenállhatlan többséget képez. Egyesülni már diadal.
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Önök e házat és hazát védő és fennkitett őrsereg kiállítására köte- 
leztetöek. Nincs szó itt külső ellenségről. Csak a belső háborút 
kívánjuk elkerülni, visszavarázsolni a szabadság után a rendet. 
Nem hazafi az, ki most polgári kötelességét teljesíteni vonakodik. 
Gyalázat éri nevét, melyet Önök nem felejtenek el megörökíteni.

Budapest, jún. 13. 1848. Szemere Bertalail)
belügyminiszter.

Me g y e Ma
gyar

Né
met Oláh Tót Rác Hor

vát
Ven-
dus

Veszprém . . . 172.068 23.118 3.200
Tolna . . . . 132.284 58.131 1.076 1.682 .
Somogy . . . 202.988 8.954 1.308 3.876 9.370 .
Z a l a ............... 221.126 3.837 . , 53.539 13.080
Baranya . . . 132.480 76.834 1.479 41.000 .
B á c s ............... 186.102 98.408 . , 189.991 . .
Csongrád . . . 131.298 2.662 . 1.690 . .
Temes . . . . 5.827 93.920 194.564 3.213 14.260 . .
A rad ............... 36.061 18.107 180.268 1.789 1.406 a •
Krassó . . . 2.500 11.650 194.361 2.725 . 10.040 .
Torontál . . . 54.869 88.039 61.806 5.809 124.447 , .
Csanád . . . . 45.849 2.180 20.056 45.826 *

Tehát: m a g y a r ................................... 1,323.402
n é m e t .......................................  485.836
oláh .......................................  651.055
t ó t ...........................................  66.425

Összesen 2,526.718

h o rv á t.......................................  72.949
s z e r b .............................. .... . 378.352

Összesen 451.301

237.
Temesvár, 1848 június 13.

Báró Pírét rendelete Dreihann ezredeshez, az illír-bánsági ezred 
parancsnokához, melyben állást foglal a karlócai határozatok ellen.
Másolat. Fölterjosztve gróf Latour osztrák hadügyminiszterhez. Wien. Kr. A. 

1848. Kr. M. Nr. 2681. Érk. június 19.

Präsidiale Nr. 2 75./p.
Obschon das in Ihrem Berichte Nr. 138 angeführte Programm, 

der ganz unbefugt, mithin ungesetzlich abgehaltenen Karlowitzer 
Versammlung, das Gepräge einer gegen das Interesse der Gesammt- 
monarchie und des Kaisers vorwaltenden Tendenz an sich selbst
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trägt, weil es von A. H. demselben etwas verlangt, was Sr. Majestät 
vermöge seines abgelegten Krönungseides als König von Ungarn 
freiwillig zuzugestehen, nie vermöchte, und obschon es schon da
durch klar ist, dass mit der Aussteckung Kaiserlicher Fahnen 
zu Carlovitz ein freches gleisnerisches Spiel getrieben wird, so halte 
ich es doch für meine Pflicht Ihren eingangserwähnten Bericht 
— gleich wie ich es mit allen früheren gethan — dem k. k. 
Kriegsministerium in Wien, vorzulegen. Bis mir hierüber nicht 
von höheren Orten, — Belehrung zu Theil wird, — halte ich 
die Ansicht fest, aus welcher mein Ihnen zu Stunde schon zu
gekommener Aufruf an das Grenzvolk vom 11-ten dies, geflossen 
ist, :— und kann Sie sonach nur auffordern, demselben in jeder 
Weise Einklang zu verschaffen.

Übrigens versteht es sich von selbst, dass die Aussteckung 
kaiserlicher Fahnen im unterstehenden Grenzgebiete, wo sich das 
Grenzvolk dazu hingedrängt fühlt, füglich nicht im Entferntesten 
zu behindern ist.

' Gróf Latour 1848 június 20-án azt válaszolta báró Piretnek, hogy 
összes jelentéseit a király elé terjesztette, és egyéb befolyást nem gyako
rolhat az ügyekre és viszonyokra. (K. M. 1848. 2631.)

238.
Titel, 1848 június 13.

Mollináry alezredes, csajkásparancsnok. jelenti, hogy Mollináry 
századost a szerb fölkelők megkötözték.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. Fasc. 132. 1848. VI. 55. Beikt. Präs.
947. sz. a. június 14-én.

. . .  In Kovil . . . wurde der dortige Compagnie Comman
dant Herr Hauptmann Mollináry von einer aus Carlovitz gekommenen 
bewaffneten Horde überfallen, gebunden und nach Carlovitz ge
schleppt. . . da die ganze Bevölkerung des Bataillons im Auf
stande . . .  die Herrn Offizieren und Beamten aber ganz verlassen 
dastehen, auch mehrere von diesen, ein solches Schicksal zu gegen
wärtigen haben.

239.
Innsbruck, 1848 június 13.

Ferdinánd király báró Jovich István nyugdíjazott őrnagyvezért 
eszéki várparancsnokká nevezi ki.

Budapest, K. L. Fasc. 489. 1848 Nr. 8.
Felelős magyar hadügyministerem fölterjesztésére ezennel 

br. Jóvieh István nyugdíjazott őrnagyvezéremet, eddigi hű szolgálatai 
tekintetében eszéki várparancsnokommá kinevezem.

Kelt Innsbruckban június hé 13-ik napján 1848.
Ferdinánd. Heg Esterházy Pál.
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240.

Karlóca, 1848 június 13.

A szerb nemzeti föbizottmány a karlócai támadás után újból felhívja 
a szerbeket fölkelésre.

Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D. A. Z. Jelačié 1848—49. 43. A/4. 3A/224. sz. a. 
és Újvidék, Szerb Matica, Vili. C. 6.

Србсшв Народе.

Час2> е одсудннД куцнуо, непрјлтелв народности наше 
послао е насЂ во&ску и зђ  града Варадина сђ топови, кон  е 
военномЂ преваромЂ до Карловаца довукла се, и и зђ  ненада 
битку противЂ наше народне вовске, по запов&сти подплаћеногЂ 
коммандирендера ХрабовскогЂ започела; у битки овов пало е 
о д ђ  храбрн Срба еданаеств гонака, коћ су на полго честш и 
славе за народноств, име, езнкЂ и свету в!;ру нашу погинули, 
вћчна Шмђ  паметЂ и свето име нново о д ђ  сего рода и во 
в4 кђ  ! О д ђ  див1в и безчовечне мађарске воИске пало е петнаеств 
солдатШ, кое су непрјителви са собомЂ, на кола натоваривши 
однели и едногЂ т. е. петнаестогЂ, коб у кола ше могао стати, 
свукавши халвине сђ  нћга, оставили су на б о &номђ  полн). 
ГГремда су Мађари побћгли, то намЂ ипакЂ велика опасноств 
ирестов, ерЂ се и наша народна вобска, у слћдству свогђ не- 
очекиваногЂ случан, лишена сво0 управителл, по гудурама раз- 
ишла, нека е частв овдћ остала, но Б огђ зна шта нашЂ ду.ш- 
манинЂ предузета намћрава, и хоће ли ови у станго бнти од- 
норЂ безчовечннмЂ намћрама нвн огђ  душманина нашегЂ дати. 
Наша е народноств у наДвећои опасности, име, езнкЂ и света 
вћра наша бнће на вавћкЂ и зђ  исторје свћта изглађена и 
вћчномЂ забораву предана, ако паћвеће одушевлеше савколикШ 
народЂ СрбскШ у свомђ одсудномЂ часу необузме, и ако све, 
што оруипе носити може, старо и младо, богато и сиромашно, 
садЂ на ноге не скочи и на свету мету са свш страна у 
Карловце не похити, да се душманину нашемЂ за света права 
наша на удвоћ ставимо, и да на р а з в а л и н а ма  наз ови  
мађарскогЂ к р а л ± в с т в а  нв1ови градова,  села  и 
вароша нашу н а р о д н о с т в  оснуемо,  и за в4кове утвр- 
димо; зато, ко е рођенЂ СрбинЂ, и когђ  е Србкина родила, и 
матерннмЂ млекомЂ задоила, нека часЂ пре на свету мету овамо 
у Карловце похита! На оружћ Срблви сви, свакога реда и чина, 
па одма овамо на битвиште, тако ВамЂ Б огђ и  света наша 
православна вћра помогла! Наша дћца, браћа и сродници гину

Иг Тћјт Ј . : Аг 1848—49-1к1 вгегћ 1о1ке1ез 1пг:епе1е. П. 2 6
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за престолв царскш у Итади, а докђ м и  кодђ куће мнрнимЂ 
начиномт, и законнемЂ путемЂ тражимо крваво задобивена своа 
права, насЂ бћсомучни Мађари, отргнувши се одђ цара и вдасти, 
губе и крвнички нападаго: така намЂ е дакде бдагодарноств за 
вћрностБ! Види свћте, Европе правде и награде! На оружћ 
дакде, на освету свакјв, ков се СрбиномЂ и СдавлниномЂ зовешЂ, 
шта и где му драго бн о! На оружћ браћо! тако вамЂ имена 
Б о ж 1и и среће гоначке!

У Еардовци, 81. Ман 1818.
О д ђ народнога одбора.

Fordítása :

Szerb nemzet! A sorsdöntő óra ü tö tt; nemzetiségünk ellensége 
Póterváradról ágyúkkal katonaságot küldött ellenünk, mely hadi- 
csellel Karlóca alá nyomult és a megvesztegetett Hrabowsky főhad- 
parancsnok parancsára nemzeti csapatainkat megtámadta; ezen harcban 
a szerbek részéről tizenegy- ember esett el a becsület és dicsőség 
mezején nemzetiségünkért, nevünk, nyelvünk és szent vallásunkért 
ontván vérüket: örök legyen emlékük és szent nevük nemzetünk 
előtt mindörökké! A vad és embertelen magyar seregből tizenöt 
katona esett el, kiket az ellenség kocsin magával v i t t ; a tizenötödiket 
azonban, nem férvén el a kocsiban, levetkőztették és meztelen testét 
visszahagyták. Noha a magyarok megszöktek, mégis nagy veszély 
előtt állunk; inert a mi nemzeti csapataink is ezen váratlan eset 
következtében, megfosztva parancsnokaitól, részben a völgyekben elszé- 
ledtek, részben itt maradtak s Isten tudja, hogy az ellenség mit 
tervez még ellenünk és képesek lesznek-e a mieink nyílt ellenségeink 
embertelen szándékainak ellenszegülni ? Nemzetiségünk a legnagyobb 
veszélyben forog, nevünk, nyelvünk és hitvallásunk a világtörténetből 
ki-lesznek irtva és örök feledésnek átadva, ha nem siet minden 
fegyverképes ifjú, öreg, gazdag vagy szegény mindenfelől Karlócára, 
hogy szent jogainkért ellenségeinkkel szemben ellenállhassunk és 
az úgynevezett magyar királyság erődjei, városai és falvainak romjain nemzeti
ségünket fölépíthessük és századokra biztosíthassuk. Ezért, aki igazi szerb 
s aki szerb nő szülötte és kit anyatejével felnevelt, siessen ide 
Karlócára, a szent helyre! Fegyverre valamennyi szerb, rendre és 
állásra való tekintet nélkül; jöjjetek azonnal a harctérre, isten és 
szent igaz hitünk úgy sególyjenek! Fiaink, testvéreink, rokonaink 
halnak meg Olaszországban a császári trónért és míg mi itthon békés 
és törvényes utón keressük véresen szerzett jogainkat, — addig 
minket a megférhetlen magyarok, elpártolva a császártól és kormá
nyától, —- pusztítanak és véresen megtámadnak: ez tehát hűségünk 
jutalma! Hadd lássa egész Európa ezt az igazságot és jutalmat! 
Bosszúálló fegyvert fogjon tehát minden szerb vagy szláv, drága 
kincse javáért; fegyverre szerbek Isten és a hadiszerencse nevében!
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241.
Innsbruck, 1848 június 13.

Báró Wessenberg osztrák miniszter leirata Jellabic bánhoz, melyben 
Obrenovits Milos exfejedelemnek a határtól váló eltávolítását kéri,

Fogalmazvány. Wien, St. A. — Serbica F. 6. Yai-ia 1848—1850.

Von Seite des türkischen Botschafters am unseren Hofe, 
verstärkt von jener des russischen Gesandten wird darauf gedrun
gen, dass der Exfürst Milosch von Serbien, welcher in Agram 
angehalten sein soll, und dessen angeblich in Neusatz befindlichen 
Sohn Michael, alsbald nach Wien zurückgewiesen werden.

Man befürchtet aus ihrer persönlichen Nähe an der ser
bischen Gränze möchten Unruhen enstehen, was die beiden ob
genannten Höfe vermeiden zu sehen wünschten, und deren vier
maliger Ausbruch auch sicherlich nicht in unserem Interesse steht.

An E. E. ergeht danach von meiner Seite das Ersuchen . . . 
zu diesem Behufe das zweckdienliche selbst anzuordnen.

Wessenberg báró osztrák miniszter Obrenovits Milos eltávolítását az 
orosz és török követ kérelmére rendelte el.

242.
Laibach, 1848 június 14.

Obrenovits Milos szerb exfejedelem az alulírott közleményben megíratta 
a zágrábi eseményeket.

Eredeti irat. Zágráb, Egyetemi könyvtár és a belgrádi szerb kir. Akadémia 
Szpomenik L1Y. kötetében.

Fürst Miloš Obrenovic in Agram Laibach am 14. Jnni. 
Mehrere öffentliche Blätter, besonders aus Ungarn und Croatien, 
brachten vor einigen Tagen Nachrichten von der sonderbaren 
Gefangenschaft des Fürsten Miloš Obrenovic von Serbien in Agram.

. . . Hier die folgende, in der strengsten Warheit begrün
dete verbürgte Schilderung dieses Factums:

Fürst Miloš Obrenovic von Serbien, der alle Jahre von Wien 
aus Reisen macht, beabsichtigte nach der Abreise des Kaisers, die 
unruhige Residenz mit Prag zu vertauschen und nahm einen legal 
ausgestellten Regierungspass dahin. Als schon alles eingepackt 
war, fielen ihm die auf den höchsten Grad gestiegenen Zwistig
keiten zwischen Deutsche und Czechen in Prag ein, und er wollte 
nicht den Verdacht erregen, als reise er deshalb nach Prag; daher 
änderte er schnell den Plan und nahm den Weg nach Gratz und 
Rohitsch, und da die Installierung des Banus Jellačié in Agram 
vor sich gehen sollte, beabsichtigte er, derselben beizuwohnen. So

2 6 *
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kam er am 22. Mai Nachmittags 6 Uhr in Agram an, und stieg 
im Gasthof „zum Jägerhorn“ ab. Gleich nach seinem Eintreffen 
aber bekommt er unvermuthet den Besuch des dortigen Stadt
richters, der ihn auffordert, die Stadt binnen einer Stunde zu ver
lassen. Der Fürst, müde, wie er war, und da es stark regnete, 
erklärte diess für unmöglich, sagte aber, obschon er die Motive 
seiner Ausweisung nicht kenne, wolle er doch" des folgenden 
Morgens früh 5 Uhr abreisen, und bestellte gleich den Wagen, 
worauf sich der Stadtrichter fortbegab. Um 12 Uhr Nachts be
merkt die Dienerschaft des Fürsten, dass das ganze Hotel mit 
Nationalgarden und Militär umstellt sei. An eine Fortreise kein 
Gedanke mehr! der Fürst war im Hotel eingeschlossen und von 
Frühmorgens des anderen Tages sammt der Dienerschaft auf das 
allerschärfste in seinen Zimmern bewacht. Am Abend des anderen 
Tages kam Dr. Gaj zum Fürsten, entfernte Alle aus dem Zimmer 
und erzählte: die ganze Bevölkerung sei in Allarm, man habe 
Überzeugung, der Fürst stehe mit den Ungarn gegen die Croaten 
in Verbindung. Dr. Gaj versprach dem Fürsten zur schleunigen 
Flucht behilflich zu sein, und erhielt als freiwillige Erkenntlichkeit 
von ihm zwei Banknoten zu 1000 fl., da dem Fürsten an seiner 
Ehre lag, nicht eingekerkert zu werden.

Das Versprechen erwies sich als falsch; der Fürst blieb 
gefangen und von einem Offizier bewacht, der ihm selbst mit 
seiner Dienerschaft durchaus keine Communication gestattete. Drei 
Tage darauf kam Dr. Gaj wieder, und zwar mit einem Säbel be
waffnet, kiess den Offizier hinauszugehen, betheierte, des Fürsten 
Leben sei in Gefahr, nachdem die Volksmenge, besonders aber 
die Studenten, ihn für einen Verräther ansehe, und da bleibe 
nichts übrig, als Geld unter das Volk und die Beamten zu streuen, 
und sie so zu gewinnen. Der Fürst gab 10 Stücke Banknoten zu 
1000 fl. zu diesem Zwecke in die Hände des Doctors; doch ver
sicherte dieser, man müsse ins Publikum bringen, als sei das Geld 
vom Fürsten zu wohlthätige Zwecken bestimmt worden. Nach 
3 Tagen, während welcher Zeit sich in der Haft des Fürsten 
nichts änderte, kam Dr. Gaj nochmals am Abend wieder be
waffnet und verlangte angeblich für den Banus 1000 Stück Du
katen . . . Darauf folgte der Fürst dem Doktor 3 Beutel, einem 
mit 1000 und zwei zu 500 Dukaten und noch 5000 fl. C. M. 
in 5 Stück Banknoten aus.

Nach Empfang des Geldes schwur Gaj feierlich bei dem 
Heile seiner Frau und seiner Kinder, er wolle Mittel machen, 
dass der Fürst frei werde. Er ging, kam aber nach 2 Tagen aber
mals und verlangte noch 2000 Stück Dukaten im Namen des 
Banus. Der Fürst erklärte, dass er nichts mehr besitze, worauf 
Dr. Gaj entgegnete, dass wenn der Fürst das Geld nicht gebe, 
er gefangen bleiben müsse.
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, Des anderen Tages . .  . wurde der Gefangene in ein Polizei- 
Haus gebracht, wo er sich mit zwei elenden Stuben behelfen musste 
und immer gleich streng bewacht wurde . . . Die Haft dauerte im 
Ganzen 19 Tage, nämlich vom 22. Mai bis 9. Juni. Nach 17 Tagen 
kam endlich Fürst Michael, der Sohn des gefangenen Fürsten, aus 
dem Banat in Agram an, schrieb an den Banus und so erhielt 
des anderen Tages Fürst Miloš die Erlaubniss, nach Innsbruck 
fortzureisen, jedoch in Begleitung eines Hauptmannes vöm Agramer 
Stadtkommando, Namens Anton Plantak, der sich zur Zeit noch 
in Laibach befindet, allein seine Macht über den freigewordenen 
Fürsten ziemlich verloren hat, der in Laibach eine gastliche Auf
nahme fand . . . Einen Tag nach seiner Ankunft (Sonntag am 11. 
d.) kam von Agram an den Hauptmann eine Depesche, vermöge 
welcher dieser den Fürsten auffordern, sogleich wieder mit ihm 
nach Agram zurückzukehren.

Als Fürst Michael in Agram erfuhr, dass sein in Laibach, 
angekommener Yater zurückberufen sei, schrieb er diesem einen 
Brief und übergab ihn an einen gewissen Gavrilovich, der ihn 
nach Laibach bringen sollte; dieser wurde aber am Wege an
gehalten, zurückgebracht und arretiert, der Brief selbst erbrochen 
und gelesen . . .

Der Fürst fand es nun räthlich, sich zum hierortigen FML. 
und Militärkommandanten zu begeben, ihm seine Reise Dokumente 
vorzuweisen und ihm diese Angelegenheit vorzustellen, worauf der 
Befehl der Depesche ohne Wirkung und der Fürst hier blieb, um 
sich zu erhohlen.

Hier die einfache, wahre Thatsache .. . Der Fürst wird seine 
Ehre auf glänzende Weise rechtfertigen und seine Angelegenheit 
der österreichischen, russischen und ottomanischen Regierung zur 
Entscheidung vorlegen.

Obrenovits Milos szerb fejedelem letartóztatása körüli visszaélések 
okozták Gaj Lajos politikai bukását. Jellaőié bánnak az eset jó alkalmat 
szolgáltatott, hogy politikai versenytársától megszabaduljon.

243.
Budapest, 1848 június 14.

Mészáros hadügyminiszter közli a bánsági fóliadparancsnokkál, hogy 
báró Jóvits vezérőrnagyot a szegedi katonai tábor parancsnokává 

1 nevezte ki.
Eredeti rendelet. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 128. 1848. VI. 27.

Érk. j ú n i u B  16.
33. sz. K. M.
Minekutána O-Becsén lakozó nyugdíjazott vezérőrnagy báró 

Jóvits urat, ki kir. biztos Csernovits gróf oldala mellett van, a
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Szegeden és környékén összevonandó katonaságnak parancsnokává 
kineveztem, azzal adom tudtára a főhadi parancsnokságnak, hogy 
minekutána kir. biztos Csemovits úr és melléje rendelt Jóvits báró 
vezérőrnagy úr utasítással el vannak látva, hogy egyetértve tábori 
őrnagy Hrabowsky báró úrral, a lázadás lecsendesítését fontol
gassák és végrehajtsák; hogy a fent nevezett kir. biztos, vagy 
ennek távollétében báró Jóvits vezérőrnagy úrtól érkezendő. intéz
kedéseket végrehajtani szíveskedjék . . .  és nekik tehetség szerint 
segítségükre legyen.

Hasonló rendeletet intézett Mészáros hadügyminiszter báró. Hrabowsky 
szerémi főhadparancsnokhoz is. (SI. S. G. K. 1848. Fase. VI. ad 78. Beikt. 
Präs. 1848. Nr. 1030. június 17-én.

244.
Budapest, 1848 június 15.

Szemere belügyminiszternek a fehértemplomi küldöttség érdekében 
kiadott irata Pulszky Ferenc államtitkárhoz.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 332. ein. szám.
E levelemet viszi Fehértemplom három polgára a határőr- 

vidékről, kik 0 Felségétől magától akarják hallani mi az akarata.
Itten megmutattuk nékik 0  Felsége legújabb kéziratait és a 

proklamátiok eredeti példányait. Szóltunk a nádornak is.
Kétségük nincsen, nem is volt, ők tartoznak a törvénytisz

telő részhez; hanem még is óhajtanák, hogy vagy Latour bécsi 
hadügyminiszter adna nekik iratot, melyben ő jelentené ki, hogy a 
Fölség a határőrvidéket a magyar minisztérium alá rendelte, tehát 
éppen a bécsi hadügyminiszter jelentené ezt ki, kitől eddig elé 
függtek; — vagy ha ezt meg nem nyerhetnék, Innsbruckba 
szándékoznak menni.

Latournái egy ilyen iratot kieszközölhetőnek tartom. Adjanak 
be folyamodványt s  arra jöhet tőle válasz; — ez volna a legtermé
szetesebb. Tehát ajánlom őket, kik a jó ügynek buzgó apostolai lesznek.

Általában sokat fog Ön tőlük hallani, melyek érdekesen 
bizonyítják mi csel, sőt árulás — tétetett velünk.

245.
Innsbruck, 1848 június 15.

Ferdinand király rendeletéből, amelyben a határőrvidéki ezredeknél 
alsóbb tisztek kinevezését a magyar hadügyminiszterre bízza.

Eredeti irat Ferdinánd és Esterházy herceg aláírásával. Budapest, 0. L .;
K. L. 1848. Nr. 11. Kossuth—Szemere-konvolut.

4. p. A határőri ezredeknél eddig az udvari hadi tanács által 
betöltött katonai hivatalnoki kinevezések, az illető ezredek meg
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hallgatása mellett, a magyar, hadügyminiszteremet illetik, — a 
horvát-országi bán tulajdonosi jogainak gyakorlata iránt az eddigi 
szokás megmaradván; a stabilis [törzs] tisztek a magyar hadügy
miniszterem folterjesztésére, mély a személyem körüli miniszterem 
útján bemutatandó, Általam neveztetnek ki,

E legfelsőbb rendeletemet a magyar hadügyminiszterem végre
hajtatja, és napi parancs által a magyar hadseregemnek, az 
■ezredek tulajdonosainak pedig szokott hivatalos úton tudtára adandja.1

246.
Arad, 1848 június 15.

Az aradi gör. nem egyesült szentszék határozatilag tiltakozik 
Bajacsits patriarchává való választása ellen.

Budapest, 0. L .; Y. M. 1848. 3195. sz.

283. szám. Jegyzőkönyvi kivonat.
Rajacsich József karlovici érsek és metropolita, megyés püspök 

úrral tudatja, miképen ő a f. é. május hó 1/18-án tartott gyüleke
zet kívánságához képest a patriarchal címet, amellyel előde, 
Csemovits Arzén is élt vala, felvette légyen.

Végeztetett:
Ezen szentszék a f. é. május elsei (május 13) karlovici szerb 

gyűlést lázadásnak ismervén, az érsek által törvénytelenül s a 
románok meghallgatása nélkül fölvett patriarcha címet mint alkot
mány. ellenes lázadási eredményt a karlovici érseknek soha sem 
adandja meg.

Rácz Geraszim aradi gör. kel. püspök — hívei többnyire oláhokból áll- 
ván — nem ismerte el Rajacsits érsek patriarchal címét, melyet egyházilag 
törvénytelennek tartott.

247.
Zimony, 1848 június 15.

Mayerhofer alezredes, belgrádi osztrák konzul, a szerb állapotokról 
értesíti báró Hrabowsky fóhadparancsnokot.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. Fasc. 132. 1848. VI. 67. Beiktatva Präs. 
J 1016. sz. a. Érk. június 18-án.

Reserve Nr. 146.
. .  . Fürst Alexander ist gestern von Kragujevatz in Belgrad 

eingetroffen, und für die Verhinderung bewaffneter Expeditionen
1 Lásd a 235. sz. iratot a 396. lapon.
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vom Fürstenthume aus alles mögliche eingeleitet, obschon der 
Erfolg, bei der grossen Privat-Aufregung nicht zu verbürgen ist. 
Gestern sollen 40 Zentner Pulver . . . aus Serbien herüber ge
schmuggelt worden sein. Heute wird die National-Cassa und das 
Archiv, welches von Carlovitz nach Pancsova geflüchtet worden 
ist, von da nach Belgrad gebracht.

248.
Pétervárad, 1848 június 15.

jBáró Hrabowsky János szlavon-szerémi főhadparancsnoknak a bécsi 
hadügyminisztériumnál a karlócai kudarcért a magyar hadügy

minisztert teszi felelőssé.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; K. M. 1848. Nr. 2673. Fogalmazvány: 
Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Faso. 132. 1848. VI. 63. Ad Präs. 595. Exp.

június 15-én.

. . . Ein hohes Ministerium geruhe daraus zu ersehen, dass die 
hierländige Yolksaufstände eine drohende Gefahr angenommen, die 
umliegenden Gegenden in vollkommener Aufruhr sich befinden, 
und sich gegen die Magyaren waffnen . . .

Da das ungarische Ministerium mit seinen terroristischen 
Verfügungen fortfährt, ich mir dahingegen das Yersöhnungs und 
Pacificationssystem zur heiligsten Pflicht machte, um dadurch . . . 
eines Bürgerkrieges auszuweichen . . .

. .  . Ich befürchte bei diesem schrecklichen Übel nur dem 
einzigen Umstand, dass die gesammte Grenzbevölkerung ihre 
Waffenbrüder aus Italien zurückruft und dadurch in Italien ein 
namenloses Unglück herbeiführt.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok a karlócai kudarc után a bécsi 
hadügyminisztériumnál a magyar kormányra és királyi biztosra hárította a 
felelősséget, minden személyes felelősséget magáról elhárítani igyekezvén; 
minthogy a magyar kormány nem értett egyet vele, báró Hrabowsky a 
királynál a maga felmentését kérelmezte. (Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. VI. 
63. 63/a.

Ich war — írja június 14-én Nr. 595. ein. szám alatt 
Mészáros hadügyminiszternek — immer der Meinung, dass sich das 
Militär gegen diese Aufstände neutral benehmen soll, — nach dem 
nun so aber der bestimmte Befehl [Magy. had. 1848. 9. sz., június
9. és 12. sz. június 10-én) des Kriegsministeriums zukam, die Ver
sammlungen in Karlovitz aufzuheben, so habe ich dieser Anordnung 
Folge geleistet, und wie ich schon berichtete, nur für den Fall zu 
feuern befohlen, wenn man meine Colonne mit Feuer empfängt, 
wie es in der That auch geschehen ist. (Kr. M. 1848. No. = 2673.)
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249.
Budapest, 1848 június 15.

Mészáros hadügyminiszter leirata báró Piret bánsági 
főhadparancsnokhoz.

Eredeti leirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Ease. 128. 1848. VI. 85/d.

366. sz. H. M.
Ô császári királyi Felsége . . . folyó hó 8-ról 1848. kelt 

Innsbruckban ide mellékelt legfelsőbb kézirata folytán kötelességévé 
teszem . . . ezen királyi kéziratot1 közhírré tenni . . . ezentúl min
den rendeletek és parancsok a magyar hadügyminisztertől veendők, 
. . .  mindenféle levelezés, mely eddig az udvari haditanács vagy 
osztrák hadügyminisztériumhoz intéztetett, okvetlen és egyenesen a 
magyar hadügyminisztériumhoz terjesztessék fel.

Báró Piret, a forradalmi mozgalomra való tekintettel, kitért a fenti 
rendelet kihirdetése elől. (S. B. G. K. 1848. VI. 35.)

250.
Pétervárad, 1848 június 15.

jBáró Hrabowsky fuhadparancsnok fölterjesztése gróf Batthyány Lajos 
magyar miniszterelnökhöz.

Eredeti irat. Budapest, N. M. Vörös gyűjt. 981. sz. Másolat. Wien, Kr. A.
1848. Kr. M. Nr. 2638. Präsid. 598.

Wie der Herr Ministerpräsident bereits durch den hieher 
abgesendeten königlichen Kommissär Herrn von Csemovits erfahren 
haben werden, befindet sich nicht nur das hierländige Grenzgebiet, 
sondern auch das ganze Provinziale des unteren Syrmiens in einem 
vollkommenen Aufruhr, ganz besonders die Grenzbevölkerung, deren 
Hass gegen das Ungarthum sich fortwährend steigert, und welche 
von ungarischen Gesetzen und von einem ungarischen Ministerium 
durchaus nichts wissen will.

Die zuliegende Proklamation, die ich als königlicher Com- 
missär an die Kroaten und Slavonier erliess, sowie die Proclama
tion, die ich gleich nach Rückkehr von Croatien hinausgab, wurde 
in der hierländigen Grenze mit Füssen getreten, und trug dazu 
bei, das ohnehin nur beschränkte Zutrauen, welche das Grenzvolk, 
nun auch für mich, als gebornen Ungar hegt, vollends zu ver
nichten.

Eine bedeutende bewaffnete Volksmasse, 15—16.000 Mann 
sammt 2 Kanonen, und dié ganze bei Sémiin gestandene Flotille-

1 Lásd ,a 205. sz. iratot.
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Division der Osaikisten sammt allen bewaffneten Csaiken, die den 
Posten von Sémiin verhessen, und sieb zu Carlovitz an das General- 
Comité der serbischen Nation, ergeben hat, ist bereits in Carlovitz 
versammelt, und an der Grenze, des Csaikisten-Bataillons in der 
sogenannten Römerschanze vor Neusatz stehen, mit 8 Stück Kano
nen, bei 5000 bewaffneten Volksmassen, die das Volk mit Gewalt 
dem Csaikisten Bataillonskommando abgenommenr hat; und die 
bewaffnete grosse Macht bei Carlovitz, die sich täglich, aus dem 
Banate verstärkt, hat schon eine feindliche Stellung sogar gegen 
das General-Commando angenommen.

Der Herr Ministerpräsident wollen hieraus die Überzeugung 
schöpfen, dass ich nicht in der Lage bin, den an mich in dem 
gefälligen Erlasse vom 1. d. Mts Nr. 238 gestellten Ansinnen zu 
entsprechen, sondern dass ich darauf fürdenken muss, wie und 
ob ich mich vertheidigen kann, falls beide bewaffneten Volksmassen 
über mich herfallen. Mit Gewalt lässt sich nichts, gamichts thun, 
weil man dadurch einen verheerenden Bürgerkrieg herbeirufen 
würde, den die in Bereitschaft stehenden Serbianer noch schrek- 
licher machen würden.

Am Schlüsse muss ich bemerken, dass diese bewaffneten 
Volksmassen mit vielen kaiserlichen Fahnen sich bewegen, und 
überall Seine Majestät unsem allergnädigsten Kaiser hoch leben 
lassen, mit dem Schwur für den Kaiser Leib und Leben zu opfern, 
sich dagegen gegen die Magyaren und gegen das ungarische MinL 
sterium bis auf den letzten Blutstropfen wehren zu wollen.1

Báró Hrabowsky nem akarta a szerbeket Karlócánál megtámadni, 
s így érthető napiparancsa,' mely szerint megtiltotta a kiküldött hadoszlop
nak fegyvert használni. De mikor a rend helyreállítása végett az Karlóca 
előtt megjelent, a szerbiaiak lövésekkel fogadták s ennek folytán tört ki 
a harc.

251.
Pétervárad, 1848 június 15.

Báró Hrabowskynák báró Bird bánsági főhadparancsnokhoz
intézett átiratából, mélyben a karlócai támadást megírja.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129. 1848. VI. 33/a. Präs. 608.

. . .  Nachdem sich die Sache so gestaltet, nahm sich das [Karlo- 
vitzer] Comité heraus das Volk zum Aufstande zu bewegen, eine 
bewaffnete Volksmasse um sich zu sammeln und gegen das General
kommando eine feindliche Stellung anzunehmen und die hierortigen 
Verfügungen in dem Grenzgebiete zu entkräften.

Um einem solchen Zustande in der Nähe des Generalkom
mandos ein Ende zu machen, fasste ich den Beschluss, mit dem

1 Ezen utolsó bekezdés báró Hrabowsky sajátkezű írása.
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Comite eine ernstliche Sprache zu führen, um es in die Schranken 
der Ordnung zu bringen.

Weil aber leicht vorauszusehen war, dass die Entsendung 
eines oder mehreren Sprecher an das Comite bei der Kühnheit der 
Leiter desselben ganz erfolglos wäre, und die Sprecher sogar unter 
den versammelten zum Fanatismus aufgereizten Volke gefährdet 
sein könnten, wenn mit der Entsendung nicht zugleich eine ent
sprechende militärische Demonstration verbunden würde; so ent
sendete ich am 12. d. M. unter dem Kommando eines Stabsoffiziers 
eine Truppenabtheilung nach Carlovitz, um die Äusserung des 
Comites, wegen des sich erlaubten gesetzwidrigen Vorgänge einzu
ziehen, und die Entlassung der daselbst versammelten Volksmassen, 
besonders jene der Grenzbevölkerung zu bewirken.

Als jedoch die Avantgarde dieser Colonne bei den ersten 
Häusern in Carlowitz anlangte und einen Offizier als Parlamentär 
abzusenden eben im Begriffe war, ivurde selbe aus den Häusern 
mit einem Kugelregen attaquiert, ivas zur Folge hatte, dass also- 
gleich ein Offizier schwer verwundet, und ein Mann auf dem Platze 
todt blieb. Nach diesem feindlichen Angriffe der Insurgenten 
zündete das ausgerückte Militär die fraglichen Häuser an, Carlovitz 
wurde sofort beschossen und die Insurgenten mit dem Verluste 
von etwa 20 toten . . .  aus Carlovitz vertrieben.

Nach Abzug unserer Truppe, die ich nicht aussetzen wollte, 
und zurückziehen liess, sammelten sich jedoch wieder die Insur
genten in Carlovitz in weit grösserer Anzahl aus allen Gegenden, 
und weil inzwischen der bekannte slavische Patriot Graf Albert 
Nugent aus Agram hierorts eintraf, und sich zum Vermittler mit 
dem Carlovitzer Comite anbot, so wurde diesem Comite einige zur 
Erhaltung der Ruhe . . . nothwendige Bedingungen von mir vor- 
geschrieben, welche das Comite durch die Vermittlung des Grafen 
Nugent wirklich annahm und einzuhalten versprach. Die wesent
lichste unter diesen Bedingungen ist wohl die, dass das Comite 
das Landvolk nach Hause entlasse, . . . und man wird sehen in wie 
fern das Comite seiner gegeben Zusicherung gehörig nachkom- 
men wird.

Über die Tendenz und den Charakter der Agitation zu 
Carlovitz, kann ich mittheilen, dass die Absicht dahin geht, sich 
dem Einflüsse des ungarischen Ministeriums zu entziehen, und sich 
unter einen aus der Nation gewählten Vojvoda zu stellen, . . . der 
etwa in der Art, wie der Banus von Croatien, die Interessen der 
serbischen Nation zu schirmen und vertreten hätte . . .

Diese Insurrektion führt die kaiserliehe Fahne und erklärt 
für unseren Kaiser Leib und Leben opfern zu wollen, aber nie ein 
ungarisches Ministerium anzuerkennen.

. . . Ich kann nicht umhin im engsten Dienstvertrauen beizu
fügen, dass der Herr FML. Baron Jellacsich mir erklärte, kein
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Handschreiben unseres guten Kaisers anzuerkennen, weil alle, wie 
er behauptete, durch das ungarische Ministerium erpresst worden 
sind. . . .  das die allerhöchsten Resolutionen, bezüglich des unga
rischen Ministeriums und dessen Einflusses auf das Militär und die 
Militärgrenze Sr. Majestät nur abgedrungen seien, und dass er 
daher mich nicht als königlichen Commissär anerkennen könne . . .

252.

Zágráb, 1848 június 15.
A zágrábi tartomány gyűlésnek Ferdinánd királyhoz intézett fölter

jesztése Karlóca megtámadtatása (június 12.) alkalmából.
Másolat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2612.

. . . Wir können jedoch hier den Umstand nicht unerwähnt 
lassen, dass die erste und dringendste Maasregel um den weiteren 
Folgen des angefochten Bürgerkrieges vorzubeugen nach der ein
stimmigen Überzeugung des ganzen Landes darin besteht, dass 
Eure Majestät den bisherigen slavonisoh-syrmischen Kommandiren- 
den Hrabowsky, der in Folge seines wortbrüchigen Systems, durch 
welches er die Interessen des magyarischen Ministeriums mit Hilfe 
seiner magyarisch gesinnten Umgebuung zu fördern bestrebt ist, 
und deshalb das Vertrauen des Volkes, dessen Hass ihm vollends 
zugewendet ist, selbst in seinen loyalsten Unternehmungen nie und 
in keinem Falle mehr geniessen kann, das General-Kommando in 
Slavonien und Syrmien unverzüglich abgenommen, und unserem 
geliebten, dem K. K. Throne Eurer Majestät unwandelbar treuen 
und das Vertrauen der Nation im vollen Masse besitzenden Ban 
anvertraut werde .. .

Die zweite nothwendige Massregel um den umsichgreifenden 
Bürgerkrieges Schranken zu setzen, bestände dann noch darin dass 
Eure Majestät dem einstimmigen Wunsche der gesammten k. k. 
österreichischen Grenzvölker gemäss offen zu erklären geruhen: 
die gesammte k. k. Grenze sei im Sinne ihrer geschichtlichen 
Vergangenheit in Bezug auf ihre rein militärischen Angelegen
heiten vom k. k. österreichischen Kriegs-Ministerium abhängig, in 
Betreff ihrer gesammten Civil-Angelegenheiten aber mit den König
reichen Dalmatien, Croatien und Slavonien als vereint zu betrachten 
und habe vom ungarischen Ministerinm in Zukunft gar keine Be
fehle anzunehmen.

A horvát vezérlő országgyűlési bizottmány Hrabowsky fohadparar.es- 
nokot felelősségre vonta, kérdezvén, hogy kinek a parancsára támadta meg 
Karlócát a császári csapatokkal a császárhű szerbeket ? — Az Innsbruckban 
tartózkodó szerb bizottság megtudván, hogy a horvátok Jellaőió kinevezését 
kérelmezték Őfelségénél báró Hrabowsky helyébe, Suplyikác tábornok kineve
zése érdekében, ellenfölterjesztést adtak be a trónhoz.
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253.

Innsbruck, 1848 június 16.
Ferdinand király kézirata Hrabov)sky tábornokhoz, mellyel 

neki a kért proklamáciot megküldi.
Eredeti fogalmazvány. Budapest, O. L .; K. M. 1848. 556/e.

Allerhöchstes Handschreiben!
Lieber Baron Hrabowsky! Infolge Ihres Berichtes vom

10. Juni 1. J. sende ich behufs der Beruhigung der durch verschie- 
dene falsche Einflüsterungen irregeführten Csaikisten und Grenzer 
beiliegende von Mir unterschriebene Proclamation; glauben Sie, 
daß nach der Verkündigung meines vorangelassenen, im Wege des 
ungarischen Ministeriums Ihnen übersendeten Manifestes vom 10. Juni 
die Kundmachung gegenwärtiger Proclamation notwendig ist: so 
ermächtige ich Sie davon allsogleich Gebrauch zu machen, und 
die ferneren Mittel zur Beschwichtigung der ganz grundlosen Auf
regung meinem ungarischen Ministerium, das zu allen vernünftigen 
Concessionen bereit ist, vorzuschlagen.

Innsbruck am 16. Juni 1848. Ferdinand m. p.

254.

Innsbruck, 1848 június 16.
Ferdinánd király szózata a csajkásokhoz és a határőrökhöz.

Fogalmazvány. Budapest, O. L .; K. M. 1848. 556/e.

Wir Ferdinand I. von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, 
apostolischer König von Ungarn, Böhmen, Croatien, Slavonien und 
Dalmatien, dieses Namens der fünfte, Erzherzog von Österreich 
etc. etc., versichere Unserer kaiserlichen und königlichen Huld und 
Gnade, alle Unsere treuen Csaikisten und Grenzer. In Unserem 
Manifeste vom 10. Juni 1. J. haben wir Euch ermahnt, den fana
tischen Einflüsterungen der unter Euch eingeschlichenen Auf
wiegler, die Euch in Euerer Uns und Unseren Erlauchten Ahnen 
oft bewiesenen Treue und Gehorsam durch verschiedenen Vor
spiegelungen zu beiirren trachten, keinen Glauben zu schenken: 
daher Wir mit Bedauern vernahmen, daß Unsere durch diese Ein
flüsterungen irregeführten Csaikisten und Peterwardeiner Grenzer 
sich erkühnten Unser kaiserliches Gut anzutasten, und acht 
Kanonen sich anzueignen, vieler Unserer Grenzer ihre Heimat ver
lassend, zwecklos herumirren, und ihre Felder unbebaut lassen, ja 
sogar im offenen Aufstande gegen ihre Vorgesetzten sich befinden. 
Wir ermahnen Euch hiemit noch einmal, zur Ruhe und zum Ge-
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horsam zurückzukehren, die acht Kanonen allsogleich zurüekzu- 
stellen, zu Euren Familien zurückzukehren, Eure Felder zu bebauen, 
und hiedurch Euch Unser kaiserlichen Gnade würdig zu machen. — 
Euch drohen von nirgendher Gefahren, Eure Religion und Sprache 
werden geschützt, wir werden Euren durch Euren Congress Uns 
vorzulegenden gesetzlicher Bitten und Wünschen mit väterlicher 
Bereitwilligkeit willfahren, und so wie Unser in Gott ruhender 
Erlauchter Vater Euch fernerhin schirmen und beschützen; erklären 
aber zugleich, daß Wir den Ungehorsam gegen Unsere allerhöchsten 
Befehle, welche Euch kund gemacht wurden, nicht dulden, und 
gegen die Übertreter verdientermaßen verfahren werden. Verirrte! 
kehret zum Gehorsam zurück, Wir versicheren Euch dann Unserer 
kaiserlichen Huld und Gnade.

Gegeben in Unserer Tiroler Hauptstadt.
Innsbruck am 16. Juni 1848. Ferdinand m. p.
Ferdinand király 1848 június 16-án, herceg Eszterházy előterjeszté

sére adta ki a proklamációt, a következő utasítással: „Das vorgelegte Hand
schreiben [Hrabowsky szerémi főhadparancsnokhoz] und die Proklamation 
folgen, mit Meiner Unterschrift versehen ■/., im Anschlüsse zu dem ange
deuteten Gebrauche zurück. Innsbruck am 16-ten Juni 1848. Ferdinand. — 
(Kr. M. 1848. 556/c.)

255.

Pétervárad, 1848 június 16.

Hrabowsky főhadparancsnok fölterjesztése Ferdinand császárhoz és 
királyhoz a délvidéki szerb fölkelés tárgyában.

Eredeti fölterjesztés. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 2887. Érk. június 19-én.

Euer Majestät! Mein allergnädigster Kaiser und Herr!
Seit meinem Euer Majestät mittelst Kouriers unterm 10. 

dieses allerunterthänigst unterlegten Berichte über den hier- 
ländigen Volksaufstand, der uns bereits in einen Kriegszustand 
versetzt hat, beeile ich mich Allerhöchst demselben ganz ge- 
horsamst zu berichten, dass sieh die Dinge von Tag zu Tag ver
schlimmern, und mit einem schrecklichen und verheerenden Bürger
krieg drohen.

Das Central-Comité der serbischen Nation zu Carlovitz ist 
das allgemeine Organ, und ein wahrhaftes delphisches Orakel für 
die Serben, und für gesammte griechisch-nichtunierte Genossen
schaften; was dieses Comite befiehlt, wird pünktlich befolgt, und 
somit haben sich bereits alle Bande der Disziplin und Subordi
nation sowohl bei dem Csaikisten-Bataillon, als beim Peterwardeiner
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Regimente aufgelöst. Meine Proclamationen wurden in keinem der 
mir unterstehenden Grenzregimenter geachtet, hie und da mit 
Füssen getreten; weil man die Grenzbevölkerung dahin zu bereden 
wusste, dass ich als Ungar die gesammte Grenzbevölkerung an die 
Magyaren verkaufte.

Seit meinem letzten Berichte hatte ich bereits am 12. dieses 
ein Gefecht mit den Insurgenten; von beiden Seiten wurde wüthend 
gekämpft, so wie in Italien, hatte man aus den Fenstern auf 
unsere Leute geschossen, daher auch einige Häuser durch Granaten 
in Brand gesteckt wurden. Diesen Kampf hatten die Insurgenten 
hervorgerufen, da ich von selben wegen der, gegen das General- 
Kommando angenommenen feindliche Stellung, mittelst einer Vor
posten-Ausstellung die Motive dieser feindlichen Stellung zu erfahren 
wünschte; natürlicherweise wurde dieser Schritt von meiner Seite 
mit einem Bataillon unterstützt, und als man die Tété der Avant
garde dieser Colonne erblickte, wurde gleich eine ganze Decharge 
auf selbe gegeben, das zu einem blutigen Kampfe Anlass gegeben 
hat. Gegen abend zog ich unsere Truppen unter dem Kanonen
schuss der Festung zurück. Wir hatten ein todten Gemeinen und 
7 Blessirte. Die Insurgenten hatten 15 Todte und mehrere Blessirte. 
Während dem Gefechte wurden in der ganzen Umgebung die 
Sturmglocken geläutet, wornach von allen Seiten die Insurgenten 
ihren Brüdern des Carlowitzer Comité zu Hilfe eilten, so zwar, 
dass bis gegen Abend schon bei 8000 Insurgenten beisammen, 
und seither haben sich diese bis auf die Zahl von 15—16 Tausend 
Mann, worunter ein grosser Theil aus dem Banate ist, verstärkt, 
haben wieder 2 Kanonen von Titel abgeführt, und seit vorgestern 
hat sich auch die bei Sémiin gestandene Csaikisten-Division, sammt 
den beihabenden bewaffneten Csaiken dem Geneŕal-Comité in Kar- 
lowitz angeschlossen; und es wurden die Offiziere . . . mit dem 
Tode bedroht, wenn sie nicht bei ihnen bleiben wollen.

Ich befinde mich nun in einem vollkommenen Kriegszustand, 
und bin bereit, mich gegen jeden Angriff auf die Festung zu ver- 
theidigen; ich werde zwar mein Möglichstes thun, um diesem Übel 
vorzubeugen, und werde alle mir zu Gebothe stehenden Strategien 
versuchen, um einen Bürgerkrieg auszuweichen, der nur in einen 
Vernichtungskrieg ausarten, und ein namenloses Elend herbeiführen 
wird, wobei die umliegenden Dorfschaften, besondere die Maier
höfe von Peterwardein am allerersten resquiren dem Brande und 
Plünderung ausgesetzt zu sein.

Der Hass dieser Insurgenten gegen das ungarische Ministe
rium ist unbeschreiblich, dagegen steigert sich die Liebe und 
Anbethung zu Eurer Majestät Allerhöchsten Person täglich mit 
Begeisterung. Diesen Umstand sollte das ungarische Ministerium, 
welches immer nur — sein Schreckenssystem, durch die ausgesen
deten Commissäre verfolgt, sattsam belehren, dass man wohl ein
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Land besiegen, damit aber nicht auch die Gemüther des Volkes 
erobern könne.

Wie gesagt, ich werde Alles aufbiethen, um Kühe und 
Ordnung zu schaffen, und die Grenzbevölkerung von dem Vor
haben abzubringen, womit sie ihre Waffenbrüder aus Italien 
zurückzurufen beschlossen haben; ein Gegenstand, der unsere 
Armee in Italien in die schrecklichste Lage versetzen würde.

Gróf Latour ezen feliratot 1848 június 20-án terjesztette elő a királynak.

256.

Pétervárad, 1848 június 16.
Báró Hrabowskynák a magyar kormányhoz intézett jelentéséből, 

mélyben a szerb görög keleti papságot okolja a fölkelésért.
Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Ease. 132. 1848. VI. 63/d. 

Exp. június 17 Ad Präs. 595. Exp. június 17-én.

. .  . Ich kann übrigens dem Ministerium nicht verhehlen, 
wie sehr an allen dieser Verirrungen die g. n. u. Geistlichkeit 
Schuld trägt, die auf den armen Grenzer, der seiner Religion mit 
Fanatismus ergeben ist, — den verderblichsten Einfluss ausübt.

257.

Pétervárad, 1848 június 16.
Báró Hraboivsky felhívása a határó'rvidékiekhez.

Közölve: Joh. Janothyckh: Archiv des ungarischen Ministeriums und Landes- 
vertheidigungsausschusses. Bd. I. S. 262.

Aufruf an die in Carlowitz und den römischen Schanzen 
versammelten Militärgrenzer.

Nachdem ich von allen Seiten dahin benachrichtigt worden, 
dass die in Carlowitz und im Csaikistenbezirb in den sogenannten 
römischen Schanzen versammelten Militärgrenzer blos aus An
hänglichkeit an Se. Majestät unsern allergnädigsten Herrn und 
König, aus Liebe zu ihrem Vaterlande und zur Wahrung ihres 
Glaubens zusammengetreten sind, so bringe ich hiemit zur öffent
lichen Kunde, dass wegen dieser Zusammenkunft Niemand zur 
Verantwortung oder zu irgend einer Strafe gezogen werden wird — 
weshalb Jeder ganz ruhig und ohne Besorgniss zu den Seinigen 
und, seiner Beschäftigung nach Hause kehren kann.

Baron Hrabowsky, 
k. k. Feldmarschal-Lieutenant 

und Kommandirender von Slavonien und Syrmien. m. p.
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258.

Titel, 1848 június 16.

StucMik főhadnagy a szlavon-szerémségi főhadparancsnokságot értesíti, 
hogy Sztratimirovits Titelt elfoglalta.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 132. 1848. VI. 71. Beikt. 
Präs. 1014. sz. alatt június 18-án.

Gestern nachts (15. Juni) langte das Dampfschiff Nr. 44 
um 9 Uhr unvermuthet an, und hatte ein Schleppschiff, auf beiden 
Schiffen befanden sieh ein sicherer Georg von Stratimirovits mit 
einigen Notabilitäten, welche beiläufig 500 Mann, worunter mehr 
als 200 Serbier, und die übrigen Syrmier aus den dortigen Pro
vinciale und aus dem Peterwardeiner Regiment gewesen, alle gut 
bewaffnet, bei sich hatten.

In Begleitung dieses Dampf- und Schleppschiffes waren 
auch von jenen Tschaiken, welche die Tschaikisten Division in 
Sémiin hatte zwei halb und eine viertel Tsehaike.

Diese Tschaikisten, und jene 500 Servianer und Syrmier . . . 
wollen gegen die Römerschanzen abfahren.

A szerbországiak Mollináry alezredest Titelen elfogták s megkötözték. 
Sztratimirovits Karlócára küldte, ahonnét 1848 június 17-én Péterváradra 
bocsáttatott. Mollináry lakása kiraboltatott. (SI. S. G. K. 1848. VI. 71/a.) 
A szerb csapat június 19-én Csurogra vonult. U. o. VI. 71/b.

259.

Pétervárad, 1848 június 16.

Hraboivsky szeretni főhadparancsnok amnesztiát ajánl fel a határőrvidéki
felkelt népnek.

Másolat. Karlóca, Djojanija 1848. I. 33. sz. a.
Позивђ !
На — у Кардовци п Петершанцу, совокупдЈнни Народт, 

ГраничарскШ.
Понеже се мени о д ђ  свпо страча осигурава да како онак 

у Кардовци, тако и онак на међи шаикашкога Батаднона у 
тако зовеномЂ Петершанцу совокупдГни ГраничарскШ НародЂ, 
само и з ђ  прпвржешл на нново Величество, нашегЂ свемидостивогЂ 
Цара и Кралл, равно тако и и з ђ  дгобави к ђ  н н о в о м ђ  Отеческу 
и за сохранеше нновога закона скушо сееств: така даемЂ с ђ  
о в н м ђ  по обште на знанГ, да збогЂ т о г ђ  Скупа нитко на од- 
говорЂ или какву другу казне притегнуте се неће, и да сдедо-

Иг. Т ћ јт  Ј . :  Аг 1848—49-Ш егегћ Го1ке1ев 1ог4^пе1е. II. 27
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Fordítása:
Felhívás a Karlócán és a péterváradi sáncban egybegyűlt határőr

vidéki néphez!
Miután minden oldalról arról biztosítanak engem, hogy úgy 

a Karlócán, mint a csajkás zászlóalj határán, az úgynevezett Péter- 
sáncban egybegyűlt határőrvidéki nép csakis Őfelsége császárunk és 
királyunk iránti ragaszkodásból, hazája iránti szeretetből és vallása 
védelmére gyűlt össze: köztudomásra adom, hogy ezen gyülekezet 
m iatt senki felelősségre vagy más büntetés alá nem vonatik s ennél
fogva mindenki nyugodtan, gond nélkül rokonaihoz és övéihez 
hazatérhet.

260 .

Pétervárad, 1848 június 17.

Hrabowsky szlamn-szerémségi főhadparancsnok fölterjesztésti Mészáros 
hadügyminiszterhez, melyben kijelenti, hogy karhatalommal mitsem 

lehet a határőrvidéken elérni.
Eredeti fölterjesztés. Budapest, N. M. 1848—49-es iratok.

Präs. Nr. 595.
Vermög der Intimation des Ministers des Innern vom 24. d. 

M. und 2. dieser Zahl 98 und 214, soll ich mit 3 königlichen 
Kommissaire, nemlich mit Herrn von Csányi, Csemovits und Vuko- 
vits Hand in Hand gehen, und dieselben unterstützen.

Ich muß befürchten, daß ich so viele und an verschiedenen 
Orten aufgestellte königliche Kommissionäre kaum werde befrie
digen können und ersuche das Ministerium in meinem Rayon sich 
auf meine Umsicht und Kenntniss der Verhältnisse verlassen zu wollen.

Hiebei kann ich nicht umhin dem königl. Ministerium bekannt 
zu geben, dass die hierländigen Wirren lediglich von der griechisch 
nicht unirten Geistlichkeit ausgegangen sind und vor Allen Ander’n 
diese zu gewinnen versucht werden müsste.

Ich wiederhohle es, dass es sich bei dem allgemeinen Volk- 
auf'stand mit Gewalt nichts mehr ausrichten lässt, man würde da
durch nicht nur einen Bürgerkrieg, sondern einen Verheerungs- 
Vernichtungskrieg herbeiführen, zumal die serbische Nation durch

1 Lásd a 257. számú iratot is a 416. lapon.

оателно Сваки са свшгб сиоковно и безбрижно кт> своимт. 
сродницима, и кт> своимт. пословима кући повратити се може.

У Варадшу, 16. Јуиш 1848. Вар0НЂ Храбовск,,.-

Ц. Кр. ФелдмаршаллаитенантЂ и зановкдамћи Гепера.гг, Славоти 
и Срему.
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ihren Anhang einen ausserordentlichen Einfluss auf die Grenzbe
völkerung und auf Syrmien ausübt.

Am Schlüsse dieses empfange ich den mit folgenden Bericht 
des Interims Militär Kommandanten zu Sémiin Oberslieutenant 
Mayerhofer, nach welchen auch das dortige Uberfuhrs Detachement 
des Tschaikisten Bataillons aus 26 Mann bestehend den Gehorsam 
aufgesagt und nach Hause gezogen ist, ich vermuthe nach Carlovitz.

261.

Titel, 1848 június 17.
JBlanusa őrnagynak a szlavon-szerémségi főhadparancsnoksághoz intézett 

jelentéséből; szerinte a királyi kiáltvány hatástalan maradt.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Ease. 132. 1848. "VT. 74. Beikt.

Präs. 914. sz. a. június 19-én.

Die mit dem hohen Generalkommando Präsidial Verordnung 
vom 11. d. M. Nr. 585 am 13-ten d. M. erhaltener Proclamation1 
ist nicht nach dem Wunsche, Eines hohen General Commando . . . 
aufgenommen worden;' das Volk erwiederte im aufgeregtem Tone, 
dass es wegen dem am 12. d. M. stattgehabten Auftritt, wo das 
Civile zu Carlovitz durch das Militair unvermuthet angegriffen 
worden sei . . .  die Waffen nicht niederlegen könne, sondern seine 
4000 Mann erst dann von der Grenze einziehen werde, wenn die 
an Se. Majestät abgesendete Deputation eine erwünschte Antwort 
gebracht haben wird.

262.

Budapest, 1848 június 18.
A magyar minisztertanács tanácsüléséből, mélyben a szerb és horvát

innsbrucki küldöttségeket kérelmeikkel elutasítani határozza.
Vörös Antal kivonatos följegyzése. Budapest, N. M. Vörös A. gyűjt.

1848. 1227. sz.

Külügyminiszter herceg Eszterházy Pál Innsbruckból június 
15-én kelt és futár által küldött levelében értesíti a minisztériumot 
a következőkről:

5. Jelenti, hogy a kapcsolt részekből folyó hó 14-én és 15-én 
két rendbeli követség jelent meg, egyik a karlovici érsek Rajachics 
vezetése alatt Szerem vidékéről, mely a karloviczi lázas választások 
helybenhagyásáért esedezik; másik Horvátországból, melynek vezére 
br. Jellachics bán leend, ki azonban még Innsbruckba nem érkezett.

1 Ferdinand király 1848 június 10-iki kiáltványáról van szó. Lásd 
a 380. lapon.

27*
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Határoztatok az 5-ik pontra:
Remélli a minisztérium, hogy a kapcsolt részekből és Szeréin 

vidékéről felment küldöttségeket a törvény iránti engedelmességre 
intve, fogja a fejedelem alaptalan kérelmükkel elutasítani.

263.
Temesvár, 1848 június 18.

Vukor/ics királyi biztos átirata báró Piret bánsági fóhadparancsnokhoz.
Eredeti rendelet. Wien, Kr. A.; S. B. Gr. K. Fase. 129. 1848. 35/b.

75./K. B.
A bánsági tisztelt hadi kormányszéknek!
E hónap 14-én hozzám intézett válaszában azt méltóztatik 

mondani a t. kormányszék: hogy a határőrvidék jelen felgerjedt 
állapotában nem tanácsos a törvénykihirdetést bármi módon meg
kísérteni. A hadügyminiszterhez felterjesztett s velem másolatban 
közlött jelentésében pedig azon nézetét is nyilvánítja . . . hogy 
parancsnoksága körében alig nevezhetni oly főtisztet, ki bizalmat 
terjesztve segíthetné elő a királyi biztosság törvényhirdetési mun
kálkodását.

Engedje meg a tisztelt hadikormányszék, hogy észrevételeimet 
e két pontra nézve őszintén adjam elő.

Az elsőt illetőleg: én tökéletesen meg vagyok győződve arról, 
hogy azon ingerültségnek, mely a határőrvidéknek a magyar minisz
térium általi kormányzata ellen mutatkozik, eleje semmivel sem 
lett volna biztosabban vehető, mint azáltal, ha ezen tárgy már eleinte 
nem egyszerűen, nem a hivatalosság száraz szavával, hanem rész
véttel és buzdító felvilágosítással teljesíttetett volna. Azért azt hiszem, 
hogy ily eljárás most sem maradna siker nélkül s azon magya
rázat lehetetlen, hogy ne hasson az értelmiség bármi kis fokán álló 
nagyságokra, mely szerint éppen a fejedelem iránti hűségnek 
lényeges feltétele az általa hozott törvények szentül őrzésében áll.

De ha úgyis volna, hogy a határőrvidék egy részében a 
lázongás annyira elvakította a törvényesség teréről eltévedteket, 
hogy a fejedelem és a törvény rendeletéinek nyilvánítása körükben 
veszéllyel jár, s a szenvedélyeket még jobban ingerli fel; ez esetben 
is a törvényhirdetést csak azon helyeken vélném elhalasztandónak, 
hol ily szomorú állapot létezik, békés helyeken azonban előveendő- 
nek hiszem. Már pedig, ha jól értesítve vagyok, a karánsebesi 
ezredben, és a fehértemplominak egy részében, eddig lázongási 
jelenségek nem vétettek észre.

A második pontra nézve azt gondolom, hogy a törvényhir
detésnek munkáját senkinek jelenléte kívánatosabb eredményről nem 
biztosíthatná, mint jelenléte a tisztelt hadikormányszék főnökének.
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Igen, én azt tartom, hogy a határőrvidéken a kedélyek megnyug
tatása s az eltántorítottak meggyőzése arról, hogy a magyarországi 
minisztérium rendeletéinek hódolni éppen annyit tesz, mint a koro
nás fejedelem akaratjának alávetni magát, senkinek sincs annyira 
módjában, mint a Commandirozó Generális ő Excellentiájának. Ez 
magas állásának legnemesebb rendeltetése s azt a Commandirozó 
tábornoktól a haza is várja.

Ezeknél fogva a tisztelt hadi kormányszéket hivatalosan és 
hazafilag arra szólítom fel, miszerint akképpen intézkedni méltóztassék, 
hogy alólírott királyi biztossági törvényhirdetést a végvidéken ott 
hol a törvényes rend felforgatva nincs, magának a parancsoló tábor
nok ő exellenciájának oldalán eszközölhesse.

Vukovics kir. biztos 1848 június 22-én újból megsürgette a képviselő- 
választásra vonatkozó kihirdetést (S. B. G. K. 1848. 53/c.), amit Szemere 
belügyminiszter is sürgetett, hogy a végvidéken a követválasztás megtörtén
hessék. (U. o. 35/e.) — Báró Piret erre Fehértemplomban és Panesován a ren
deletet kihirdetni rendelte. (U. o. 55.)

264.
Nagybecskerek, 1848 június 18.

Torontál vármegye bizottmánya a magyar nemzetőrség felállítása iránt.
Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L.; B. M. 1848. 4681. rend. szám.

Hazafiak! Az Istenért, ébren legyünk. Borzasztó veszély fenye
geti rónáinkat, helységeinket, székvárosunkat. Találkoztak némely 
lázítók, kik a különböző nemzetek közt szentségtelen kezekkel töre
kednek széttépni a századok óta virágzott békét és egységet. Urunk, 
királyunk, Y. Ferdinand és a magyar országgyűlés, szabad vallás
gyakorlatot biztosított honunk minden lakásainak, úgy hogy istenét, 
kiki szíve sugallatai szerint imádhatja; egyenlők lettünk mind
nyájan törvény előtt, szabad polgáraivá avattattunk föl a szabad 
földnek. Nemzetisége mindegyik népnek elismerve és törvény oltalma 
alá helyezve van. Oly jogok ezek, polgártársak! melyeket csak 
törvényes és fölvilágosodott kormány adhat meg és tarthat fön, s 
melyeket rosszlelkű ámítóktól józanul várni nem lehet. Védjük 
tehát e szent jogokat, s legyünk ébren, saját tűzhelyünk és hazánk 
oltalmára most, midőn gyülevész csoportok hemzsegnek több helyen 
közel határainkhoz, s úgy látszik: vesztünkre törekszenek. Most 
nem húnyhatjuk be szemeinket. E csőcselék saját mezei munkáját 
hanyagolja el és szerencsétlen őrjöngései után fölserkenve, midőn 
majd éhezni fog, igen hihető: meg fogja rohanni isten-áldotta veté
seinket, asztagainkat, az ekevas súlyos veretékeit elrablandja tőlünk 
s nagyon feltehető: hogy midőn éhét és szomját, kicsikart eleség 
által lecsillapítá, barmainkat saját aklába terelendi, s talán meg
maradt takarmányainkra is tüzes csóvát fog tűzni.
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Ki állhat jót érte, nem fogja-e dühében a bérlett gonosz ámí- 
tók által elvakított s tévútra vezetett ily lázongó csapat, vérünket 
is szomjuhozni, nem fog-e gyilkos kézzel nyúlni asszonyaink s gyer
mekeinkhez ; s mi netalán összetett kezekkel hagyjuk mészároltatni 
szívünk legszebb zálogait s á Tiszáig s Marosig elraboltatni mind
azt, mit oly sok véres verítékkel keresénk, elcsikartatni még azon 
darab földet is, hol szüléink, rokonaink holttestei nyugszanak, hol 
minden bokor, minden fűszál szoros kapcsolatban volt életünkkel.

Itt az idő! Kiben csak egy csöpp becsületes vér buzog hazá
jáért és saját mindenéért, majd ha illető elöljárói által föl fog 
szólaltatni, haladék nélkül fegyvert fog ragadni s koronás királyunk 
s kormánya rendeletére, e vármegye által kiállítandó, 3000 számra 
határozott őrségbe — sztrázsa — a veszély eltávoztáig, a kitűzendő 
napra, vármegyénk határaira fog kiállani. Mi senkit megtámadni 
nem fogunk. Hisszük: kiábrándulnak. Azért talpon legyünk, hogy 
ha reményeinkben csalatkoznánk, magunkat férfiasán védhessük is. 
Laktársak! mint láttátok: itt életünk, vagyonunk s ezekkel szent 
vallásunk is kérdésben forog. Ezekért meghalni is üdvösség lenne. 
Csatlakozzunk kezet fogva egymáshoz, a mostani boldogtalan pilla
natokban mutassuk meg: hogy érdemeljük e boldog földet, mely 
anyagilag táplál kebelén s bízzunk is fáradalmaink közepette, mert 
fölöttünk virraszt a jó Isten s megsegít.

Költ Nagybecskereken, június 18. 1848.
Torontál vármegye bizottmánya.

265.

Roveredo, 1848 június 18.

Vukaflovits Eliszije Sztefánovits Istvánhoz (?) intézett leveléből, mely
ben Suplyikác tábornokkal való találkozását megírja.

Eredeti irat. Belgrád, Narodna bibliotéka. Rukopisi 1848. Nr. 994.

. . . бшш смо позвани на ручак код војводе. . . .  Казао да 
се Срби са Мађарима помире, али наравно да ови буду обвезани 
наигу народност совршено признати и привилегије уважити. 
. . .  шта више он вели да неће дуго војводом бити, ако цар и 
одобри, јер жели у миру дане свога шивота да оконча, али је 
опет за Михаила и вели да је политическа погрешка што је и 
Милош отеран и т. д. после ручка се с њиме опростпмо, и 
пођемо ФМЛ. Радецком . . . који је нас љубезно примио. — Ми 
смо захтевали да ради да нам војвода скором из војске буде 
одпуштен, које је згодити обећао . . . ноћас одовде полазим у 
Инсбрук . . .
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Fordítása:

. . .  A vajda minket ebédre meghívott . . .  azt mondta, hogy 
a szerbek béküljenek ki a magyarokkal, föltéve, hogy kötelezik 
magukat nemzetiségünket teljes mérvben elismerni és privilégiumain
kat méltányolni.

S mi több, azt állítja, hogy nem marad sokáig szerb vajda, 
még ha a császár el is ismerné; élete végső napjait nyugalomban 
óhajtja tölteni; Obrenovits Mihály híve, s politikai hibának tartja 
Obrenovits Milos elűzetését is stb. Ebéd után elbúcsúzva tőle, 
Radetzky táborszernagyhoz mentünk . . . aki szívesen fogadott ben
nünket ; arra kértük: hasson oda, hogy vajdánk minél elébb a katona
ságtól elbocsáttassék . . . mire Ígéretet te tt . . . éjjel innét Inns
bruckba utazom . . .

266.
Újvidék, 1848 június 18.

Csernovits kir. biztos felhívja a szerbeket, hogy a királyi kiáltványok 
folytán térjenek ismét vissza a törvényes rendhez.

Egykorú nyomtatvány. Újvidék, Szerb Matica. VIII. C. 6. Közölve a 
„Sveobste Jugoszlavenszke Szerbszke Národne Novine“ 1848 évi 55-ik 

számában és a Szerbszkii LyetopiBZ 1851 évi 83-ik kötetében.

Л т езт  браћо србдвп!
II самв Вас.Ђ и као СрбинЋ и као пуномоћнић крадћвекш 

Коммиссарв внше иута досадг опоминно, да ше добро нм за 
васг ни за потомство Ваше, што сте оставили куће свое, раднго 
свого, и сђ оружаномЂ рукомЂ у гомиле скуплпти се почели, 
опомпнпо самв ВасЂ, да се повратите на мирЂ и поредакЂ; 
лвЈо самв ВамЂ, да ћете и вн. бнли грађанскога бнли военога 
реда, получити уставна ирава и благодћлшн; да е и Ваша народ- 
ностђ, езнкЂ и вћра емствована, познвао самв ВасЂ да присту- 
пите кђ мени сђ пуннмЂ повћренћмЂ. да ми и све тегобе Ваше 
сообштите, и желћ и захтћванн изпвите, како бн н о испунешго 
истн настонти могао, подносећи и обећавагоћи помоћв мого.

Но све е то до данасЂ суетно бнло и остало. И л самв 
са жалостго искуситн морао, дошавши садЂ овамо, да се већЂ 
и крвЂ братска у Карловин пролила. Немоите браћо тако ; неће 
добро бнти, — немоите себе безЂ сваке нужде и неволћ опас- 
ности излагати. 1оштб мало, па ће све доцне бити. КадЂ се 
зло учини, и зло слћдуе, бадава ћете после по обнчаго викати 
и клеги: Б огђ убш онога, сђ кога е! СадЂ е јоштб време 
повратити се у облтји Цара и Кралп, и НћгопогЂ Правителства, 
у облт1л закона, мира и поредка.

Два МаниФеста одђ самога премилостивога нашега Цара



424 CSERNOVITS K IR . BIZTOS KIÁLTVÁNYA.

и Крали Фердинанда у Инсбруку 10. ГОшл о. г. еданг на Грани- 
чаре, а другнИ на Хрвате и Славонце издана, ево Вамт. садт. 
облвлкемЂ. ЧитаИте и увГрите се, колико е нашемЋ Монарху 
неугодно дГло немира Србскога и Хрватскога народа, колико 
васт. увГрава, да Вамв онт. р4чјго царскомт. емствув за вашу 
народноств, в&ру и езнкт.; колико налаже да се повинуете 
н4говомт> кралГвскомв мГстозаступнику Ерцхерцогу Палатину и 
НГговомт. одговорномт, Унгарскомв Министертуму; како Васв 
отечески опоминћ, да противлГиГмт, не доводите у опасноств 
ваше и потомства вашега благополуч1в, и да вашу хисторическу 
славу вГрногт, привржс!ид према НГговомт. Царскомт, Дому не 
окаллте.

Ако благодатннЗ гласт. оваб Цара и Кралл вашега, кои 
вамв светт. бнти мора, послушате, и ако се мирно кућама 
свовма повватиге, онда васт. увћрити могу, да ће поредт, ова- 
кога своеволвногв свћдочанства вћрности у покорности свакЈ! 
онаи, ков бн досадв колико му драго у немирт. овав уплетенв 
бно, одђ свакога одговора ослобођенЂ и опроштенЂ бнти, а 
народЂ да ће подпуно участникомЂ св1го уставнн права и благо- 
дћншн бнти, поредЂ подпуногЂ емства невредимости народности, 
вћре и езнка. Умирите се дакле и успоковте, и кђ мени сђ 
пуннмЂ повћренћмЂ приступите за благо ваше и потомства 
вашега, да ВамЂ желћ ваше едне одма испунимЂ, а о другима 
сђ Вама заедно разговоримЂ се и постарамЂ се. Не устуиапте 
славу примирен1н и успокоешн другоме, кадЂ е сами за себе 
имати можете. Покажите свћту, да колико сте храбри оружземт, 
права свон завоевати и одбранити; толико сте готови кђ миру 
повратити се, кадЂ ВасЂ гласн Цара и Крадн Вашега на 
вћрноств и покорноств познва, и све оно што желите, само тимђ 
путемЂ одђ Нћга получити можете.

У Новомђ Саду, 6/18. ГОшл 1848.
ПетарЂ ЧарноевићЂ 

Гроф Темешкш и Велик1и Жупанц 
пупомоћнни кпалГ,. Конмпосаш,.

Fordítása:
Kedves szerb testvérek! Én titeket, egyrészt mint szerb ember, 

másrészt mint királyi biztos eddigelé többször intettelek, hogy sem 
a ti, sem utódaitok javára nem válik, ha tűzhelyeiteket és foglal- 
kozástokat elhagyva, fegyveres kézzel, csoportosan gyülekeztek; fel
hívlak titeket, hogy térjetek vissza a békéhez és rendhez; közöltem 
veletek, hogy ti is, úgy a polgári, valamint a katonai rendbeliek, 
részesülni fogtok az alkotmányos jogokban és javakban; hogy nem
zetiségtek, nyelvetek és hitfelekezetetek biztosítva van; felhívtalak 
benneteket, hogy teljes bizalommal forduljatok hozzám, adjátok elő 
panaszaitokat és fejezzétek ki óhajaitokat és kívánságtokat, hogy ezek 
teljesítését megkísérelhessem, — segédkezésemet ígérvén. Azonban
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mindez mostanáig hasztalan vala. Idejővén, szomorúan tapasztalnom 
kellett, hogy Karlócánál már testvéri vér is folyt. Ne cselekedjetek 
így testvérek, nem vezet ez jóra, ne tegyétek ki magatokat minden 
szükség nélkül a veszélynek. Ha így megy, nemsokára már minden 
késő lesz. Az okozott bajt ismét csak baj követi, hiába fogtok később, 
szokás szerint, kiáltani: verje meg az Isten azt, aki okozta. Most 
még lehetséges a császár és király, valamint kormányának karjaiba 
visszatérni, a közrend, béke és törvény keretébe.

Ferdinánd császár és király őfelségének, Innsbruckban folyó 
évi június 10-én kelt kétrendbeli, — az egyik a határőrvidékiekhez, 
a másik a horvát és szlavónokhoz intézett, — kiáltványait most 
tudatom veletek. Olvassátok és győződjetek meg róla, hogy mennyire 
kellemetlen uralkodónknak a szerbek és horvátok nyugtalansága; 
s mennyire biztosítja néktek császári szavával nemzetiségteket, vallás- 
tokat és nyelveteket; mennyire meghagyja néktek, hogy királyi 
helyettesének, a főherceg-nádornak és felelős magyar minisztériumának 
engedelmeskedjetek; mennyire megint titeket atyailag, hogy vér
ontással ne sodorjátok veszélybe a ti és utódjaitok boldogságát és 
a császári ház iránt hagyományosan tanúsított hű ragaszkodástokat 
be ne szennyesítsétek.

Ha ti császártok és királytok áldást hozó szavaira, — melynek 
előttetek szentnek kell lennie, — hallgattok, s ha békésen tűz
helyeitekhez vissza fogtok térni, akkor biztosíthatlak titeket, hogy 
a hűségnek és alázatosságnak ilyetén önkéntes megnyilvánulása folytán, 
mindenki, bármennyire is részese volt a forrongásnak, minden fele
lősség alól fölmentetik; és a nemzet is az összes alkotmányos 
jogokban és javakban részesülni fog, a nemzetiségi, a vallás és nyelv 
sértetlenségének teljes biztosítása mellett. Béküljetek és nyugodjatok 
meg tehát és forduljatok hozzám teljes bizalommal a ti és utódaitok 
java érdekében, hogy egyik kívánságtokat azonnal teljesítsem és 
a többiről veletek együtt értekezhessem. Ne engedjétek át másnak 
a kibékülés és megnyugvás dicsőségét, ha magatok részére meg
szerezhetitek. Mutassátok meg a világnak, hogy amennyire fegyverrel 
kezetekben hősiesen képesek vagytok jogaitokat kivívni, olyannyira 
készek vagytok a békéhez visszatérni, ha titeket császártok és 
királytok szava hűségre és hódolatra fölhív, mert óhajaitokat csak 
ily utón nyerhetitek el tőle.
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267.
Innsbruck, 1848 június 19. (?)

Az innsbrucki szerb küldöttség fölterjesztése, mélyben a karlócai szerb 
népgyűlés határozatainak jóváhagyását kérelmezik.

Eredeti irat. Budapest, K. L. 1848. 271a.

Eure Majestät, grossmäcbtigster Kaiser und König, aller
gnädigster Herr!

Die Ereignisse der jüngsten Zeit und das grosse erhabene 
Wort, welches Eure Majestät im Monate März an Euren Völkern 
sprachen, haben die immer treue, uuter dem erhabenen Scepter 
Eurer Majestät lebende serbische Nation mächtig ergriffen und 
aus ihrem politischen Schlafe aufgerüttelt. Auch sie ist seit der 
Zeit zum neuen Leben erwacht und glaubt an den grossen Ge
schenken, welche Eure Majestät allen Völkern der grossen Monarchie 
gereicht haben, Antheil nehmen zu dürfen, ja nehmen zu müssen,

Gestützt auf ihr gutes Recht, auf die blutig verdienten und 
von den grossen Ahnen Eurer Majestät, den römischen Kaisern 
und ungarischen Königen ihr einst vertheilten Rechte und Frei
heiten, Bewilligungen und Verheissungen, gestützt auf ihr, dem 
allerhöchsten Throne und der Gesammtmonarchie seither durch 
150 Jahre geleisteten Treuen und wichtigen Dienste, gestützt 
endlich auf die allgemeinen Menschen- und Völkerrechte, hat 
diese der allerhöchsten Dynastie ergebenste und getreueste Nation 
in ihrer allgemeinen Versammlung vom 1/18 Mai den heissesten 
Wunsch geäussert, diejenigen Rechte wieder ins Leben zu rufen, 
mit welchen sie unter den Kaisern und Königen Leopold I. und 
Carl VT. in dieses Reich eingezogen, und welche ihr von diesen 
glorreichen Monarchen erkundlieh zugestanden und stipulirt wurden. 
Sie wünscht ihre heilige Religion, ihre Sprache, ihre Nationalität, 
ihr politisches Dasein auf der von Eurer Majestät ausgesprochenen 
Basis der vollkommenen Freiheit und Gleichheit sowohl jetzt als 
auch für alle Zukunft gesichert zu wissen; diese grossen Güter, 
abgesehen von jedem Recht und aus der milden Hand Eurer 
Majestät zu erhalten, selbe nur unter der Aegide Eurer allerdurch
lauchtigsten Dynastie und unter Eurer ungarischen Krone in aller 
Ewigkeit zu geniessen, zugleich aber auch die heiligen Rechte jeder 
anderen Nation auf das gewissenhafteste zu achten zu verehren, 
und zu wahren.

Diesem, dem gegenwärtigen von der getreuen serbischen 
Nation wohl begriffenen Zeitgeiste ganz angemessenen Streben, jene 
grossen Güter zu erreichen, ohne welche keine Nation weder geistig 
noch materiell fortschreiten kann, glaubt diese Nation nur durch 
eigene National-Institutionen, welche in dieser alleranterthänigsten
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Petition und dem angeschlossenen Verhandlungs-Protokolle näher 
bezeichnet sind, 'und im festen auf der vollkommnen Gleichheit 
gegründeten Verbände mit unseren Brüdern, Croaten, Slavoniern, 
und Dalmatinern verwirklichen und verzwecken zu können. Die 
Nation glaubt noch immer fest und unerschütterlich, dass Eure 
Majestät als König von Ungarn und Vater seiner Völker, als 
Vollzieher des Vermächtnisses jener grossen Könige, welche diese 
Nation gegen den Erbfeind, die Türken, zum Aufstande aufforderten 
und brachten, und sich ihrer Arme zu derer Vertreibung aus 
Ungarn bedienten, das volle Recht besitzt, jene alten Verheissungen 
und die an den Stufen des allerhöchsten Thrones hier nieder
gelegte Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, und auf diese 
Weise das Glück und die ganze Zukunft einer Nation zu be
gründen, welche in der Treue und Anhänglichkeit an das regi- 
rende Kaiserhaus nie gewankt, nie und bei keiner Gelegenheit ver
zweifelt hat, ihr Gut und Blut für Euren allerhöchsten Thron, 
für den Glanz Eurer Krone, für die Bekämpfung aller Eurer und 
des Vaterlandes Feinde einzusetzen, so wie auch jetzt ihre 
wackeren Söhne die Feinde und die Rebellen Eurer Majestät, wie 
wir hoffen, tapfer bekämpfen.

Eure Majestät! Wir sind von der Nation beauftragt, an den 
Stufen des allerhöchsten Thrones, wo immer sich Eure Majestät 
befinden mögen, zu erscheinen, Eure Majestät von ihrer un
erschütterlichen Treue und Anhänglichkeit an Allerhöchst-dero 
geheiligte Person zu versichern, ihr innigstes Leid wegen über die 
Entfernung Eurer Majestät aus der Haupt- und Residenzstadt 
auszudrücken, das Anliegen der Nation an das väterliche Herz zu 
legen und die allerhöchste Bestätigung ihrer Beschlüsse kniefällig 
zu erbitten.

Erlauben allergnädigst Eure Majestät! dass wir als liebende 
Kinder zum zärtlichen Vater sprechen, unser Herz ohne Rückhalt, 
wie es einer treuen und tapfern Nation ziemt, vor Eurer Majestät 
aufschliessen dürfen. Viel, sehr viel Unrecht ist dieser Nation 
widerfahren, schwere und tiefe Wunden sind ihr geschlagen 
worden, sie ist oft und gar in der jüngsten Zeit sehr verkannt, 
und bitter verleumdet worden; sie ist bis zur Verzweiflung ge
bracht. Reisset gütigster Vater! dieselbe aus jeder Verlegenheit! 
Machet jedes fernere Unrecht unmöglich! heilet ihre schmerzlichen 
Wunden!! Segnet ihre Wünsche, welche sie für ihre allen Institu
tionen, für das Patriarchat, für die Wojwodschaft, für ihre Nationa
lität, für ihre croatischen Brüder hegt! Erblicket in diesen 
Wünschen eine starke Stütze Eures Thrones, die beste Garantie 
für die Integrität der ungarischen Länder und der Gesammt- 
monarchie! Sagen, Eure Majestät, zu diesen uuseren Bitten Euer 
grosses, erhebendes Ja-Wort, und Millionen sind glücklich!! Mil
lionen werden Eure Majestät segnen und ihre Herzenstimme zum
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Himmel erheben, auf dass Eure Majestät lange, sehr lange glück
lich über Eure Völker regieren, auf dass Eure erhabene Dynastie 
ewig über dieselben herrsche und sie beglücke!!! Hoch lebe 
unser gnädigster Kaiser und König Ferdinand! Hoch Sein Durch- 
lauchtigtes Kaiserhaus!

268.
Innsbruck, 1848 június 19.

Az innsbrucki szerb küldöttség tagjai értesítésére adják a királynak, 
hogy a vajdaság címén követett területet állítólag elődjeik szerezték 

vissza a törököktől.
Eredeti irat. Budapest, K. L. 1848. 271. sz.

Eure Majestät!
Die mit blitzesschnelle eilenden Tagesereignisse haben zwei 

Hauptgrundlagen unserer gehorsamsten Petition der Aufmerksam
keit der serbischen National-Repraesentanten zu Carlovitz entzogen:

1- tens die treue serbische Nation das ganze zu Ihrer Woj- 
wodschaft treugehorsamst angesproehene Terrain laut Privilegien, 
mit ihren eigenen Waffen aus ihren eigenen Mitteln von dem 
schrecklichen Feinde der gesammten Christenheit zu säubern das 
meiste beigetragen, und

2- tens an türkischen, durch halbes Jahrhundert später ge
dauerten Invasionen sich einzig und allein in der serbischen, aber 
auch an den so oft wiederholten Trümmern unseren Familien- 
glüekes und Hausbestandes, als der ehernen Mauer zerschlagen 
haben, während unsere Staatsbrüder und Deutsche hinter unserer 
Brust zu Hause ruhig schliefen.

Innsbruck, den 19. Juni 1848.
Die treugehorsamste serbische Deputation.

269.
Innsbruck, 1848 június 19.

Az innsbrucki szerb küldöttség kiáltványa Tirol lakosaihoz.
Megjelent: a „Kais. kön. priv. Bothe von und für Tirol und Vorarlberg“ 

c. újság 1848. évi június 19-iki. 71. számában,

Edle tapfere Tiroler!
Die in fernen untern Donaugegenden des weiten österreichi

schen Staates eingebürgerte, Euch zwar wenig bekannte, aber 
Euch durch Heldenthaten und durch ererbte und seit Jahrhunder
ten erprobte Treue gegen unser erhabenes Kaiserhaus ebenbürtige,
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serbische Nation erscheint in ihren Vertretern in Eurer Mitte um 
dem bedrängten Kaiser und König auch diesmal ihr Gut und 
Blut anzubiethen, und zugleich die Wahrung ihrer in Ungarn 
bedrohten Nationalität treugehorsamst zu erflehen. Sie verlangt 
von unserem Kaiser und König nichts mehr, als was sie durch 
Verspritzung ihres Blutes um die Erhaltung seines Thrones ver
dient hat; nichts mehr, als was ihr durch K. K. Wort, durch 
Privilegien schon längst und wiederholt zugesichert, aber nie 
von der alten Politik gehalten worden; und bittet wenigeres, 
als bereits der Türke seinen christlichen Unterthanen in Serbien, 
Walachei und Moldau gegeben hat. Die serbische Nation, aus 
der lethargischen, verjährten Passivität zum Selbstbewusstsein er
wacht, lebt und strebt für diesen Wunsch; Millionen der Wün
schenden garantieren für die Realisierung desselben; sie wollen 
diese als Geschenk aus der kaiserl. königl. Hand haben.

Wir bitten um Eure Sympathien, Eure Gastfreundschaft.
Innsbruck, im Juni 1848.

Die serbische National-Deputation.

270.
Temesvár, 1848 június 19.

Báró Pint bánsági főhadpa/rancsnok leirata Dreihann alezredes föl
terjesztésére, melyben élesen kikel a szerb fölkelés vezetői ellen.

Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Faso. 129. 1848. VI. 38.
Exp. június 19-én. Praes. Nr. 295. sz. alatt.

Es ist dem Hr. Oberstlieutenant [Dreihann] wohl bekannt, 
dass weder der Militärverfassung der Grenze, noch der Nationalität, 
Religion und Sprache des Grenzvolkes selbst in dem, durch den 
a. h. Befehl Sr. Majestät des Kaisers vom 7-ten Mai 1. J. herbei
geführten Verhältnisse eine Gefahr drohe; es ist dem Herrn 
Oberstlieutenant nicht minder bekannt, dass ich es nichtsdesto
weniger für meine Pflicht gehalten habe alle von den Grenzern 
gegen ihre Einverleibung mit Ungarn erhobenen Bitten dem k. k. 
Kriegsministerium in Wien zur Kenntniss zu bringen . . .  es ist 
unser Pflicht die gesetzliche Ordnung gegen die von Carlovitz mit 
empörender Vermessenheit ausgehenden anmassenden Eingriffen in 
die Befugnisse der rechtmässigen Behörde — zu treten. Ich kann 
sie daher auch" nach ihrem Berichte vom 13-ten Juni 1. J. Reserv. 
Nr. 149 in der fraglichen Bezeichnung ebenso wenig als alle 
übrige Offiziere und Dienstorgane der strengsten persönlichen Ver
antwortung entbinden, insbesondere muss ich Ihnen . . . persönlich 
zur Pflicht machen im Namen des a. h. Dienstes mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln jedem terroristischen Einschreiten von
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Freischaren mit aller Entschiedenheit entgegen zu treten . . . dass 
dieses ordnungswidrige Treiben nicht Verbreitung finde, wie diess 
leider durch den Austritte vieler Offiziere selbst gesehen soll, die 
ihrem Kaiser zu dienen glauben, während sie dem Gesammtstaate in 
seine gegenwärtigen Lage höchst gefährliche Anschläge begünstigen.

Dreihann fehértemplomi alezredes 1848. Nr. 149. jelentésében hang
súlyozta, hogy a határőrök ellene vannak a Magyarországba való bekebe
lezésnek, miáltal nemzetiségük és vallásuk veszélyeztetését látják, különösen 
a magyar mmisztérium aggresszív beavatkozása folytán. Ezen okból ajánlja, 
hogy a magyar kormány mondjon le a határőrvidéknek visszakebelezéséről, 
— mert a határőrök bár sohasem fogják a magyarokat szeretni, de fel
tétlen hívei az uralkodónak. (S. B. G. K. 1848. VI. 38/a.)

271.
Mitrovica, 1848 június 19.

Hayek-Waldstätten tábornoknak a szlavon-szerémségi főhadparancs- 
nóksághoz intézett rendeletéből; tudatja, hogy a határőrvidéki katonákra 

már nem számíthatni.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 79. 

Beikt. Präs. 628. sz. a. június 25.

Ein hohes Generalkommando Präsidium wolle . . . die höchst 
traurige Lage gnädigst ersehen, in welcher sich der hiesige Landes 
Regiments Kommandant [Oberstlieutnant Hallavanya] befindet.

.So wie auf die Tschaikisten so ist auch auf die Peterwar deiner 
Grenzer des gr. n. u. Glaubens, — die von der Geistlichkeit und von 
den vielen Sicherheits-Comitées bearbeitet worden, — nicht zu verlassen.

Báró Hrabowsky erre értesítő Mészáros hadügyminisztert, hogy a 
szerb papság újból megkezdte az izgatást. Kéri, hogy Rajacsits érsek útján 
a papság ettől eltiltassék:

mindem es der heilige Beruf eines jeden Geistlichen ist, den 
Frieden zu verkünden, und die Fackl der Zwietracht unter den 
Menschen zu Ibseken. (Sl. S. G. K. 1848. VI. 80.)

272.
Innsbruck, 1848 június 19.

Az innsbrucki szerb küldöttség jelentése a karlócai főodborhoz, 
melyben a királyi audienca eredményét megírja.

Közölve a: „Szveobste Jugoszlavenszke Szrbszke Národne Novine“ 1848. évi
57-ik számában.

Славнп Одборе!
Ми смо ков у среду, коД у четвртакЂ, а ков у петакк 

сретно овамо приспели п Ш.гово цр. краљ. Величество овдК
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затекли. У Суботу смо се постарали за Ауд1енц1К) кодт, Н4г. 
Ведичества и овдћ присуствугоћи надвоввода Францт, Карла и 
1оанна. Кодт, овога смо гоче у еданн част, послћ подне приступт, 
добили, будући да е онт, данаст, у Бечт, отићи имао, и дМстви- 
телно отишао. Данаст, пакт, одт, полб едногн часа има е браће 
наше Хорвата одборт, подб началстномн г. Бана блачића, а у 
еданЂ сатЂ по подне нашт, одборг приступт, кодб Величества 
у присутсвш Нћногн Белич. Императрице и нћг. Височ. Надвои- 
воде ФранцЂ Карла, коИ наст, е ст, нћговомн супругомн Софјомт, 
предЂ себе примто. На нашЂ говорЂ одговор10 е Нћг. Велич. 
неблаговолително, сирћчЂ да Нар. СоборЂ одђ 1. ман ше закони 
бно, слћдователно да и тамо отђ народа подђ упливомЂ туђи 
поданика онострани Србалн заклгочена признати и потврдити 
неможе, да увћрешн наша о вћрности и привржености сђ благо- 
волешемЂ прима и да ће прошешн наша преко Унгарскогн 
Собора и министер1ума одђ законногЂ нашегЂ народногЂ Собора 
нћму предложена драговолвно одобрити.

Изђ овога се види, да е Н&г. Величество о нашемЂ Собору 
наопако извћштево.

Кодђ надвоћводе, ФранцЂ Карла и нћгове супруге ималп 
смо прилику обширше разговарати се, и ови обадвое су намЂ 
свое соучасНе изнвили.

Овоки исти одговорЂ добили су браћа наша Хорвати.
Изђ уста надвовводе ФранцЂ Карла чули смо, да е над- 

воћвода 1оаннЂ одђ Нћг. Величества опуномоћенЂ да и наше 
и хорватске ствари сђ Мађарима изравна и помири, премда 
намЂ Нћг. Велич. то изречено казало ше.

Сђ великомЂ печали чули смо синоћн касно одђ гроФа 
Корберона, ков е као курирЂ за 6 5  сати пзђ Загреба кђ Бану 
озамо стигао, да е Коммд. Храбовски на Карловце удар10 и 
нби бомбардирао; изђ кое причине? Депеша у ЗагребЂ и отонудЂ 
овамо приспћвша ништа не каже. Дао и Богђ, да то ше истина 
и ако е истина, дао би Богђ да славни одборЂ таковомЂ злу 
ше повода дао?

Ми браћо кое сутра, кое преко сутра одавде, — кое преко 
Беча, кое преко Салцбурга, кое преко Агоблнна и Загреба потва- 
рити се хоћемо.

У Инсбруку, 7 / 1 9 -огђ 1 8 4 8 .
Кђ пресголу Цар. КралћвскомЂ одаслана народна Депутацјн.

Fordítása:

N ém ely ek  szerdán, m ások csü törökön  v a g y  p én tek en  szeren 
csésen  id e  m egérk eztek  (In n sb ru ck b a ); i t te n  a császár é s  k irá ly  
Ő felség ét e lértü k . Szom baton Ő felség étő l au d ien ciá t kértü n k , m e ly en  
F eren c K ároly és János főhercegek  is  je le n  vo ltak . U tób b iná l teg n a p
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d élu tá n  e g y  órakor t isz te leg tü n k , m iu tá n  ő m a B écsb e  szándékozott  
utazn i, ahová m a té n y le g  e l is  u tazott. H o rv á t te stv ér e in k  k ü ld ö tt
sé g e  J e lla č ié  bán v e z e té se  a la tt fé l e g y  órakor és e g y  órakor a m i 
k ü ld ö ttsé g ü n k  t is z te lg e tt  F eren c  K ároly  fő h erceg  és Zsófia főh erceg 
asszo n y  je le n lé té b e n , akik  m in k et m ár előbb fogadtak  vo lt. A  m i 
b eszéd ü n k re  Ő felsége  n em  ad ott ked vező  vá laszt, m ert szerin te  
az 1 8 4 8  m ájus 1 3 -ik i n em zetg y ű lé s  n em  v o lt  tö r v én y es  s az ezen, 
a szerb ia i a la ttva lók  b efo ly á sa  a latt, h o zo tt határozatokat ennélfogva  
n e m  ism erh eti e l, s e  n em  hagyh atja  j ó v á ; h ű ség ü n k et é s  hódolatunkat, 
m ely ek rő l b iz to s íto ttu k , jó in d u la tta l fogadta , azonban k érelm ein k et 
a m agyar o rszá g g y ű lés é s  a  m in isztér iu m  u tjá n , tö rv én y es  n em zeti  
k o n g resszu su n k  e lő ter je sz tésére , sz ív esen  fogadja.

E bből látható , h o g y  Ő fe lség ét a m i n em zetg y ű lé sü n k rő l ro sszu l 
inform álták .

F eren c  K ároly  főh erceg  é s  n e jén é l hosszasabban v o lt a lkalm unk  
b eszé lg e tn i, s m in d k etten  tá m o g a tá su k a t m eg íg érték . H asonló  vá laszt  
h orvát te s tv ér e in k  is  kaptak.

F eren c  K ároly  fő h erceg  szájából h a llo ttu k , h o g y  Ő felsége  János  
főh erceget ruházta fe l te ljhatalom m al, ho g y  a m i és a horvátok és 
a m agyarok  k ö zti e lle n té te k e t  k ie g y e n lítse  é s  a b ék é t h e lyreá llítsa , 
noha e z t Ő fe lség e  v e lü n k  k im on d ottan  n em  közö lte .

N a g y  szom orú sággal h a llo ttu k  tegn ap  k éső  e s te  Corberoni 
gróftól, aki 6 5  óra a la tt Zágrábból m in t kü ldönc érk ezett m eg  
a bánhoz, —  h o g y  H ra b o w sk y  főhad i parancsnok  K arlócát m egtám ad ta  
és  á g y ú z ta t ta ; m ily e n  okból ? —  errő l az id eh o zo tt je le n té s  m it sem  
tartalm az. A d ja  Is ten , h o g y  a h ír  n em  v a ló ; s  ha igaz, rem éljük  
a t is z te lt  n em zeti b izo ttsá g  n em  a d o tt rá okot.

M i szerbek , ho ln ap , h o ln ap u tán  m eg y ü n k  h a z a ; n ém ely ek  
B écsb e , m ások Salzburgon  át, v a g y  L aibachon é s  Zágrábon k eresztü l  
utaznak .

273.
Zágráb, 1848 június 19—24. (?)

Az 1848-ik évi horvát országgyűlés törvényjavaslatának X IX . szakasza, 
melyben a horvátok János főhercegtől a szerb vajdaság és az 1848 

májusi szerb nemzetgyűlési határozatok elismertetését kérik.
Megjelent a Szerb Letopisz 1866. évi 111-ik kötetének 139—140-ik lapjain.

Na izvestje Nj. Preuzvišenosti g. Bana o uspiehu odbora od 
strane sabora ovog njegovom Veličanstvu za predloženje i potverdjene 
saborskih zakluČajah i željah našeg u trojednoj kraljevini i Vojvo- 
dini serbskog živečeg naroda izaslanog, kako je Nj. Kr. Veličanstvo 
primivši svečano naš odbor, istom na veliku i neočekivanu našu 
žalost izjavilo, da ono isti odbor kao zakoniti priznati nemože, pošto
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je od sabora izaslan, koje Nj. Veličanstvo, kao nezakonit razpustiti 
naredilo, i da je isto za posriednika izmedju ovih sdruženih Kralje- 
vinah i Ugarske Nadvojvodu Ivana naimenovalo, odlučio je ovaj 
sabor Nj. Kr. Visosti nadvojvodi Ivanu sledujuća uslovlja staviti, 
bez kojih uslovlja ispunjenja mi od njegovog visokog posriedovanja 
upotriebljenje učiniti i u ugovoranje s Ugarskom ili s ostalim 
aujstrijskim zemljama nikako se upuštat nemožemo:

1. Da se oni za ceo naš narod i obćeljubljenog bana puni 
nezaslužene i najgore uvriede i opadanja Manifesti od 10. i 16. Junija, 
kao i svi od strane ugarskog ministeriuma protiv našeg bana izdani 
reškripti bezuslovno i onim istim putem opozovu, kojim su u život 
stupili, i tako našem banu, kao verhovnom poglaviei slobodnog 
jednog naroda, svečano za dosta učini.

2. Da se posriedovanje Nj. Visosti i na serbsku sa trojednom 
kraljevinom u savez stupivšu Vojvodovinu rasprostre.

3. Da se zakonitost ovog sabora, koja se i u gradjanskom 
pravu, i u istom kraljevskom reškriptu od . . . 1848. osniva, nadalje 
ne napada.

4. Da se na želje kako od sabora ovog, 8. 9. i 10. lipnja t. g. 
tako i od serbskog narodnog sabora od 1. (13.) i 3. (15.) Maja, 
koga se zakonitost takodjer priznati ima, naNj. Veličanstvoupravljene, 
kraljevska odluka izda, i tako put ugovoru i pomirenju otvori.

5. Da se naredba učini, da do rezultata ovog posredovanja 
ni jedna strana drugu napadati nesmije, t. j. ni mi na Madjare ni 
Madjari na nas, t. j. na trojednu Kraljevinu i Vojvodovinu serbsku, 
i da se odma sva magjarska vojska iz ovih kraljevinah ukloni a 
naša u Ugarskoj nalazeća se u našu zemlju povrati.

6. Da se vojničtvo u našoj zemlji nalazeće, u kolko je dosad 
pod vlast ugarskog ministerija stavljeno bilo od iste vlasti oslobođi, 
i pod sveobći austrijski ratni ministerium stavi, i od istog izderžava.

Izradjene iste reprezentancije nalaže. se velikom za izradjene 
medjusobnih odnošenjah izmedju nas i Ugarske i Austrije izaslanom 
odboru; isti će odbor uzevši dosadašnja saborska delanja u prizrenje 
izraditi predlog s uvieti sa načelom slobode, jednakosti i bratinstva 
svijuh narodah i narodnostih slažučim se, pod kojima bi se ova 
trojedna kraljevina sa Ugarskom, i pod kojima sa austrijskim derža- 
vama skopčati mogla, koji će se uvieti pošto od sabora ovog 
primljeni budu serbskom narodnom odboru sporazumljenja i dogovora 
radi saobčiti.

Iz delah i članakah sabora trojedne kraljevine Hrvatske, 
Slavonije i Dalmacije 5. lipnja i sledećih danah 1848. držanog.
Mojsije Georgiević s. r. (M P 1 Josip Baron Jellačić s. r. 

kao privr. prabžležnik. ' ' ban.

Nćmet forditasa megjelent: St. Pejaković, Actenstiicke zur Geschichte 
des Kroatisch-slavonischen Landtages etc. S. 46—48.

D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . I I . 28
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274.
Innsbruck, 1848 június 20—22.

Athanackovits Plátó budai szerb püspököt a király áthelyezi a bácsi 
szerb püspöki székbe.

Fogalmazvány. Wien, St. A. Konferenz-Akten 1848. Nr. 805. Eredeti magyar 
fölterjesztés. 0. L.; Kül. M. 1848. 532/eln. sz. a.

1987. Praes. 21. Juni 1848.

Vortrag des ungarischen Ministers, Fürsten Esterházy vom 
20. Juni 1848, mit dem Vorschläge des Ministers des Kultus und 
zur Besetzung des griechisch nicht unierten Bácser Bisthumes.

Nachdem die Báeser gr. n. u. Diözese seit dem im Jahre 
1843 erfolgten Ableben des Bischofs Georg Chranislav keinen 
Oberhirten besitzt, die täglich zunehmenden slavisch-illyrischen 
Umtriebe aber, deren Hauptherd gerade in der genannten Diözese 
ist, die längere Verweisung dieses Bisthums nicht gestatten, so 
bittet der ung. Minister des Cultus Euere Majestät möchten ge
ruhen einen gr. n. u. Bischof a. g. zu ernennen. Zugleich bringt 
er hinzu den gr. n. u. Bischof zu Ofen, und Sectionchef in dem 
ihm anvertrauten Ministerium des Cultus, Platho Athanaczkovits, 
in Vorschlag.

Fürst Esterházy unterstützt diesen Vorschlag, und legt dar, 
von dem Cultusminister zu kontrasignirende Ernennungs-Dekret 
zur a. h. Unterschrift vor . . . „Ich ernenne den gr. n. u. Bischof 
in Ofen Plato Athanaczkovits zum gr. n. unitirten Batser Bischof 
und erhalten Sie in der Nebenlage das mit meiner Sankzionirung 
versehene Ernennungs-Dekret zurück.“ Ferdinand. Gez. 22 Juni. 
Franz Karl. (Kül. M. 1848. 533. ein. sz. a.)

A referens szerint legalább három jelöltet kellett volna a magyar 
kormánynak fölterjesztenie, a karlócai érsek meghallgatása után. Báró Eötvös 
József vallásügyi miniszter fölterjesztése Budapesten június 10-én k e lt; 
Esterházy Pál herceg királyi előterjesztése Innsbruckban június 20-án történt.

275.
Újvidék, 1848 június 20.

Csernovits kir. biztos jelentése Szemere belügyminiszterhez, melyben 
a délvidéki vigasztalan helyzetet leírja.

Eredeti jelentés. Budapest, O. L. 1848. B. M. 459. ein. szám.

Minden jelek oda mutatnak, miszerint a [végvidéki] katonaság 
egyetértó'leg a karlomczi érsekkel, idézték elő a végvidéki néplázadást 
és hogy jelenleg is a katonaságnak más célja nincsen, mint. ellen
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forradalmat hozni létre, mely a királyi helybenhagyás útján életbe 
lépett reformot minden eredményeiben megsemmisítse, s a régi rend
szert, vagy még ennél is roszabbat állítsa helyébe. Erre mutat a katona
tisztek között uralkodó általános alkotmányellenes érzelem, a magyar 
szellemű tisztek üldözése s a magyar kormány, sőt szeretve tisztelt 
királyi helytartónk Őfensége személye elleni nyilvános rágalmak 
eltűrése. Nugent még folyvást Karloviczon tartózkodik, ottan a bizott
mányban elnököl, Péterváradon a tisztekkel mulat és az olasz katona
ságot a magyarok elleni gyülölségre bujtogatja, anélkül, hogy 
mindezekért valaki által kérdőre vonatnék. De bővebb részletekbe 
bocsátkozni nem akarván, általában az itt levő katonaság között 
uralkodó szellemről bővebb felvilágosítást adhatnak azon Péter- 
váradról elhúzódott magyar tisztek, kik onnan az örökös vexatio 
miatt távozni kényteleníttettek. Ennek ellenében némi vigasz
talásul szolgálhat az, hogy a közlegénység általában s az altisztek
nek is nagyobb része hazafi érzelmű s tisztjeinek jelleméről kellő 
tudomással bír.

És itten megemlíteni szükségesnek tartom, miszerint a jövő 
törvényhozásnak legfőbb feladata lészen egyesített erővel oda
munkálkodni, hogy a katonaságnál minden tiszt, fel a legelső 
vezérig a magyar kormány által neveztessék ki, különben veszve 
lesz az alkotmány s veszve mi mindnyájan.

Hallom, hogy a karloviczi bizottmány írt Olaszországba, haza 
kívánja onnan a határőröket, ennek ellenében lépéseket kell tenni, 
mivel ha a kint levő gyakorlott határőrök haza fognak jönni, nagy 
veszedelem fogja a hazát érni.

Általában az egész szerb nép mindenfelé különös prokla- 
mátiók által fel van híva f. hó 27-én általánosan felkelni; külö
nösen a papoknak meg lévén parancsolva, hogy a felkelőket, 
kezeikben keresztet hordva, vezessék. Én ugyan minden lazító 
iratot lefoglaltatni rendeltem, azonban miután a tisztviselők is 
nagyobbára meg vannak rémülve, teljes lehetetlen megakadályoz
tatni, hogy a bujtogatások ne terjeszkedjenek.

Én folyvást Újvidéken tartózkodom, a manifestumokat külön
féle nyelven és az utolsó proklamatiókat is a népnek kiosztattam, 
a lázadó főnökökkel embereim által folytonos érintkezésben állok, 
azonban mindeddig minden eredmény nélkül; minek egyik főoka 
az, hogy a katonaság Újvidékről elparancsoltatván, föllépésemnek 
nyomatóka nincsen. Áz út mindenfelé el van előttem vágva szárazon 
úgy, mint vizen ; jelesen Csereviczen, Illokon s több szerémi alvidéki 
községben, úgy az ezekkel szemközt levő szigeteken a lázadók fel
fegyverkezve s szerviánusokkal vegyülve magukat elhelyezték, 
várván a gőzhajóra, melyen elmenendő vagyok. Mi fog velem tör
ténni, nem tudom, én mindenre elszántam magamat. Segédeim még 
leérkezésem előtt álruhában öltözködve megszöktek, csupán Pesten 
velem volt emberem van még mellettem.

28*
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276.
Innsbruck, 1848 június 20.

Az innsbrucki szeri) küldöttség pótfölterjesztése Ferdinand királyhoz.
Másolat. Budapest, N. M. Vörös-gyűjtemény. Kéziratok 1413. szám.

Euere kaiserlich königliche Majestaet!

Den höchstbetrübenden, soeben hieher angelangten verläss
lichen Nachrichten zufolge häuft sich in Syrmien und dem Csai- 
kisten Bataillon das serbische Volk in ausserordentlichen Massen, 
zum Theil aus gegründeter Besorgniss, dass das in Neusatz mit 
drohenden Miene seit jüngster Zeit stationierte feindselige gegen 
uns und unsere Kirche und Nationalitaet gesinnte Magyarische 
Militär, bei dem durch Peterwardein und den magyarisch den
kenden Commandierenden Hrabowsky leicht ausführbaren Durch
zuge, sowohl Carlovitz, wo so viele unseren religiösen und nationalen 
Heiligthümer bestehen, als auch die 13 in jener Gegend nahe an 
einander liegenden Klöster, mit den heiligst vom Volke verehrte 
Reliquien unser heilig gesprochenen Könige, Despoten und anderer 
um unsere Kirche und Nationalitaet höchst verdienten unter 
Heilige deshalb versetzten grossen Serben, zunächst und zwar auf 
jene schrecklichste und wüthendste Weise gefährdet, welche schreck
lichste Weise wir in der Geschichte der Magyarischen Aufstände 
gegen der k. k. Thron vorzüglich der Rakotzischen und der 
Kurutzer Rebellion lesen, und welche wir an den unzähligen Spuren 
in unseren vielen Kirchen in Ungarn, wo von Magyarischen 
Flintenschüssen die Augen jeder Heiligen, ja der gütlich ver
ehrten Bilder Jesu und der heiligen Jungfrau Maria z. B. in der 
Insel Csepel im Orte Kovin u. s. w. mit grausamster Unchristen
heit durchgebohrt dem ewigen Andenken an jene grausenerregende 
Zeit aufbewahrt stehen, mit unseren Augen seit Jahrhunderten bis 
heute mit zerbrochenem Herzen schauen; grösstenteils jedoch findet 
es sich aus der Ursache in seiner Verzweiflung herumgetrieben in 
Massen zusammen, weil es von dem Schwerte des Standrechtes 
einzelne seiner besorgtesten Nationalisten täglich schändlich ge
mordet sieht, und weil es die vielen zweifelhaften Schritte des 
Kommandierenden Hrabowsky in letzten Tagen ausarten sieht in 
offene Feindseligkeit gegen die serbische Nationalität und heilige 
Sache, obwohl diese ja nichts weiter wünscht, als Wahrung ihrer 
Religion und die Nationalitaet, wie sie sich in ihrer treugehorsamsten 
Euerer Majestäet allerunterthänigst überreichten Petition deutlich 
ausgesprochen, aber auch mit allen ihr zu Gebothe stehenden 
Anstrengungen und Opfern gegen jeden feindseligen Angriff für 
ewige Zeiten hier unter dem mächtigsten Scepter Euerer Majestaet 
zu sichern.
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Im Angesichte dieses höchst bedenkliche Ungewitters dem wir 
nun ehtgegenzugehen haben, um möglichsterweise Glück und Ruhe 
herzustellen, nehmen wir uns die ehrfurchtsvolle Freiheit als wirk
lich dem Besten des allerhöchsten Thrones mit unserem ganzen 
Leben, treuergebenste Unterthanen kniefälligst zu bitten: dass 
Euere Majestaet allergnädigst sich entschliessen möchten, für diesfe 
ausserordentliche Lage der Dinge ausserordentliche Maassregeln 
einstweilen zu ergreifen, und die beiden Commandirenden-stellen 
in Peterwardein und Temesvár ehebaldigst mit gebornen Serbischen 
Generalen, die erste mit dem allgemein von uns verehrten G. M. 
Schuplicatz v. Vitéz, zu besetzen, aus folgenden unmassgeblichen 
Gründen:

1 -tens. Wenn der unvorgesehene Umstand, dass die gehor- 
samst gefertigte serbische National-Deputation ihre ganz in con
stitutioneilen Sinne gehaltenen und von den Ungarischen Mini
sterium anerkannte, Nationalversammlung von 1 -ten Mai und die 
Resultate derselben: Wahl eines Patriarchen und Vojwoden, von 
der feindlichen Partei entstellt und als illegal von dem Aller
höchsten Throne dargestellt gesehen, um das Unglück hat mit 
unverrichteter Sache nach Hause unter das ohnehin schon ver
zweifelnde Volk zurückzukehren, den von unseren Feinden ver
breiteten Wahn bei unserer Nation, dass Euere Majestaet in der 
gegenwärtigen Lage uns ganz und gar nicht, sondern bloss die 
Gnade der Magyaren uns helfen will und kann, bekräftigen wird, 
so wird durch derartige Erhebung zweier Serben in ihrer Mitte 
diese Allerhöchste Gnade den glänzendsten Gegenbeweis dessen 
abgeben.

2 . Keine Zwangsmassregeln besitzt die Erde, welche das 
Volk gleich einer Allmacht so beruhigen und in seine Hütten zu 
den gewohnten Lebensbeschäftigungen zurückführen könnte, als 
diese höchst weise Massregel, durch welche auch unsere alten, 
noch bluthenden, durch die in Ruhestand Versetzung so vielen 
unserer verdienstvollsten Generale u. s. w. verursachten Wunden 
heilen würden.

3. Widrigenfalls verbreitet sich die Anarchie des sich 
selbst und den feindlichen Magyaren überlassenen Volkes in alle 
von demselben bewohnten Gegenden des Banats, der Districte der 
grossen Bacska, Hunderttausende werden vor uns zurückkehrenden 
in den nächsten Wochen erscheinen, Gegenwehr gegen den drohen
den Magyaren verlangen, und ganze Provinzen in ein wüthendes 
Feuer auflodem,j dessen Folgen unberechenbar, und auf jedenfall 
für’s Vaterland fürchterlich sein werden, um so mehr, als

4. der blutigste Bürgerkrieg, den es je gab, widrigenfalls 
uns bevorsteht. Der Magyaré zieht nicht allein gegen unsere 
Nationalitaet, deren Tod er in seinem letzten Landtage aus
gesprochen, öffentlich und ungeschaut zu Felde, sondern als zu
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verschiedenen Religionen gehörig, wird er mit oben historisch 
dargestellten W uth sowohl in den römisch-katholischen, als auch 
orientalischen Kirchen die gräueltaten ausüben. Der doppelte 
religiöse, und nationale Fanatismus wird folglich beiderseits mit 
Wuth kämpfen, sowohl von der Seite der ungerechten unseren mora
lischen Tod bezweckenden Magyaren, als auch von der Seite der 
für ihre Kirche und Nationalitaet bis auf den letzten Mann zu 
sterben bereit da stehenden — wir erklären es in Namen aller 
und stehen da, die W ahrheit dessen mit unserem Leben zu be
siegeln ; — Serbische Nation, und als

5-tens. ganz gewiss vorauszusehen ist, dass jene unschuldige 
von unseren Feinden so übel gedeutete die sich bei der mehr
erwähnten Nationalversammlung in Oarlowitz offen und im freund
schaftlichsten Lichte zeigte Sympathie unseren von Carlowitz nur 
ein paar Meilen entfernten in ihrer Mitte eine grosse Zahl von 
unserem gelehrten Männern, die hier in österreichischen Kaiser
staate keine Anstellung, kein Brod für ihre Familien bekommen 
konnten, mit Liebe versorgenden, über dieses, als nächste Nach
bare durch Ehen, durch Handl und Verkehr u. s. w. mit uns in 
stetter Verbindung lebender Sprach- und Religionsgenossen der 
unter, den türkischen Scepter in Serbien wohnenden Serben, in 
eine thätige bewaffnete Einmischung (wie wir ähnliche Beispiele 
auch in Deutschland im deutschen Interesse erblicken, und wie es 
sich anno 833 [?] in Luxemburg durch ähnlichen Fall bewiesen hat) 
in unserem Magyarisch-Serbischen leider schon beinahe begonnenen 
National- und Religionskriege übergehen wird, um so gewisser, als 
alle die oben geehrten heiligen Reliquien ebenso ihren als unseren 
grossen Voreltern, unserer gemeinschaftlichen glorreichen Ver
gangenheit angehören; denn unter nemlichen Königen und Des
poten lebten wir einst vereint, als eine grosse serbische Nation, 
und vergossen unser Blut gegen den Erbfeind der gesammten 
Christenheit. Ganz Serbien wird eher auf dem Schlachtfelde liegen 
bleiben, ehe es die in Syrmien bei uns der Volksverehrung in 
Kloster Verdnik ausgesetzten heiligen Überreste ihres und des 
unserigen, in der geschichtlich ihres Unglückes wegen berühmten 
Schlacht auf den Amselfelde, welche über unser gemeinschaft
liches Unglück den Stab gebrochen hat, gefallenen Knez Lazar, 
der rohen Magyarismus-Wuth überlassen Zusehen wird.

6 . Endlich haben Euer Majestaet hierin das mächtigste 
und nächste Mittel, den ewig treuen serbischen Volke dasjenige 
in der That zu bezeugen, was Euere Majestaet so oft Aller
gnädigst ausgesprochen und geschrieben haben; dass unser Wohl 
und Wehe Euerer Majestaet väterliches Herz sehr nahe angehe, 
und die beste Bürgschaft: dass unsere in Italien gegen den 
Rebellen gegenwärtig tapfer kämpfenden Grenzer das böse Bei
spiel verachten, mit dem Namen der Treulosigkeit bezeichnen , und
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scheuen werden, welches Beispiel ihnen in den letzten Tagen leider 
zwei Magyarische Esquadronen gegeben, die ihren Posten in 
Galizien willkürlich verlassen haben, nach Pesth unter einen Ritt
meister unlängst gekommen sind, und deshalb von Magyarischen 
Ministerium anstatt decimirt zu werden ihres patriotischen hierin 
bewiesenen Sinnes wegen öffentlich und ungescheuet in allen 
Zeitungen belobt erscheinen, auf welche Weise gewiss zu be
fürchten stände, dass das bereits am 12-ten d. M. über unser 
armes Carlowitz in Folge eines Hrabowskyschen Befehles, welcher 
Hrabowsky die Serben weder zu kennen noch zu achten bei jeder 
Gelegenheit öffentlich sich äussert und die Conduiten der eifrigsten 
serbischen Nationalisten obwohl der bravsten Diener wie z. B. 
des k. k. Yerwaltungshauptmann Strumitsch vielfach zu besudeln 
nicht erröttete, geführte Bombardement alle streitbaren Arme der 
Serben diesseits und jenseits der Save und der Donau, eben so 
als jene aus Italien, mit einer Schnelligkeit dort concentriren wird, 
wo den eigenen Wohle der Streiter und ihrer Familien und in 
ihnen dem Staate selbst, die grösste und nächste Gefahr droht.

Mit unerschütterlicher Unterthanen-Treue und Anhänglichkeit 
an den allerhöchsten Thron, das glorreiche Haus Österreich und 
die geheiligte Person Eurer Majestaet erachteten wir es, bevor 
wir von Innsbruck scheiden für unsere heiligste Pflicht im wohl
begriffenen Staats-Interesse auch noch diese allerunterthänigste 
Bitte kniefälligst zu unterbreiten erstreben als

Eurer Kaiserlich Königlichen Majestaet
Innsbruck, 20. t. Juni 1848. treugehorsamste

Serbische National-Deputation

277.
Belgrad, 1848 június 20.

Mayerhofer belgrádi konzul jelentéseWessenberg osztrák külügyminiszter
hez, mélyben Szerbiának a délmagyarországi szerb mozgalomhoz való 

helyzetét és viszonyát ecseteli.
Másolat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. YI. 109/b. sz. alatt.

An den Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des 
Kaiserlichen Hauses, Freiherrn von Wessenberg am 20-ten Juni 1848.

. . .  Was die Sympathie des serbischen Volkes mit Einschluss 
aller Mitglieder der Regierung betrifft, so ist selbe allerdings sehr 
lebhaft für den Erfolg seiner Stammgenossen in Ungarn, für welche 
es nicht nur die natürliche Pflicht der Landsmannschaft, sondern 
selbst der Gegenseitigkeit zu haben fühlet, da das illyrisch-serbische
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Yolk in den k. k. Staaten zur Zeit der serbischen Befreiungs
kämpfe gegen die Türken gleiche brüderliche Hilfe leistete.

Es kann gegen diese Sympathie weder etwas gewirkt, noch 
eingewendet werden, denn sie ist natürlich, menschlich und loyal, 
weshalb bloss ihre Wirkungen . . . und die Folgen auf die eigene 
Landespolitik und den Erfolg des Parteikampfes in Ungarn, wie 
der Staatsklugheit in Betracht gezogen und nach den vorhandenen 
Mitteln gehindert oder gefördert werden können.

Im Volke äusserte sich die Theilnahme zuerst durch eine An
fangs bis zur höchsten Leidenschaft gesteigerte moralische Span
nung, welche selbst gegen die türkischen Garnisonen loszubrechen 
drohte, was nur mit größter Mühe verhindert worden ist.

Hierauf entlud sich die Spannung in einer Reihe heftiger 
Zeitungsartikel, welche aber seit vorgestern durch ein Confiscations- 
Gebot [der ungarischen Regierung] gegen alle croatischen, serbi
schen, Neusatzer oder sonstigen National-Blätter zu unterdrücken 
versucht, die Erbitterung nur steigerte.

Als . . .  durch ungarische Vorbereitungen die Rüstungen zum 
Kampfe begannen, bildeten sich auch in Serbien . . . Comités, welche 
freiwillige Conseriptionen zu bewaffnetem Zuzug, Zusicherungen von 
Geld, Waffen und Munitionsbeiträgen sammelten.

Die Regierung selbst konnte sich endlich bei dem Stande der 
öffentlichen Meinung und der Gesinnung aller ihrer Mitglieder eben
falls nicht jeder Thätigen Betheiligung entschlagen, . . . welche in 
einem Geldbeträge von 4000 Dukaten an den Carlovitzer National- 
ausscliuss besteht; . . . endlich hat die Regierung seit drei Tagen 
die Aufbewahrung des Carlovitzer serbischen National-Archives und 
der Kasse, welche über anderthalb Millionen fl. conv. Mze enthält, 
übernommen.

Ihre Absicht ist . . .  die Aufrechterhaltung der alten Privi
legien und etwa von Sr. Majestät allen ihren Unterthanen neu ge
währten Bürgschaften für ihre Landsleute in Slavonien und Ungarn, 
dagegen aber deren treues Verbleiben unter dem unmittelbaren 
Einflüsse Österreichs und des A. H. Kaiserhauses.

. . . Die Massregeln . . . sind folgende:
Zuförderst wurde der Fürst mit einem Theile des Ministeriums 

von Belgrad . . . nach dem vollkommen ruhigen Kragujevatz im 
Inneren, entfernt, um ihn der Parthei utopischer Herstellung eines 
serbisch-illyrischen Reiches und den in dieser Richtung ergebenden 
Deputationen und Adressen zu entziehen, und zugleich bei allen 
Hilfszumuthungen und Allianzgesuchen an die Regierung aus Croa- 
tien, Slavonien und dem Banate Zeit zu gewinnen . . . Hiernächst 
wurde eine Art National-Garde in Belgrad errichtet, um gewalt
same Unternehmungen gegen die Türken . . .  zu verhindern. Es 
wurde unter Mitwirkung des Obersten Danilewsky auf die Stimmung
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der angesehendsten Männer des Landes und durch belehrte Profes
soren auf den Geist, der auch hier stark aufgeregten Studenten im 
beruhigenden Sinne gewirkt.

Hierauf wurde der grösste Theil der regulären Truppen eben
falls nach Kragujevatz geschafft, um sie den Einflüssen der Bel
grader Stimmung nicht auszusetzen.

Alle diese Massregeln . . .  brachten einen solchen Erfolg her
vor, dass Anfangs Mai das durch den Generalen Duhamel aus Buka
rest erfolgte Anerbieten russischen Beistandes im Einverständnisse 
mit dem Obersten Danilewsky, abgelehnt werden konnte.

Als die Thätigkeit des Hilfscomite in Belgrad zu Tage kam, 
wurde sie über mein und des Obersten Danilewsky Verlangen so
gleich aufgelöst . . .  wodurch selbst Vuchicb, dessen Freunde hier
unter zum Theil begriffen waren, gekränkt ward.

. . . Ganz neuerlich sind an alle Kreisämter und Distrikte 
Circularien ergangen, welche von jeder bewaffneten Theilnahme 
serbische Untertbanen an den Händeln jenseits der Gränze abmahnen.

. . . Endlich konnte die Regierung der öffentlichen Meinung 
und dem Volksgeiste umso schwerer widerstreben, als die Versuche 
der Obrenovich und ihrer Parthei, die gegenwärtigen Zustände mit 
Hilfe der ungarischen Ministerialparthei zu ihren Gunsten benützen, 
den Fürsten und die Regierung nöthigte sich auf das Volk und 
seine Sympathien zu stützen.

. . .  In Serbien gibt es nur eine geringe Anzahl von Ein
wohnern, welche sich in die abenteuerlichen Unternehmungen [in 
Südungarn] mit eigenem Antriebe stürmen. Nur die Studenten, 
Betscharen, wandernde Taglöhner und Handlungsbedienstete, nebst 
einigen besonders exaltierten Köpfen sind geeignet sich an einem 
Unternehmen jenseits der Grenze freiwillig zu betheiligen.

. . . Fragt man jedoch nach Eventualitäten, so würde ein Auf
ruf des Wuchich allerdings geeignet sein, nicht nur Serbien, sondern 
selbst Bulgarien und einen Theil Bosniens in Bewegung zu bringen, 
und es wäre dann nicht Unmögliches . . .  in 48 Stunden 20.000 
Mann in Waffen versammelt zu sehen . . .  Wuchich hat sich jedoch 
noch von jeder Bewegung fern gehalten. E r ist noch ohne Wider
streben in meiner und des Obersten Danilewsky’ Hand und nur 
voreilige Unternehmungen des ungarischen Ministeriums gegen die 
serbische Bevölkerung könnten ihn aus dem bisher behaupteten 
Gleichgewicht bringen und eine neue Verwicklung nicht nur für 
Ungarn, sondern für die europäische Türkei herbeiführen . . . Eine 
andere Eventualität ist der bereitstehende russische Beistand für die 
Regierung, welche man, damit sie ihn nicht anzusprechen veranlasst 
wird, in jeder Weise zu schonen und vor Verlegenheiten zu be
wahren Ursache hat.

. . . Endlich muss ich noch der ... Ansichten des französischen 
Konsulatsverwesers, und des Paschas von Belgrad erwähnen ... Herr
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y. Limperani ist nähmlich der Ansicht, die österreichische Regie
rung reize im Geheimen selbst die Slaven in Croatien, Slavonien 
und dem Banate, um die Ungarn . . .  in ihren Freiheitsbestrebun
gen zu hindern . . . Diese Meinung des französischen Consuls wäre 
. . . unschädlich, wenn der türkische Festungsgouvemeur nicht unter 
einem entschiedenen Einflüsse der politischen Ansichten des Herrn 
Limperani stünde . . .

278.
Becs, 1848 június 20.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter báró Liret bánsági főhadparancs- 
nokhoz intézett leiratából; tudatja, hogy az összes jelentéseket őfelsége

elé terjesztette.
Eredeti leirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1S48. VI. 41. Érk. június 26-án.

. . . Ich kann Euer Exzellenz nur wiederholt bemerken, dass 
ich bisher alle mir . . .  über die Verhältnisse in der Grenze zu
gekommenen Berichte von Wichtigkeit Sr. Majestät zur Kenntniss- 
nahme und Schlussfassung unterlegt habe, dass dieses aber auch 
das Einzige ist, was ich bei den dermalen bestehenden Umständen, 
die mir, wie Euer Exzellenz bekannt, keinen weiteren Einfluss auf 
diese Verhältnisse gestatten, zu thun vermag.

279.
Innsbruck, 1848 június 20.

Báró Jéllaéié József horvát-szlavon bán átirata a péteroáradi ezred- 
parancsnoksághoz, mélyben minden támadó lépést beszüntetni kér.

Másolat. Wien, Kr. A .; SÍ. S. G. K. Pasc. 182.1848. VL ad 95.

Vom Banns Croatiens und Slavoniens.
An das k. k. Peterwardeiner Landes-Regiments-Commando. 

Innsbruck, den 20. Juni 1848.
Mit dem tiefsten Bedauern habe ich, wenn auch aus Privat

nachrichten, die höchst beklagenswerthen Vorfälle bei Carlovitz 
vernommen.

Indem ich unter Einem an Sr. Exzellenz den kommandierenden 
Herrn Generalen Baron Hrabowsky das dringendste Ersuchen stelle, 
insoweit es im Bereiche der Möglichkeit ist — jede weitere Gewalt- 
massregel zu vermeiden, da Sr. k. k. apostolische Majestät nur in 
der gestern stattgehabten Audienz a. g. zu eröffnen geruhet haben, 
dass a. höchst dieselben zur Ausgleichung der abschwebenden
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Differenzen Se. K. K. Hoheit den Herrn Erzherzog Johann bestimmt 
haben, trage ich dem Landes-Regiments-Kommando zugleich drin
gendst auf, durch W ort und That auf die Beruhigung der Gemüther 
hinzuwirken und dem Volke die Versicherung zu geben, dass die 
beste Hoffnung vorhanden sei, ihre Wünsche auf friedlichem Wege 
befriedigt zu sehen.

Bis zur Ankunft Sr. Kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzher
zogs Johann möge Alles sich beruhigt halten, ich selbst werde 
gleich nach meiner Rückkunft nach Agram, meine Reise nach 
Slavonien beschleunigen und nach Umständen meine Anstalten im 
heiligen Interesse der Nationalität, unseres Vaterlandes, der öster
reichischen Monarchie und unseres allergnädigsten Monarchen zu
treffen- Jellačié FML.

A péterváradi főhadparancsnok Jellačié bán eredeti sorait Blasovich 
őrnagy útján a magyar hadügyminisztériumnak megküldötte. Báró Hrabowsky 
kifogásolta, hogy a horvát bán illetéktelenül a péterváradi ezredparanes- 
noksághoz közvetlenül rendeletet intéz s megjegyzi: „Es ist bestimmt, dass 
der Bonus wirklich dieses Bevolutions-Comité leitet und in Schutz 
nimmt.“ SI. S. G. K. 1848. VI. 95. 100.

Báró Jellačié bán Hrabowskyhoz intézett levelének másolata, u. o. 1848. 
VI. ad 100. alatt. Tartalma teljesen egyező a fent közölt irattal. A magyar 
csapatok parancsnokai nem adtak hitelt a bán sorainak, mivel éppen akkor 
a hivatalos „Wiener Zeitungéban olvasták a királynak, a bánt felfüggesztő 
rendeletét. (SI. S. G. K. 1848. VI. 104c.)

280.

Becs, 1848 június 21.

Osztrák minisztertanácsi határozat Suplyikác tábornok szerb vajdául 
való választása tárgyában.

Másolat. Wien, St. A. Konferenz-Akten Protocoll. 1848. Nr. 1214 u. 1215. X.

Der FM. Graf Radetzky brachte zur Kenntnis des Kriegs
ministers, dass eine serbische Deputation aus Ungarn in seinem 
Hauptquartier in Verona in der Absicht erschienen sei, um den 
von den Serben als ihren Woywoden erwählten Stephan Suplyikatz 
(k. k. Generalen und Brigadier in Italien) zu begrüssen. Ľ a  ein 
Woywoda der Serben bei uns nicht existirt, dieser Charakter daher 
ein illegaler ist, und der Woywode eine ungesetzliche Authorität wäre, 
so einigte sieh der Ministerrath in der Ansicht, dass dem Feld
marschall zu erwiedern wäre, der gedachten Deputation keine Folge 
zu geben.
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281.

Becs, 1848 június 22.
Latour gróf osztrák hadügyminiszter Radetzky grófhoz, melyben néni 

ismeri él a szerb vajdai méltóságot.
Fogalmazvány. Wien, Kr. A.; Kr. M. 1848. Nr. 2699.

Auf Euer g. Präsidial-Schreiben vom 16. d. M. Nr. 75/sept. 
habe ich die Ehre zu erwiedern, dass die in der Versammlung der 
serbischen Versammlung getroffene Bestimmung eines Woywoden 
überhaupt, folglich auch die für diese Würde auf den Herrn GM. 
Suplikatz gefallene Wahl als eine durch nichts begründeter, jeder Art 
von Autorisation entbehrender, mithin durchaus illegalen Amt be
trachtet werden muss, sonach auch der in Ihrem Hauptquartier aus 
diesem Anlasse erschienener Deputation in keiner Weise eine Wirk
samkeit gestattet werden kann.

Euer E. werden übrigens nichts unterlassen, was geeignet ist 
zu verhindern, damit nicht durch diese Ankömmlinge die Grenz
soldaten über das Schicksal ihres Heimathlandes und ihren Zurück
gebliebenen in Unruhe gesetzt und etwa zu bedenklichen Schritten 
veranlasst werde.

A szerb küldöttség tagjai voltak : Joannovíts Tivadar, Drakulits Marko, 
Vukajlovits Elias; Zágrábból indultak el, hol június 6-án Jellačié bántól 
ajánlólevelet kaptak. Radetzky gróf Veronából írt június 16-án Latournak 
a szerb vajdai kérdésben.

282.

Karlóca, 1848 június 22.
A karlócai szerb nemzeti bizottmány a péterváradi határőrvidéki 

zászlóaljat a szerb fölkeléshez való átpártolásra hívja fel.
Egykorú nyomtatvány birtokomban; Ruvarac Demeter ajándéka.

Господо ОФ Ф ИЦ нрп, унтероффицнри и вовницн.
Славне петроварадинске регименте, другогв баталдјона!
Господо и Браћо! чули сте како е злоба и освета противн 

нашегт> православногв вћрозакона, имена, езнка и народности 
наше, убидачку руку, на вашу невинну браћу граничаре по- 
дигла. На дант. Св. Троице, у цонедћлнпкт, 31. Мал, нападе 
Баронт, ХрабовскШ, главнокоммандаићп Генералт, у Петро- 
Варадину, са военномт, оружаномт, силомт, гарнизонирагоћи Мађара 
на Карловце, попали и одплћни куће, удари изт, топова са 
картачомт, и гранатима на варопгв, поубЈл браћу вашу Србе
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граничаре, зас^че саблвомг дћвончке сисе, побаца старца и 
бабу, немоћне б4гати, у ватру, те сагореше на развалинама 
нновогб банка и стана; но врати се са срамотомт у градт. ерт. 
внђе, да Србинт., безт. оружн, ст, батинама у руцн, на топове 
горпши, и за никакву опасноств незна и не мари, кадт. се на 
н'1.гову цркву и свете олтаре, изт. топова пуца, иман  ̂ и добро, 
брата нћговогЂ, пали, пл4ни и граби.

Сада се овав душманинт. Србства на ново спрема, сил- 
ншмт, рукомт. на насЂ напасти, и насг до корена, поиалитн, 
опл$нити п упопрастити.

Вн браћо п Господо! коћ сте у срцу наше, одђ овогт, 
зла сачуване браће Хорвата, чућте гласт. нука, пиштани и илача, 
ваши отаца, мавки, браће, сестара, мили лгоба и дћчице! 
поатаЗте овамо на избавлеше ваши кућа, вашегт, прага, 
вашегЂ банка и стана.

Ваша Браћа вогого у Италш за спасеше престола В,ара 
и Кралл нашега Фердинанда а душманинт. ЦарскЈД и Србскогн 
закона. имена и народа, спрема се, да у м&сто благодарности, 
награде и славе, Србима граничарима, вћшада. штрангу, мачт., 
ножђ, барутЂ и олово, картачЂ и гранатЂ у срце забада, ваше 
куће пали, идћни и васЂ безЂ дома и стана, остави.

бли и помнслити могуће, да е ЦарЂ и Кралв нашЂ 
ФердинандЂ, подђ кога заставомЂ 40.000 наћболви граничара 
данасЂ у Италш вогого, и крваве се, запов'ћд№ своима Комман- 
дирендерима, да Вашу браћу овде кодђ кућа Ваши колго ? 
Ше доћста. Али ВамЂ браћо ЦарЂ ФердинандЂ, когђ е бћснило 
Мађара изђ Беча у Тиролску уклонило, ше кадарЂ ништа, 
помоћи, нити ВасЂ у Вашу браћу кодђ кућа одбранити.

Поћтавте браћо часЂ пре овамо, докђ 10штђ имате на 
што вратити се, ерЂ кадЂ ВамЂ отца, мавку и браћу издаице 
царске поуб1лго, а лгобе, сестрице и дћчицу у робство одведу, 
кадЂ у мћсто кућа, — станова и зграда Ваши, самЂ пепелв 
нађете, онда ће касно бнти, онда се нећете имати на што 
кући вратити, онда болћ скачпте у Купу и Саву, пакЂ се давите, 
или себи другу отачбину тражите.

Овамо часЂ пре у помоћв, позива Васв браћо народЂ 
СрбскШ, браћа Ваша, кођ ВамЂ уредну плаћу, издржан1е и 
пенше Вама и Вашпма ФамилЈнма, не само обећаваго, него са 
целога Народа, СрбскогЂ имуткомЂ, обезбћђаваго.

Изђ засћдаша Србско-НародногЂ главногЂ Одбора у 
Карловцнма 10. гошн 1848. године држаногв.

Народнни СекретарЋ У отсуствш предсбдателл членв одбора
1ованЂ СтанковпћЂ. Димитрје КостићЂ.
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Fordítása:

A tekintetes péterváradi ezred második zászlóaljának tiszt és 
altiszt uraihoz s katonáihoz !

Uraim, testvérek! Hallottátok, hogy vallásunk, nevünk, nyelvünk 
és nemzetiségünk ellen, a hosszú és gonoszság gyilkos keze ártatlan 
határőrvidóki testvéreitek ellen kezét felemelte. Pünkösd hétfő napján, 
június 12-én Hrabowsky báró, péterváradi főhadi parancsnok a ma
gyar őrség egy katonai hadoszlopával Karlócát megtámadta, s ott 
a házakat felgyujttatta, kifoszttatta, kartácsokkal és gránátokkal a 
várost lövöldöztette és szerb határőrvidéki testvérteiket agyonlövette• 
egy leány emlőit karddal levágták, a menekülni nem tudó öreg 
férfiakat és asszonyokat tűzbe vetették, akik házaik romjaiban elégtek. 
De szégyenszemre kénytelenek valának a várba visszavonulni, s mikor 
látták, hogy a szerbek puszta kézzel, bottal a kezükben, az ágyúkra 
vetették magukat, nemtörődve semmiféle veszéllyel; s tették ezt 
utóbbiak, látva, hogy templomaikra és szent oltáraikra ágyúkkal 
lőnek, javaikat és tulajdonukat felgyújtják, fosztogatják és kirabolják.

Most a szerbség ezen ellensége újra készül még nagyobb erővel 
minket megtámadni és minket a földig elpusztítani s tönkre tenni.

Ti testvérek és tiszt urak, kiket mi szivünkbe zártunk, az ezen 
szerencsétlenséget elkerülő horvát testvérek, halljátok meg apáitok, 
anyáitok, testvéreitek és a gyermekek jajszavát, jajgatását és sírását! 
Siessetek ide házaitok, lakásaitok kiszabadítására. Míg a ti testvéreitek 
Olaszországban harcolnak Ferdinánd császár és király megmentéséért, 
addig a császár, a szerbek vallásának, nevének, fajának ellenségei 
felkészülnek, hogy a hála, elismerés és dicsőség helyett a határőr- 
vidék szerb lakosait kötéllel s akasztófával, karddal, késsel, puska
porral és ólommal elpusztítsák és házaikat felperzseljék, fosztogassák 
és titeket ház és tűzhely nélkül veszni hagyjanak.

Egyáltalán hihető-e, hogy a mi császárunk és királyunk 
Ferdinánd, kinek zászlaja alatt 40.000 határőr Olaszországban harcol 
és vérét ontja, megparancsolta volna a péterváradi főhadi parancs
noknak, hogy itthon levő testvéreiket leöldössék ? — bizonyára nem. 
Azonban Ferdinánd császár, aki Bécsből a magyarok dühe elől Tirolba 
menekült, jelenleg teljesen képtelen titeket és itthon levő testvérei
teket megvédeni.

Siessetek tehát testvérek, mielőbb ide, amíg még van mire 
ide térni, mert ha a császári árulók apáitokat, anyáitokat és testvé
reiteket leöldösték, szeretteiteket, nőtestvéreiteket és a csecsemőket 
rabságba elvitték, ha tűzhelyeitek, házaitok helyett csak hamut 
találtok itthon, akkor már késő lesz s nem lesz mire visszatérnetek; 
jobb, ha akkor ti a Kulpába és Szávába ugortok s ott bele fulladtok, 
vagy máshol kerestek magatoknak hazát.

Jertek ide mielőbb segítségül, erre hív fel titeket, testvérek, 
a szerb nemzet, a ti testvéreitek, akik a ti és családjaitok rendes
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fizetéseit, nyugdíjait és kegydíjait megadni nemcsak ígérgetik, hanem 
az egész szerb nemzet vagyonával biztosítják.

A felhívást az elnök távollétében Kosztits Demeter bizottmányi tag 
és Sztankovits János titkár írták alá.

283.
Karlóca, 1848 június 22.

Szemelvény Nikolits Jánosnak leveléből, méllyel Sztefánovits István, 
belgrádi igazságügyi főnököt informálja a karlócai viszonyokról.

Eredeti irat. Belgrád, Narodna bibliotéka, Rukopisi 1848. 950. sz. Másolata. 
Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok. 185. lap.

. . . Кренувши се из Панчева, држао сам на више места 
скупштине говор . . . пододбори јошт незнају ни свој круг дјела- 
телности . . .  А ко ће да им га назначи кад ни Гдавни Одбор 
никако није устројен . . . и зато сам ја  у оним скупштинама 
гди сам говорио у кратко назначио круг дјелателности под- 
одбора . . . да је сва власт у рукама народом избрани под^ 
одбора коИ опет непосредствено стоји под глав. одбором Кар- 
ловачким . . . казао сам им даље, да свакогв оног обр- или 
унтерофицира који би им тео налоге Генерал Команде читати, 
одма подђ стражомЂ пошљу у Панчево, и само оне држе и 
почитују који се народа држе. Све је ово требало, да је одавно 
од гл. одбора изишло; но шта ћемо, кад је овде [Карловци] 
највећа дјелателност у дишпутирању, и кад међу одборницима 
тако разпошјеније влада, да је народна ствар највећој опас- 
ности изложена.

. . .  Нацика Карамат, који себи подобним ћиФтама нај- 
већи глас има, — све моје предлагање оцепио; а то нпје чудо, 
кад вам кажем, да он на. мене, као на издајицу Обреновићевске 
партаје, лично мрзи. Он и Стпнковић су и били, који су се 
противили, и заповјест одбора, да се К. Милош ако је истина 
у Иригу, убије, уничтожили. Јучеје депутаиија одбора на позив 
Чарновића, била у Повом Саду, те с њиме преговора мира и 
чинила . . . дошавши весели отуд као да су све добили . . . 
казали су народу у великој гомили овде скупљеном, да су се 
они собственим очима код Чарновића уверили, да је Царски 
подпис и печат истинит и да иј је Цар предао Мађарима. Но 
на срећу нађе Се један постар сељак који викне: тако дакле 
немамо браћо више Цара, и не остаје нам ништа, дгуго но 
Србији и руском Цару у наручија; на које сви једно гласно 
даду мјеније, да се одма Г. Вучић иште за војводу . . . за то 
је Стратимировић одма пројектирао, да се без отлагања на 
Банат иде п ослободп . . .  но на ово је гроФ Нужан примјетио
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A  főodbor 1848 június 21-iki ülésen, Petrovits István, volt szegedi 
városi tanácsos alelnökül, Bogdanovits Koszta és Zsivánovits Jakab rendes 
tagokul választattak meg.

Fordítása:
P ancsováról e lin d u lva , több h e ly en  g y ü lek eze tek en  b eszéd et  

ta r to tta m  . . .  az a lb izo ttsá g o k  m ég  a hatásk örü k et sem  ism erik  . . . 
de k i is  m agyarázná m e g  nék ik , m ikor a főodbor sin csen  m ég  m eg 
szervezve  . . . s e zér t azon g y ű lé se k e n , m ely ek en  felszóla ltam , röviden  
ism erte ttem  a h e ly i a lb izottságok  h atáskörét . . . h o g y  m inden  hatalom  
a nép á lta l v á la sz to tt  a lb izo ttságok  kezéb e té te te t t ,  m ely ek  k ö zv etlen ü l 
a karlócai fő b izottm ánynak vannak a láren d elve  . . . m egm on dtam  nékik , 
h o g y  m in d en  fő- v a g y  a lt isz te t , aki a főhadi parancsnok in tézk ed ése it  
fe lo lvasná, azonnal e lfogva , k ü ld jék  P ancsovára s csak azokat tartsák  
m eg, akik  a n em zet m e llé  állanak. M in dezt régen , m ár a főbizott
ságnak e l k e lle t t  v o ln a  r e n d e ln ie ; de hiába, ha K arlócán a legfőbb  
m űk ödés v itatkozásokból á ll s a b izo ttsá g i ta g o k  k ö zt o lyan  széjje l-  
húzás van, h o g y  a n em zet ü g y e  a legn agyobb  v e sz é ly n e k  van k itév e.

K aram ata Ignác, k in ek  leg n a g y o b b  szava van, va lam en nyi in d ít
ványom at e lv e t e t t e ; n em  c s o d a ; közlöm  ö n n e l, h o g y  szem ély em et  
g y ű lö li  é s  az O b ren ovits-párt árulójának tart. Ö é s  S ztan k ov its voltak  
azok, ak ik  m eg h iú síto ttá k  a főb izottm án y határozatát, m ely  szerint, 
ha M ilós fe jed e lem  Ireg h re  érk eznék , m eg ö lessék . T egnap vo ltak  
a főb izo ttm á n y i tagok  C sern ov its m egh ívása  fo ly tá n  Ú jv idéken , ak ivel 
fe g y v er n y u g v á st k ö tö ttek  . . . v igan  tértek  v issza , m intha m indent 
m egk ap tak  v o ln a  . . .  azt m ond ták  az it te n  nagy  szám ban ö sszeg y ű lt  
népn ek , h o g y  saját szem e ik k el g y ő ző d tek  m eg  arról, h o g y  a császári 
(proklamáció) aláírása és pecsétje valódi és hogy a császár kiszolgáltatta a

с ополченијем: да ако Срби само један корак даље учине, да 
пм онда Хорвати неће помоћи, особито ако Бана за своју главу 
не признаду. На које Хркадовпћ окрене се к мени и јошт 
к некими рекне: „да ми Србп као Срби треба да дјејствујемо 
н напред да ступамо, не осврћући се на Хорвате. Мени се 
запста овај Нужан не допада, а његови Хорвати јошт мање 
како сам чуо, што је с патрнјархом било, и како је тај једва 
продрео, да он Бана инштадира, јербо су ултра Хорвати 
ђипиди биди протнв тога . . . И наш цео свети патријарх ми се 
не допада и сматрам га да се извуко као шарана из лонца; 
јер тај човек ништа овамо не јавља; нити видим другог спа- 
сенија, него да се Г. Вучић прими војводства, које ми је н 
обећала ведика част одборника . . .

За к. Мидоша чули сте да је изпуштен из Загреба и 
сад је у Љубљани. Кллуђера Гедеона ннје нико видио овде, и 
Обреновци новосадски, осим Протића н Радичевића, сви су овде, 
Адамовић је војени комессар; а Коста Марковић при редакцији 
Вјестника . . .



VUKOVITS I l i I!Ó PIRETET AKTÍV LÉPÉSRE FELHÍVJA 449

szerbeket a magyaroknak. Szerencsére akadt egy öregebb falusi ember, 
aki közbekiáltotta: „Eszerint tehát testvéreim, nincsen többé császárunk 
s nem marad más hátra nékünk, mint Szerbia és az orosz cár karjaiba vetni 
m a g u n k a t erre aztán valamennyien közfelkiáltással Vucsits-ot köve
telték vajdául . . . Sztratimirovits azt tervezte, hogy haladék nélkül 
induljanak a Bánság felszabadítására . . . amire gróf Nugent meg
jegyezte : ha a szerbek csak egy lépéssel tovább mennek, akkor a 
horvátok nem fognak nékik segíteni, különösen ha a bánt nem 
ismernék el fejükül. Erre aztán Herkalovits felém fordulva mondá: 
Mi szerbek, mint szerbeknek kell cselekednünk és nem a horvátokra 
támaszkodva. Az igazat megvallva, nékem sem tetszik Nugent gróf 
és az ő horvátjai még kevésbé, mikor meghallottam, hogy mi történt 
a  patriarchával, és Gaj alig tudta azt keresztülvinni, hogy előbbi 
a bánt installálja, mert a túlzó horvátok ez ellen élesen kikeltek . . . 
De a mi patriarchánk sem tetszik nékem, úgy nézem, kivonta magát 
a dologból, mert mit sem ír id e ; nem látok más menekvést : 
Vucsitsnak kellene a vajdai állást elfoglalnia, a bizottmányi tagok 
jelentékeny része pártjára állana . . .

Hallotta már bizonyára, hogy Milóst Zágrábban szabadon 
bocsátották és most Laibachban van. Gedeon szerzetes papot senki 
sem látta erre, és az újvidéki Obrenovits hívek, kivéve Protitsot és 
Radicsevitset, mind itt vannak. Adamovits hadbiztos le t t ; és Markovits 
Szilárd a „Vjesztnik“ szerkesztőségébe jutott . . .

284.
Temesvár, 1848 június 23.

Vukovits Sebő Mr. biztos báró Viret bánsági hadtestparancsnokhoz 
intézett átiratából; felkéri, hogy álljon a sereg élére.
Wien, Kr. A .; S. B. G. K. 1848. Fasc. 129. VI. 49/c., d.

E pillanatban veszem a szomorú tudósítást, hogy tegnap 
Dreihann alezredes Fehértemplomban a lázongok küldötteinek 
3 ágyút, hadiszerrel, 215 fegyvert . . . adott által. A lázongok 
most Versec felé közelednek, felbátorodva azon engedékeny bánás- 
mo'd által, melyet a nevezett alezredes úrnál találtak . . .

Excellenciádat, mint e vidék parancsoló hadvezérét, királyi 
biztosi minőségemben a legnagyobb tisztelettel. .  . minden bekövet
kezhető eseményekért terhes felelőségnek Exeellenciádra hárításával, 
ezennel felszólítom . . .

3-szor, méltóztassék Excellenciád, mint ezen vidék hadi 
parancsnoka, a rendelkezése alatt levő hadseregek élére állani, s 
mint fővezér teljes összhangzásban az egész vidéket. . .  a lázongok 
ellen védeni.

D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . II . 29
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. . . Egyszersmind kötelesnek érzem magamat a hadi kormány
széket arra kérni: miszerint Dreihann alezredest az ágyuk és egyéb 
hadi szerek kiszolgáltatása miatt szigorú felelősség alá vonni s így 
hasonló példáknak elejét venni.

Mészáros 1848 július 1-én 122. sz. alatt rendelte , el Luzsetits tábor
nok és Dreihann alezredes ellen a vizsgálatot, mert Fehértemplomot nem 
védték meg s hogy nem világosították fel a határőrvidéki lakosságot a. 
fölkelés céljáról, mely mindinkább odairányul, hogy a dinasztia iránti hűség 
leple alatt Magyarország, Horvát-Szlavonországok és a határőrvidék közötti 
kapcsolat elszakíttassék és Boszniával s Szerbiával egyesülve, — egy dél
szláv birodalom létesíttessék.

Dreihann alezredes, midőn 1848 június 22-én a karlócai főodbor 
nevében nála Sztanimirovits Demeter és Markovits István megjelentek 
Fehértemplomban és az ágyúk, fegyverek kiadatását követelték s miután- a 
két határőrvidéki század megtagadta az engedelmességet, — s hogy vér ne 
folyjon, kiadta azokat. A vracsevgáji szomszédos szerb tábor létszáma ekkor 
már 1500 határőrből és 200 szerbiai önkéntesből állott.

285.
Temesvár, 1848 június 24.

Báró Piret fohadparancsnok Mészáros magyar hadügyminiszterhez 
intézett jelentéséből,; a pacifikáció miatt egy főherceg kiküldetését kéri.

Másolat. Wien, Kr. A. 1848. K. M. 3295. sz. a.

Ich muss dem hohen Ministerium dringend vorstellen, zu
nächst . . .  die hierländige Truppenmacht zu verstärken, und den 
allerhöchsten Befehl einzuhohlen, wie gegen die Grenze verfahren 
werden soll, wenn auch das letzte a. h. Manifest . . . bei dem arg
getäuschten Volke, dass mich bei Folgeleistung der Befehle des 
Carlovitzer Comités nur seinem Kaiser zu dienen glaubt, keinen 
Eingang findet. Wie ich diess schon wiederholt ausgesprochen 
habe, wäre zur Pacifikation der Grenze keine Massregeln geeigneter, 
als wenn Sr. Majestät selbst einen ausserordentlichen und bevoll
mächtigten Commissair in der Person eines zum ung. Ministerium 
in keiner Beziehung stehenden Erzherzogs, abzuordnen geruhen 
wollen.

286.
Pe'tervárad, 1848 június 23.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok Vukovics Sebő kir. bizťbshoz intézett
átiratából, melyben tudatja, hogy minden rend felbomlott.

Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 87. 
Zahn táborszernagy fogalmazványa. Exped. 1848 június 25-én. Präs. 580. ez. a.

. . . Der Grenzkordon im Peterwardeiner Regimente ist gröss- 
tentheils aufgelassen, nachdem dort fast alle Bande der Disziplin
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und Subordination gelöst sind. Der Oberstlieutenant Hallavanya, 
-welchen die dortigen Grenzer mit Ansetzung von Pistolen und 
Gewehren an die Brust zwingen wollten, die gegen ihre vermeint
lichen Feinde anzuführén, ist vor lauter Kränkung, nachdem man 
ihn schon einigemale ermorden wollte, sehr krank . . . das Carlo- 
vitzer Comité versammelt noch immer Massen vom Volke um sich, 
und fährt fort die Grenzer aufzuwiegeln und zum Aufstande zu 
verführen . . .  so dass alle diese Massen nur dem Carlovitzer Comitée 
gehorchen, und gegen ihre Vorgesetzten Grenz-Offiziere eine feind
liche Stellung annehmen . . . Mann erblickt überall zwischen dem 
aufgereizten Volke Serbianer, die eigentlich die Aufregung fort
während unterhalten.

A főhadparancsnok fenti átiratából kitűnik, hogy május végén a 
csajkáskeriiletben és a szerémségi péterváradi határőrvidéki ezredben a köz
rend teljesen felbomlott és a főhadparancsnokság tehetetlen volt. (Kr. A .; 
SI. S. G. K. 1848. Faso. 132. VI. 88. 89. 89, c.

287.
Karlóca, 1848 június 23.

Matits Demeter főodbori tag leveléből, melyet Sztefanovits István
szerbiai igazság- és vallásügyi osztályfőnökhöz intézett.

Másolat. Budapest, N. M. — Az újabbkori szerb mozgalmakat illető 
okmányok. 134. 1.

. . . HyataH je othdio y 3arpeó 4aHac, 4a ri030Be XpBaTe na 
ycKynHO paxoBame lipoma ^yiirnaHy Hame Hapo^HOCTii. . . Heyuii- 
HHAH ce to 04 CTpaHe XpBaTa, caBe.i ymimeHH 0H4a je npeKHHyr. 
To je H3peueHO y noc.iaHOM 04 OAÓopa nncMy Ha caöop Tpoje4He 
KpaA>eBHHe.

BorAaHOBHh je onyHOMoheHii nocnaiiuK OAÓopa npn Tpoje4Hoj 
Kpa^eBHHii, 4a yroBapa, Kano heMo y3ajMO noMarara ce. Mapiiojecntí 
noAHoma HeKa ycAOBHja, Ha Koja 611 Ma^apu npucTa.iH. HeniTO 
je 04 expaHe 04Óopa y tóm CMHC.iy pa^eiio n 4enyTaHHja Hania 
jóm ce HHje BpaxHAa ca nperoBopa. 3Ke.iH.iii 611 6hth mhphii. 40K 
ce naTpajapx ca 4enyTaimoM 04 Hapa He BpaTH. U,eo ocaj nocTyiiaK 
ca Tora iueAiiniTa CMaTpajTe.

Fordítása:
Gróf Nugent ma Zágrábba utazott, hogy a horvátokat nemzeti 

ellenségeink ellen harcra felszólítsa^ . . ha ezt a horvátok meg nem 
tennék, akkor felbomlott a megkötött szövetség. Ez kimondatott 
a három egyesült királyságnak megküldött főbizottmányi átiratban is.

Bogdánovits, az egyesült hármaskirályságba teljhatalmú meg
bízottként küldetett ki; feladata: a közös működésre vonatkozó 
dolgokat megbeszélni.

29*



452 g Aj , é s  o h r e n o v i t s  m i l o s

Csernovits bizonyos föltételeket közölt, melyeket a magyarok 
elfogadnának. E tekintetben a főbizottság valamit te tt is, de a mi 
küldöttségünk még nem tért vissza a tárgyalásokról. Addigra, míg 
a patriarcha a császárhoz menesztett küldötséggel nem tér vissza, 
békét óhajtanak. Mindenki ezt a lépést ezen szempontból ítéli meg.

288 .

Markthausen, 1848 június 24. (?)

Vukajlovits Eliszijének Sztefanovits István szerbiai igazságügyi 
főnőkhöz intézett leveléből, melyben a Gráj és Milos-ügyekről ír.

Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető 
okmányok, 131. 1.

. . . Ја вам имам млого писатп, но на пароплову је немо- 
гуће све да вам јавим, но од частн примпте оволико да сам се 
с Милошем у Инсбруку састао, у присуствију Барона Кулмера, 
који ме је позвао да у коммиссШ присуствујем при којој је 
Милош судејски питан колико је Гају новаца дао, и овај при- 
знаје да је Гају више од 5000 фл. сребра дао, а напротив ми 
је Бан и Коча . . . потврдио да је Гај 27.000 фл. сребра од 
Милоша добио на име Бана под видом да овога подмити, како 
би га пустио, но како му драго у оволико је истина да Милож 
каже да је 5000 фл. Гају на тај конац дао, да овај те новце 
саратини подели, но Гај је с тим новцима у бели свет отишао, 
узев пасош за 6 месеци, као бојаги да иде у Инсбрук, но овамо 
никако није дожао, куда је може бити да ви боље знате: Бан 
је овде лепо дочекан, јож боље испраћен, Тиролци су викали 
*Виват“ при одласку његовом а ја  живио. У толико да знате, 
Цар му се је поверио, и он је весео из Инсбрука.

Милош да је пуштен то знате, и он узев пут за у Инсбрук 
дође до Љубљане тамо дође за њим из Загреба Милпвоје 
Блазнавац искав у име Гаја иисмено да му Милож нижта није 
дао, но Милож то није учинио, шта више преко слуге се је 
с њиме разговорио п није га хтео пред себе пустити, а Мпливоје 
је  донео Милошу ту вјест да је г. Вучић под нспитом сбог 
корреспонденције с Милошем, и да је ту корреспонденцију 
Књаз уватио, Книћанин Вучића испитује . . .

0  србском народу јављам вам да је депутација ладно 
Царем иримљена, и он је већ одговор на артији имао скројен, 
који гласно да избор непризнаје сбог тога што млого страни 
било и упутио иј је на мађарски министериум да се законим 
путем обрате, н онда им обећава жеље испунити. При овој 
аудијенцији гледао је Естерхази у истој соби кроз прозор 
без да је  речн говорио. Код херцога Франц Карла говорио је



сдово Г. Пејчић тако важно да је Кард и СоФија пдакао, п 
доста обећао. Јован стриц царев Србе је јошг боље примио, и 
руково се са једним граничаром, рекавши: „вама браћо пред- 
стоји депа будућност“ сада пак упутпо је Кард Србе опет 
Јовану да иду и копију жеље предаду у којој повторптедно моде, 
да се у Варадин за коммандирендера, и Темишвар Србски 
Генеради поставе а нарочито на прво место да дође Шупљикац. 
Ово да ће се извршити обећао је Кард само ако Јован одобри. 
А по свој придици ће бити одобрено. Бан има ведику родлу 
да изврши, но није му право што ће Шупљикац у Варадин да 
дође, он ми је казао да оће ту генерадкомманду за се задржа.

. . . у Бечу ћу се некодико дана задржавати, а ви ми 
иншите у Загреб . . .
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Fordítása:

Sokat kellene nékem Önnek jelentenem, a gőzhajón utazva, 
azonban nem írhatok meg mindent. (Obrenovits) Milóssal Inns
bruckban találkoztam báró Kulmer jelenlétében, aki engem azon 
bizottságba hívott meg, amelyen a bíróság megkérdezte Milóst, hogy 
mennyi pénzt adott Gajnak. Milós bevallotta, hogy 5000 ezüst
forintnál többet adott, ellenben a bán és Kóesa azt mondották 
nékem, hogy Gaj 27.000 forintot ezüstben kapott Milóstól a bán 
megvesztegetésére, hogy szabadon bocsáttassék. Akárhogy volt, annyi 
bizonyos, hogy Milós 5000 forintot adott Gajnak erre a célra, hogy 
elossza, de Gaj ezzel a pénzzel is világgá ment, hat hóra útlevelet 
váltván, azon a címen, hogy Innsbruckba m egy; ide azonban nem 
érkezett, s hogy hol lehet, azt önök talán jobban tudják. A bánt 
itt fényesen ünnepelték s még szebben elutazásakor; a tiroliak viváttal 
üdvözölték, ón pedig zsivióval, mikor eltávozott. Egyébiránt tudatom, 
hogy a császár rábízta magát s ő vigan elutazott.

Azt tudja ön, hogy Milóst szabadon bocsátották; Innsbruckba 
utazva, megállóit Laibaehban; itt utolérte Blaznavae Miloje, aki utána 
sietett és Gaj nevében egy nyilatkozatot kért, mely szerint Milós 
nem adott neki pénzt. Milós azonban ezt visszautasította, s mi több, 
csak szolgáival érintkezett vele és nem is bocsátotta maga elé. 
Milivoj tudomására hozta Milósnak, hogy Yucsits ellen vizsgálat 
folyik a Milóssal folytatott levelezés miatt, melyet a fejedelem 
elfogott. Knityánin vonta kérdőre Yucsitsot . . .

Jelentem, hogy a szerb küldöttséget a császár hidegen fogadta 
és a választ egy papírlapról olvasta fe l; Őfelsége a [karlócai] választást 
nem ismerte el törvényesnek, mivel számos szerbiai vett részt benne; 
a magyar minisztériumhoz, mint törvényes fórumukhoz utasítá őket, 
melynek útján hajlandó óhajaikat teljesíteni. Ezen audencia alkal
mából Esterházy ugyanezen teremben jelen volt s az ablakon 
keresztül nézve, egy szót sem szólt. Ferenc Károly főhercegnél
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Pejcsits dr. tartotta a beszédet, olyan hatással, hogy mindkettőnek 
könnybe lábadt a szeme; eleget ígértek. János főherceg, a császár 
nagybátyja még szívesebben fogadta a szerbeket és kezet nyújtva 
egy határőrvidékinek, mondá: „Önökre szép jövő vár“. — Ferenc 
Károly főherceg ismét János főherceghez küldte a szerb küldöttséget, 
hogy adják át néki alázattal kérvényüket másolatban, mely szerint 
a péterváradi és temesvári főhadiparancsnokságokra szerb egyének 
neveztessenek ki és az előbbire természetesen elsősorban Suplyikác 
tábornok. Ferenc Károly hajlandónak látszik teljesíteni e kérelmet, 
ha János főherceg hozzájárul. Minden valószínűség szerint teljesítve 
lesz a kérelem. A bánra nagy szerep vár, de nem helyesli, hogy 
Suplyikác tábornok Péterváradra neveztessék k i ; azt mondta nékem, 
hogy maga tart számot ezen főhadi parancsnokságra . . .

Becsben néhány napig fogok tartózkodni; írjon nékem majd 
Zágrábba . . .

289.
Titel, 1848 június 24.

Blanusa őrnagynak a szlavón-szerémségi főhadparancsnoksághoz 
intézett jelentése a római sáncbeli szerb felkelőkről.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fase. 132. 1848. VI. 90.
Exp. 1848 június 24. Beikt. Präs. 1127. sz. a.

. . . wird berichtet, dass der Freischaarenzug noch immer 
seine frühere Stellung an der Römerschanze und Bataillonsgrenze 
gegen die Provinzialortschaften, — inne habe, sich mit hierzu ge
kommenen Serbiern und Leute aus dem Bataillons-Bezirke bis auf 
5000 Mann vermehrt hat.“ — „Eben heute langten wieder 130 
Serbier, unter ihren Anführer, Tuzakovics, bewaffnet hier an.“

290.
Újvidék, 1848 június 24.

A  karlócai szerb főbizottmány és a magyar királyi biztosok közti 
fegyverszünet megkötése.

Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D. A. Z. Jellačié-iratok 1848—49. 43. A. 
3. A./228. és: Budapest, O. L .; B. M. 1848, 476. elnöki szám. Megjelent a 

„Vjesztnik* 1848. évi 20-ik számában is.

Прокламацгн.
на НародЂ СрбсшН у цесаро-кралквскимЂ државама.
Движешн Европска на Западу отб иочетка текуће године 

цћдомЂ су свћту бодк позната, нежедимт, да бн нуждно бндо 
овдк описивати ш. ШумннИ духг времена прохуно е крозт.
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многе земдве, државе и народе. Народи, кои су отђ дужегп 
времена наилсше сдободе уживади, тражиди су, добнди су, иди 
узели су себи сдободе 10шт> ветве. И народв нашг СербсктВ у 
Цесаро-Крал^вскимт. Аустр10скимт> Државама живећШ ше могао 
•остати недирнутв отв овогђ свеоживднвагоћегЂ духа времена. 
Радовати се пакв онђ и дичити може, да духонЂ овнмђ вре- 
мена овћииЂ нити е границе покорности и посдушашн свогв 
спрама вдадћтедногЂ ПресвћтдогЂ Дома преступио, нитв е до- 
пустш, да га хидра безначад1л прогута, нити да у потражи- 
ванве неизмћренн свобода, кое дако анархш за собомЂ воде, 
упуштасе. НародЂ е СербскШ чрезЂ цћдо ово време, а по пре- 
восходству отв Епохе новогђ перјода нћговогЂ, именно 1. Мал 
т. д. единственно с развјлнго свое, чрезв тодико дуго време 
угнћтене народности бав1о се. Онђ жеди, и има нраво што 
жеди, у овомђ сдаткомЂ заниманго свомђ и остати, у и овомђ 
смисду радт е досадЂ, и ради и садв отђ нћга на то опуно- 
моћеннћ, доде подиисанна Гдавннћ Народннћ ОтборЂ у Кар- 
ловци-Сремсши уставновлћнни. Будући накЂ да су покрети 
-ови народнни обритиди винманје Правитедства АустрШскогв а 
особенно УнгарскогЂ, и Ц. К. Господа Коммшари у нћнимЂ 
гожнимђ Градомеђама Кртдћвства УнгарскогЂ, у Кралћвству 
Славоши и военноћ Граници, опредћленш ради обдержанја 
гобштегЂ мира, и сигурности дица ипритажашн, именно Г. Ком- 
мандагоћШ ГенералЂ у СлавонШ БаронЂ ХрабовсшД, и грОФ 
ТемешкШ ПетарЂ ЧарноевићЂ, жедиди су споразумћти се сђ 
ГдавннмЂ ОтборомЂ Народа СербскогЂ сверху тежени, дћдо- 
водства и круга дћдатедности ићгове; то е ОтборЂ своД и 
стушо у оваково споразумћше и преговоре сђ реченномЂ Гос- 
нодомђ ц. К радћвскимЂ Коммисарима, гдћ у сорешенномЂ 
узаДмномЂ поверешго учинћнЂ е сдедугоМД уговорЂ између нви, 
отђ обестране подписаннБи и потврђешшо:

иНа представдеше отђ КардовачкогЂ Сербскогв Отбора, 
кои е на познвђ учинћенШ рћш10 се приступити кђ уговору 
'спасителнога примиренш ради предупређешн грађанскогЂ рата 
коД нити бн престоду на честв, нити народима СрбскомЂ и 
МађарскомЂ, на подзу бнти могао, а нзђ единога неспоразумћ- 
шл бн се развш, поднешено подђ данашнвимЂ даномЂ, овнмђ 
се сдедугоће осигуравагоће излсше дае:

1. Да КардовачшЗ СрбсшД Отборв одђ Народне Скуп- 
штине 1. Мала о. г. п. ст. избраннв, равно и сви Пододбори 
остати могу, и свои израђиванл донде наставити, докђ се Депу- 
тацјн нћговомЂ Величеству, нашему Цару и Крадго Фердинанду 
иослата, небн натрагв повратида, или докђ се не бн извесие 
одђ исте подучидо. Но ако иста Депутац1н до десетв дана одђ 
данаганћга дана небн дошда, тав данв дгодство сакупдћно да 
<ее кућама распустити има.
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2. Да до повратка Депутапде Србске одг н4говогт> Веди- 
чества или до десетЂ дана гарантира се саврпхена безб4дностн 
како Отбора реченога: тако и народа у Карловцх па Великомк 
Лрку, или гди му драго скупдЈшогЂ, кои може остати, а може 
се и кућама своима повратити мирно и безбрижно, кое и собст- 
вена користв ннова изискуе и овнмт. се совћтуе.

3. Кадт, ово условГе повратка Депутацје наступи, или 
десетв дана прође, и народт. се разншао небн, или бн и међу 
тимт> условјл непрЈлтелБСК10 нарупјо, онда свака гаранвди за 
ннову безбћдностБ престае.

4. СигурностБ личности и имана свакога жителн, да е 
света и неповредивна, као и коммуникашл поштанска, трговачка 
и пр. и свако иутованћ отворено; нити да се ико у лпчности 
или стварнма своима напастовати или узнемиравати сме.

5. Шаикашн и остали Граничари, као и ннови Оффицнрп 
и Старешине, да се на своје дужности безт, свакога вреда и 
узнемириванл до реченога термина поврате, како бн све у 
цређашнвШ мирт, и поредакк повратити се могла, и у томе 
Одборт> административннмт. властима никакове препоне да не- 
чини, но што внше свакимт. начиномт. подпомаже.

6. Што се тиче воиске у Бачков, Банату и пр. скуплћне, 
овнмт> се изнснава, да е ова само на одржавашћ законногт. 
мира и поредка и сигурности личности п иманн свакога жи- 
телн, бно онг кое му драго вћре и народности нашега оте- 
чества опредћдена тако, да се она не само удалити неће и 
неможе, па да се само нномт> може и за Одбора реченога и 
народа скуплћенога сигурноств гарантирати, ако народни одборт. 
у случаго нужде и потребе захтевао буде.

7. Одборт. реченнћ да одма прокламац1к> на народгв пзда, 
ко1омг бн свакоме за дужноств налож о̂, условјн преднаведенн 
точно држати се, у миру и лгобави са свима жителвма, ков 
му драго вћре и народности живити, духове раздражавати и 
безбћдно нослове свое одправлнти; кое ће се исто и одг 
стране КралћвскШ Коммисара учинити.

Дано у Новом Саду 12/24 К)н1н 1848.

Главннв ОдборЂ Народа Србскогг у Карловцј 12/24 ГОша 
1848 године.

Предсћдателв, Ђорђе Стратнмировићг с. р. Членови Глав- 
н о г ђ  Србско-НародногЂ Одбора: Петарг 1оанновићЂ, ВасилЈе 
ВасилпевићЂ, Александерг СтончковићЂ, Петарг НинковићЂ, А. Г. 
Карамата, Димптрш КостићЂ, Савва Александровпћг, Танасте 
ПоповићЂ, ЕмануелЂ Коларовићг, СтеванЂ РистићЂ, 1аков Гер-
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шићЂ, 1осим'т. Јоаннонићт, 1аковт. Живановићт., Петарт. Стои- 
шић-в, ДимитрИ Матићг, Идии ЗахартевићЂ.

Нгаћо\У8ку ш. р. Народнни Секретарв
Петарв Чарноевићв с. р. Јовашв СтанковићЂ с. р.

На овомт. уговору стотмо драпи и уважаеннВ Народе 
СербскЈИ. И ако е одборт. онаи составг излттн народне водћ, 
народне жедћ и народногт. повкреншн, каковнма е онђ 1. а  3 . 
Ма1н постао, то онђ жеди и захтева да уговорБ овав, као едно 
спаситедно средство ко предупређетпк) неспоразумћшп између 
Отбора и Правитедства, а тако и између разнн заедно срећно 
живећи народа Сербскогв, Мађарскогт., НемачкогЂ и т. д. каково 
неспоразумћше могдо бн насБ у навужасннВ на свћту посао, 
у грађански рата, запдести, као Актђ одђ ВисочаИшегЂ Прави- 
тедства и ГдавногЂ Отбора утврђенни, одђ цћдогв витежкогЂ 
и дичногђ Народа СербскогЂ, и пообште и воособЂ, и по предћ- 
дима, и по варошима, по седи и по друмовима, и свимђ са- 
станцнма народннмЂ обштимЂ и поединнмЂ, призна се у цГдомђ 
смисду свомђ, и у совершено испунћн1е приведе се.

ГдавннВ НародннВ ОтборЂ морао е узети на себе емство 
за уговорЂ оваВ спрама внсокогђ правитедства, онђ ће бнти и 
дужанЂ, посредствомЂ мкстнн Отбора, и тако и посредствомЂ 
свои коммисара, коб ће нкеговнмЂ пуномоУлма снабдћвенп 
бнвати, све свое сиде на то употребити, да се све тачке овогђ 
спаситедногЂ уговора наПточше испуне.

Народе СербскШ, бдаговћрнн!! ако си икадЂ, спдђ по- 
кажи, да си достолнђ и имена и сдаве твое. СадЂ покажи граж- 
давскимЂ поведешемЂ твоимђ да и цћдв твош разв1лн4 народ- 
ности твое, совершенно постизавашЂ, и да си достолиђ у 
дМнство привести го. Падежи, аранн, доповства, убЈћства, не- 
покорности спрама предпоставлћннћ вдастб, побуне на под- 
стрекавани противу народа или и поединн дица различите вћре 
и езнка, и сваконке увреде, кое на безначад1е и на спрамЂ 
човеческогЂ, ХристЈинскогЂ, СербскогЂ имена сдуже, ако и кадЂ, 
садЂ ц4 домђ свћту на видику, да се ни на едномЂ мћсту Серб- 
скогђ обнтадишта не покажу, да не само нико не навдве по- 
вода, НароднвћмЂ тежама ннтимђ неистинннД правацЂ при- 
писати, него да свакШ Сербина, као дичногђ, правогЂ, закон- 
ногђ Сербина гдедати и познавати може. То Б огђ отђ нисђ 
иште, то совксЈЂ наша иште, то иште одђ Народа избранни 
ГдавннД Народно-СербскШ ОтборЂ.

И тако свршугоћи воскдицавамо, да живе вћрни и честити 
Сербдви и совокупно да воп1емо, да живћ Премилостивнћ ЦарЂ 
и Крадв нашЂ ФердинандЂ! Да живи мудро законодавство и 
Правитедство! Да живи братскШ мирЂ по цћдоД Држави, по 
свима народима безЂ раздике вкре и езнка! Да живи Уставна
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слобода на основу еднакостн и братсва! Да живе сви народи 
отечества нашега, и да у братсков лгобави и слоги напредуго 
и цветаго на обште п узаЉшо свое благополуч1е!

Fordítása :
Proklamáció a császári-királyi tartományokban élő szerbekhez.
Ezen év elején keletkezett nyugateurópai mózgalmak sokkal 

ismertebbek a világ előtt, semhogy ezeket itt szükséges volna leírni. 
Az idők zivataros szelleme sok tartományon, államon és nemzeten 
keresztül száguldott. Népek, melyek hosszú időn át szabadságban 
éltek, még nagyobb szabadságot követeltek maguknak, kaptak és 
kivettek maguknak. A császári-királyi osztrák államokban élő szerb 
nemzetünk sem maradhatott érintetlenül ezen idők általános ébresztő 
szellemétől. Örülhet és dicsekedhetik véle, hogy ezen idők szellemétől 
érintve, sem az uralkodó felséges ház iránt tartozó alattvalói hűség 
határait nem lépte át, sem meg nem engedte, hogy a hidra oknélkül 
elnyelje, sem pedig nem bocsátkozott bele mérhetlen szabadság
követelésekbe. A szerb nemzet ezen egész idő alatt, kivált nemzeti 
megújhodása, illetve ezen év május 13-ika óta, egyesegyedül, a 
hosszú időn át elnyomott nemzetiségéért küzdött. Ezen édes tevékeny
ségében óhajt meg is maradni, s ilyen értelemben eddig is működött 
és működik az általa evégből felhatalmazott, alulírott nemzeti főbizott
mány Karlócán. Minthogy ezen nemzeti mozgalmak az osztrák, de 
különösen a magyar kormányok figyelmét felkeltették, valamint a 
magyar királyság déli megyéiben a szlavón királyságban és a határőr- 
vidéken működő királyi biztosokét is, akik a közbóke fentartására 
és a személyes szabadság és vagyon biztosítása miatt küldettek ki, 
— névszerint Szlavóniába báró Hrabowsky főhadi parancsnok és 
Csernovits Péter temesi gróf, — s kik a szerb nemzet főbizottmányával 
ennek óhajairól, működéséről és hatásköréről óhajtottak tárgyalni; 
a főbizottmány a fentemlített királyi biztos urakkal ilyen tárgyalásba 
és előértekezletbe belebocsátkozott és a kölcsönös bizalmon alapuló, 
következő, mindkét részről aláírt és megerősített megállapodás 
köttetett.

A karlócai szerb főbizottmány előterjesztésének, a nyert fölhívás 
folytán, elhatározta a békét célzó szerződéshez hozzájárulni a polgár- 
háború elhárítása okából, mely sem a trón becsületére, sem a szerb 
és magyar nemzet javára nem válhat, s mely egyedül félreértésből 
eredt, — a mai napon ezennel a következő biztosító kijelentés tétetik:

1. Az 1848 május 13-án a nemzetgyűlés által megválasztott 
karlócai szerb főbizottmány és valamennyi albizottság fennállhatnak 
és működésüket mindaddig folytathatják, míg a mi császárunk- és 
királyunkhoz, Ferdinand Őfelségéhez menesztett küldöttség vissza 
nem érkezik, azaz míg tőle hiteles tudósítás nem érkezik. De ha az 
illető küldöttség a mai naptól számított tíz nap alatt meg nem jönne, 
ezen határnapon az összegyűlt népség tűzhelyeikhez elbocsátandó.
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2. A szerb küldöttségnek Őfelségétől való visszatéréséig, illetve 
tíz napig teljes bántatlanság biztosíttatik az említett főbizottmánynak, 
a Karlócán, a római sáncokban, vagy bárhol egybegyűlt népnek, 
mely helyén maradhat, békésen és gondtalanul hazatérhet, mi saját 
érdekükben áll s nékik tanácsoltatik.

3. Azon esetre, ha ezen szerződés a küldöttség visszatértével 
vagy a tíz nap eltelte után érvénybe lép, és a nép nem oszolna szót, 
vagy ezalatt a megállapodást ellenségesen megszegné, akkor minden 
a részükre adott bántatlanság biztosítása megszűnik.

4. Minden polgár személye és vagyona szent és sérthetetlen; 
a postai, kereskedelmi stb. s minden közlekedés megnyittatik; senki 
személyét vagy vagyonát nem szabad háborgatni.

5. A csajkások és a többi határőr vidékiek, valamint tisztjeik 
és elöljáróik, kötelesek foglalkozásukhoz minden bántódás és hábor
gatás nélkül az említett határnapig visszatérni, hogy így a régi béke 
és rend visszaállítható legyen, és e tekintetben a főbizottmány a köz- 
igazgatási hatóságoknak nemcsak semmiféle akadályt nem gördít, — 
sőt miuden módon elősegíteni fogja azokat.

6. A bácskai, bánsági és más helyeken egybegyűlt katonaság 
csakis a törvényes béke és rend, minden lakos személy- és vagyon
biztonsága, — legyen az hazánk bármilyen vallású és nemzetiségű tagja, 
— tekintetében használható fe l; csakis szükség esetén, ha a főbizott
mány és az említett egybegyűlt nép érdekei kívánják.

7. Az említett főbizottmány azonnal tartozik a néphez egy kiált
ványt kibocsátani, mellyel mindenki köteleztetik az előbb felsorolt 
szerződési pontokat betartani, vallásra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül minden lakossal békében és szeretetben élni, a kedélyeket 
lecsillapítani és saját dolgait nyugodtan elvégezni; amit a királyi 
biztos is a maga részéről el fog rendelni. x

Kelt Újvidéken, 1848 június 24-én.
A karlócai szerb nemzeti főbizottmány nevében, 1848 június 24-én:
Sztratimirovits György elnök; a szerb nemzeti főodbor tagjai: 

Joannovits Péter, Vaszilijevits Bazil, Sztojácskovits Sándor, Yinkovits 
Péter, Karamata A. G., Kosztits Demeter, Alekszándrovits Sebő, 
Popovits Athanász, Kolarovits Emánuel, Bisztits István, Gersits Jakab, 
Joannovits József, Zsivánovits Jakab, Sztojsits Péter, Matits Demeter, 
Zacharijevits Ilyés.

Hrabowsky, s. k. Sztankovits János, s. k.,
Csernovits Péter,, s. k. nemzeti titkár.

Ezt a szerződést álljuk, kedves és becsült szerb nemzet. Noha 
ezen nemzeti bizottmány a nemzet akaratának, a nemzeti óhajnak 
és a nemzeti bizalomnak kifolyása, ahogyan május 13. és 15-én 
létesült, — mégis a nemzeti főbizottmány óhaja, hogy ezen szer
ződés olyan mentőeszköznek tekintessék, mely a főbizottmány és
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a kormány közti félreértésnek elejét venné, ép úgy a különféle együtt 
élő szerb, magyar, német stb. népek között, mely félreértés minket 
e világon a legrettenetesebb polgárháborúba sodorhatna. Ezen tény 
a legfelsőbb kormányzat, a főbizottmány és az egész szerb vitéz 
nemzet által jóváhagyva, általánosan és egyenként, a vidéken, váro
sokban, falvakban, közlekedésben, a nyilvános és külön gyülekezeteken 
teljes egészében elismertetik és végrehajtatik.

A fő nemzeti bizottságnak kellett a magas kormánnyal szemben 
ezen szerződésért felelősséget vállalni; kötelessége lesz a helyi bizott
ságok és a saját biztosai utján, kik erre felhatalmaztatnak majd, 
minden hatalmát arra felhasználni, hogy ezen megmentő szerződés 
legpontosabban teljesíttessók.

Szerb nemzet! Ha valaha, most mutasd meg, hogy méltó vagy 
nevedre és dicső voltodra. Most mutasd meg polgári magatartásoddal, 
hogy célod nemzetiséged fejlesztése és méltó vagy ezt megvalósítani. 
Gyújtogatás-, rablás-, lopás-, gyilkosságnak, a fölöttes hatóságok 
iránti engedetlenségnek, a nemzet vagy egyes különböző felekezeti 
és nemzetiségi egyének elleni zavargásokra vezető bujtogatásoknak, 
mindenféle sértéseknek, melyek csak az anarchiának, az emberiség, 
kereszténység, a szerb név kárára szolgálnak, az egész világ szeme- 
láttára, a szerbek által lakta területnek egyetlen helyén sem szabad 
előfordulnia; senki se találjon ürügyet a nemzeti törekvéseknek 
hamis irányt tulajdonítani, hogy minden szerbet igaz, méltó, törvény
szerető egyénnek tekinthessenek és ismerhessenek. Ezt Isten is meg
követeli tőlünk, ezt a mi lelkiismeretünk óhajtja, ezt kéri a nemzettől 
az általa megválasztott szerb nemzeti főbizottmány.

Befejezésül kiáltjuk, éljenek a hű és tisztességes szerbek! 
és együttesen valamennyien: Éljen a mi kegyes Ferdinánd császárunk 
és királyunk! Éljen a körültekintő törvényhozás és kormány; 
a testvéri béke az egész birodalomban az összes népeknél vallás és 
nyelvi különbség nélkül! Éljen az alkotmányos szabadság az egyen
lőség és testvériség alapján! Éljenek hazánk összes nemzetei, fejlőd
jenek testvéri szeretetben és egyetértésben, virágozzanak fel a köz- 
és egyéni jólétben!

291.
Újvidék, 1848 június 25.

Csernovits kir. biztos Szemere belügyminiszternek bejelenti az ideiglenes 
fegyverszünet megkötését.

Eredeti jelentés. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. — 476. ein. sz. a.
385. sz.
Több napi vesződés, a lázadók fejeinek minden oldalróli 

ostromlása, s illetőleg ostromoltatása, sőt a római sáncnál levő 
néptömeg közötti személyes, nem minden veszélyen kívüli meg-
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jelenesem után, sikerült a vezetőket reá bírnom, hogy békés utón 
oszoljanak szét; s ne talán létező törvényes kívánataikat a nem
sokára egybehívandó congresszus alkalmával terjesszék a törvény- 
hozás elébe. Sikerült e szerint a vezéreket a törvényes útra való 
térésre rábírni; de nem oly könnyű a felizgatott nyers tömeget 
azonnali szétoszlásra rábírni, ezt maguk a vezérek sem merik rögtön 
megkísérteni. Azért az itten •/■ alatt1 mellékelt ideiglenes egyes- 
séget avégett voltunk kénytelenek kötni: hogy az abban kitűzött 
tiz nap eltelése alatt a felingerült kedélyek, különösen a vezérek 
részéről kibocsátandó proklamátiok segedelmével is, csillapíttassanak, 
jelesen pedig a távozni nem akaró szerviánusok hazatérésre rábi- 
rassanak. Eszerint igen nagy reményem vagyon, miszerint tiz nap 
múlva a lázadás a bánáti és szerémi végvidékekben s csajkás kerü
letben le lészen csillapítva, a régi rend helyreállítva, az elfoglalt 
agyuk s hadi szerek visszaadva. Kezeskedtek erről előttem a vezé
rek, kiket egyenként megnyerni legfőbb feladatomnak tartottam. 
Mik lesznek a kongresszus utján szorgalmazandó kivánataik, teljes 
bizonysággal nem tudhatom; főkivánatub nemzetiségük biztosítása, 
annyit azonban szóval nyilván kikötöttem, miszerint alkotmány 
ellenes kivánatok támogatója sohasem fogok lenni. Ezért minden 
esetre a f. h. 27-ik napjára kitűzött határidő helyett, melyre, miután 
az érsek horvátországi s temesvári püspökök ezen határidőt köz
hírré nem tették, a szerbek részéről úgy sem fog senki megjelenni, 
a kongresszusra egy újabb határidő lészen kitűzendő, annyival 
inkább, mivel, mint Vukovits értesíte: Murgu az oláhoknak ugyan
azon napra rendelvén Lúgosra gyűléseit, ezek is bajosan fognak 
megjelenni.

Ezeket ily módon, a közoktatási miniszternek is megírtam, 
megkérvén, hogy a kitűzendő uj határidő végett előlegesen engem 
hallgasson meg. Egyébiránt én reggel jókor indulok Temesvárra, a 
netalán ottan megjelenő követek szétoszlatására, honnét ide ismét 
visszajővén, addig innen távozni nem fogok, mig a végső egyes- 
séget a lázadókkal meg nem kötöm s a felforgatott törvényes 
rendet helyre nem állítom. — A bánáti végezredekben — magam 
innen nem távozhatnám — a követek megválasztását egészen 
Vukovitsra bíztam, nem tudom még mire ment vele.

1 A megállapodás szövegirata a 290. szám alatt a 458. lapon.
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292.
Belgrad, 1848 június 25. (?)

Mayerhofer alezredes, belgrádi osztrák konzulnak, báró Hrabowskyhoz 
intézett átiratából; a Vucsits-féle összetűzést megírja.

Másolat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 109/a.
Ew. Exzellenz! Nr. 212.
In Serbien selbst, steht ebenfalls ein . .  . sehr gefährliches 

Ereigniss bevor, . . .e s t ist dieses die völlige offizielle Trenung des 
Vuchich von der Regierung, indem er . .  . die Woywoden Stelle 
niederzulegen beabsichtigt. Theils begründete, theis persönliche 
Kränkung dieses Mannes und seiner Parthei, theils . . . Misstrauen, 
und Zwischenfälle bei der letzten Bedrohung Serbiens durch die 
Obrenovich sind Schuld an diesen sehr bedrohlichen Zerwürfnissen 
unter den wichtigsten Personen des Landes . .  .

Yuesics, a szerbországi vajda személyi ellentétbe ju to tt a szerb kor- 
'mánnyal, melynek néhány tagja azzal vádolta meg, hogy Obrenovits Milos- 
sal titkos összeköttetésben á ll ; az ellentéteket Mayerhofer alezredes és 
Danilyevszkij orosz ezredes elsimítani igyekeztek.

293.
Temesvár, 1848 június 25.

Báró Párét bánsági főliadparancsnok Mészáros magyar hadügy
miniszterhez intézett feliratából, melyben a békéltetési eljárás 

kudarcát bejelenti.
Eredeti fogalmazvány. Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 59. Exp. június 

2-5-én. Praes. Nr. 308.
. . . Alle meine Bemühungen auf gütlichem Wege die Zer

streuung dieses Haufens zu bewirken, sind fruchtlos gewesen, 
und est is leider nur zu warscheinlich, dass auch die wohlmeinende 
Sprache im a. h. Manifeste vom 10. Juni ungehört verhallen wird, 
. . . wenn sie überhaupt unentstellt zur Kenntniss des Volkes 
gelangt. So lange das Carlovitzer Comite zum Volke sprechen ver
mag, ist jede andere Stimme nutzlos.

294.
Fehértemplom, 1848 június 25.

Breihann alezredes jelentése báró Piret hadtestparancsnokhoz 
a szerbországi kordon felbomlásáról.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. ; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 61/c.
Aus Anlass durch den Daputirten des Karlowitzer Comités 

Dameter Stanimirovich herbeigeführten . . . Aufwiegelungen unter
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dem Grenzvolke, ist nunmehr der Grenzkordon . . . gänzlich aulge
löst worden; und es konnte die Wiederbesetzung trotz dem dies
falls erlassenen Befehl und Ermahnungen an Sr. Majestät a. g. 
Kaiser schuldigen Gehorsam und Treue, — nicht wieder erzweckt 
werden, sondern es wurde durch sämmtlichen Gemeinden . . . jeder 
Gehorsam unumwunden entsagt

295.
Temesvár, 1848 június 25.

Báró Piret rendeletéből, melyet Blomberg ezredeshez, a Schwarzenberg- 
1 tuszárok parancsnokához intézett.

Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VI. 58
Exp. június 26.

. . . Den Umtrieben und trügerischen Vorspiegelungen des Car- 
lovitzer serbischen National-Comités ist es allerdings gelungen, dass 
illyrisch und deutschbanater Grenzregiment in eine derartige Auf
regung zu versetzen, dass alle Bande des Gehorsams gelöst er
scheinen, und von dem durch die Proclamationen des Carlovitzer 
Comités fanatisirten Grenzvolke nur die Befehle dieses Comités 
und seiner Organe gehört und befolgt werden. Die Athrocität des 
Brigade-Generals in Pancsova, sowie der beiden Regiments- 
Commanden und der Offiziere besteht nur zum Scheine. In Pan
csova und Weisskirchen wusste sich das Volk in den Besitz der 
Regimentskanonen, aller Waffen und Munitionsgeräthe zu bringen; 
die Sammelplätze des bewaffneten Haufen sind Carlovitz, Perlas 
und im Csaikisten-Bataillon, die Römerschanzen . . .  In Carlovitz 
unter dem Chef des Comités Stratimirovich; in Perlas unter dem 
pens. Unterlieutenant Drakulich, der zum Obersten befördert wurde 
und bei der Römerschanze unter einem ausgetretenen Offizier 
Namens Jovanovich.

. . .  Da die Grenze hauptsächlich dadurch in Aufregnng ver
setzt wurde, weil man dem Volke glauben machte, dass die Ma
gyaren, welclten den Kaiser vom Thron zu stürzen beabsichtigen, — 
mit Macht vorrückten, um die Grenze zu unterjochen, und sie 
ihrer Nationalität zu berauben, inzwischen aber die a. h. Mani
feste vom 10-ten d. M. erschienen sind,. . .  so muss, sich nun zeigen, 
ob der Einfluss des Carlovitzer Comités, das jedenfalls sehr staats
gefährliche Zwecke verfolgt, gebrochen werden wird, und in welchem 
Maasse sich das entschiedene Widerstreben des Grenzvolkes gegen 
das ungarische Ministerium, dem es nach dem a. h. Ausspruche 
künftig untergeordnet ist, im friedlichen Wege beheben lässt, oder 
welche Maassregeln zu ergreifen, sich das Ministerium für be
rechtigt halten wird.
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296.

Becs, 1848 június 25. körül.

A  szerb députációnak a bécsi aulához intézett kiáltványa.

Közölve: Albert Rosenberg: Die Aula. II. 5ÍÍ. Wien, 1848.

Edle Wiener, edle Akademiker!

Die fern von Euch, in den untersten Donaugegenden vor
züglich seit Jahrhunderten eingebürgerte, Euch bisher bloss nach 
einzelnen Individiuen, unter allerhand fremdartigen Namen, höchst 
wenig bekannte serbische Nation erscheint in ihren Vertretern, 
den von Innsbruck, vor Sr. Majestät, als dem einzigen sichtbaren 
Einigungspunkte aller unserer Interessen und dem einzigen Heil
borne, aus dem wir Alle in dieser schweren Zeit der Prüfung den 
unentbehrlichen Trost schöpfen, zurückkehrenden National-Depu
tation, in Eurer Mitte, um an dem Anblicke der edlen Vorkämpfer 
und wahren Helden der Freiheit, an Euch, ihre Augen, wenn 
auch nur kurze Zeit zu weiden und bittet um gastfreundliche 
Aufnahme.

Die in Unter-Ungarns jenen gesegnetsten Gegenden, haupt
sächlich Syrmien, Banat, Batschka u. s. w., welche sie, laut 
Geschichte und den Allerhöchst derselben in den früheren Jahr
hunderten von den glorreichsten Kaisern und ungarischen Königen 
durch unser Blut erkauften uns verliehenen Privilegien, der tür
kischen Botsmässigkeit, meist durch Gewalt der eigenen Waffen 
und aus eigenen Mitteln kriegführend entrissen hat, und bisher unter 
dem Ehrennamen der Grenzer behauptet, wohnende serbische Na
tion, hat keine blendenden Aussenseiten, keine Herzoge, Grafen, 
Freiherrn, keinen Adel, keine politische Selbstständigkeit; aber sie 
hat einige Belege ihres inneren Werthes, ihren uralten Namen, 
ihre glorreiche Vergangenheit und mit ihrem Blute geschriebene 
Geschichte, ihre Helden und andere grossen Männer, ihre Millionen
zahl, deren Hunderttausende auch in anderen Provinzen des 
grossen österreichischen Staatenbundes, Slavonien, Kroatien, Dal
matien und dem gesammten Ungarn unter ihrem eigenen Namen 
und eigenen Gebräuchen jedem nützlichen Erwerbszweige sich 
widmend heben; ihre National-Tugenden, ihre eigene Nationalität, 
Sprache und Literatur, und sie hat endlich als das einzige Bollwerk 
zur Schutzwehre dieser von den ältesten bis in die jüngsten Tage, 
bis zur Verzweiflung bedrohten Heiligthümer ihre Heldenbrust. 
Und wenn sie noch auf der Geschichte des österreich-ungarischen 
Staates und auf ihre auch gegenwärtig in Italien im Interesse des 
Thrones bluthenden, viele Tausende zählenden Brüder hinweisend, 
hinzufügt, dass sie auch unvergängliche, von unsern gemein-
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schaftlichen Kaisern und Königen, wenn auch nur in geschriebenen 
Worten, anerkannte Verdienste um die Erhaltung des durch tür
kische Invasionen und magyarische Revolutionen mehr als einmal 
gefährdeten Thrones, besitzt, dass sie auch jetzt durch ihre hier 
auf ihrer Rückreise befindlichen National-Deputation ihr Gut und 
Blut zu dessen Kräftigung dem konstitutionellen Kaiser und Könige 
angeboten hat, dass sie den Geist der Zeit in Eueren unsterblichen 
Märztagen verstand, und nun in ihrem Busen das Bedürfniss 
einer nationalen Würde glüht, und dass sie für die Wahrung 
ihrer Nationalität eben so als sie in verflossenen Jahrhunderten 
für den Glauben ihrer Väter mit Mut und Entschlossenheit focht, 
und als ein Theil ihrer in Serbien zurückgebliebenen Stamm-, 
Sprach-, Namens- und Religionsgenossen, die Serbianer, gegen 
einen fünfzigmal überlegenen Tirannen, mit Aufopferung kämpfte, 
und sich jene von ganzer Europa angestamte Freiheit und patriarcha
lische Gleichheit erkämpft hat, heute schlagfertig dasteht, sich 
physisch bis auf den letzten Mann aber zu opfern, als ihren 
nationalen Tod zu überleben; so glaubt sie zu ihrer eigenen 
Empfehlung bei Euch nicht mehr sagen zu dürfen. Sie sehnt sich 
nach Eurer Achtung, die Ihr einer zwar seit jeher bedrängten 
doch nie gesunkenen Nation als Biedermänner, als frei denkende, 
und fühlende deutsche Männer wohl nicht versagen werdet.

Wir verdienen die entehrenden Titeln nicht, welche uns die 
feindselig gegen uns und drückend anftretende, sonst edle, und 
von ihren Staatsbrüdem den Serben geachtete magyarische Nation 
in unserem gemeinschaftlichen Vaterlande Ungarn so ungerechter 
Weise täglich beilegt; wir wollen kein eigenes Königreich, keine 
Lostrennung von dem mächtigen und konstitutionellen österreichi
schen Kaiserstaate, keine von Ungarn oder der heiligen unga
rischen Krone, keine von der ungarischen Gesetzgebung und Re
gierung.

Wir sind auch keine Fanatiker, sondern begreifen und fühlen 
die Wahrheit: dass ein Volk ohne Nationalität ein elendes Volk ist, 
das menschliche, bürgerliche und militärische Tugenden und die 
Volksausbildung nur auf diesem Boden gedeihen,

W ir wollen keinen Nationalkrieg, denn wir fühlen und 
achten den Werth einer jeden edlen Nationalität, vorzüglich der 
deutschen und magyarischen; aber wir wollen Serben bleiben, 
d. h. keine Verräther an unserer Muttermilch und Geschichte, 
und keine Usurpatoren fremden Ruhmes sein.

Wir kamen die meisten, in zwei Epochen, aus unserem 
Vaterlande Serbien, in unser altes Vaterland Ungarn (Ungarn 
sagen wir und nicht Magyarenland) nicht als ein unterjochtes, 
sondern als ein zwar höchst religiöses, aber auch kriegerisches 
und bewaffnetes, in Pannonien, seit den vormagyarischen Zeiten, 
laut Geschichte, lebendes Volk; unsere Patriarchen trugen in

30D r. T h im  J . : Az 1848—49-íki sze rb  fö lkelés tö r té n e te . II.
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unserer Hand das heilige Kreuz, und unsere Wojvoden das mit 
Türkenblute gefärbte Schwert in ihrer Rechten uns voran, und 
brachten unseren uralten Namen Serben, den wir auch Serbien 
gegeben, mit, als wir von den österreichischen Kaisern, ungari
schen Königen unser heiligst, durch K. K. Wort, durch Privi
legien zugesicherten Freiheit der Religion, Erhaltung der eigenen 
Sprache und Nationalität, des Wojvoden und der eigenen Ma
gistrate und volkommer freier Bewahrung der eroberten Länder
u. s. w. hieher zu kommen „bei Gott beschworen“ wurden. Wir 
bluteten Jahrhunderte hindurch für unseren mächtigen Thron der 
Söhne Habsburgs; in allen Ländern Europas floss unser Blut für 
denselben und liegen unsere Knochenmonumente. Wir erfüllten 
treu unsere Versprechungen, und erhielten von der alten, ver
kehrten Politik dafür zum Lohne: Den Druck unserer orienta
lischen Kirche, über 20jährige, bis zu seinem Tode gedauerte 
Haft in Eger für unseren Wojvoden Brankovics, über den man 
uns Klagenden antwortete : „nihil mali fecit, sed ratio status ita 
exposit“, aufhebung unserer „illyrischen“ Kanzlei und Magistrate, 
äussert seltene Applikation im Staate zu Ehrenstellen und Ämtern, 
und in den jüngsten Tagen den in dem ungarischen Landtag aus
gesprochenen Tod unserer serbischen, abgesehen von der grossen 
Slaven-Familie, und von der Blutverwandschaft mit unseren Brüdern 
Croaten etc. für sich begründeten und historisch bestehenden 
Nationalität.

W ir suchten nur Garantie für unsere gefährdete Nationa
lität gegen jede feindselige Bedrückung und fanden die in uns 
selbst. Wir stellten sogleich die uralte Patriarchal- und die uralte 
Wojvoden-Würde, in den von uns erkämpften und gegen Türken
invasionen seit jeher behaupteten und bewohnten Provinzen hin, 
und baten um allerhöchste Bestätigung derselben.

Unsere, auf vorhandene, mit Blut bitter erkaufte Privilegien 
und das ausgeübte Recht basirte Wojvodschaft, wird mit ihren 
unterstehenden serbischen Magistraten keinen Staat im Staate bilden.

Nehmet edle Wiener, edle Akademiker, diese wahrhafte und 
treue Aufklärung über unsere Lage, Beziehungen und Verhältnisse 
mit Wohlwollen hin!

Wien, im Juni 1848.
Die serbische National-Deputation.
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297.
Pétervárad, 1848 június 26.

Csernovits kir. biztos jelentése Szemere belügyminiszterhez az újvidéki
mészárlásról.

Eredeti irat. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 475. ein. szám.

391. szám.

Ma reggel 8 órakor Újvidéken — éppen midőn a temesvári 
kongresszusra útnak indulni akartam — véres gyilkolás kezdő
dött, mely közel 11 óráig tartott. Az este néhány nemzetőr az 
ókéri táborból élelmi szerek összevásárlása végett Újvidékre bejövén, 
midőn némelyek ezek közül reggel azon vendégfogadóból, melybe 
magam is voltam, — vissza indulóba volt, a kocsi körül többféle 
lakósok egybegyűlvén, egymásnak szemrehányásokat kezdettek tenni; 
miből lárma kerekedvén, ennek hallatára és őket az ablakból 
eloszlásra szólítottam fel. Minek sikere nem lévén, két tanácsbelit 
elhivattam s nékik a nép szétoszlatását kötelességükké tettem. 
Az egyik tanácsnok azt tanácsolván, miszerint jó lesz a mára ren
delt követválasztáshoz hozzá fogni, talán a nép ezáltal más gon
dolatra fog jönni; a minthogy csakhamar erre a lárma le is csilla
podott. Alig egy félóra múlva azonban bizonyos Szabd János nevű 
magyar egy fegyveres szerviánust űzőbe vévén s azt többed 
magával vinni kezdvén, ezt a piacon nagy számmal egybegyűlt 
szerb nép meglátva, neki rohant a nevezett Szabó Jánosnak s őtet 
— miután a közellevő sörházba magát behúzván, az ajtókat reá 
törték volna — a sörház udvarában agyonverték. Erre a harangok 
valamennyi toronyban, sőt hamarább is félreverettek s elkezdődött 
a piacon nagy tömeg felbőszült nép által a magyarok gyilkolása. 
Én éppen a piacon lévén, elmentem a verekedés kezdetekor a nép 
közé s igyekeztem őket lecsillapítani, valamint a közébük küldött 
tanácsbeliek által is lecsillapítani; de célt nem értem. A roppant 
lármára előjöttek a némelyek által pincékben rejtve tartott fegy
veres szerviánusok s a nép közé vegyülve, miután a piacon magyar 
és német embert nem találtak, sorra indultak az utcákon, s a hol 
magyart találtak, agyon verték vagy agyon lőtték. Az öldöklésben 
szerepeltek a [szerb] nemzetőrök is, nemzetőri fegyvereikkel: Hányán 
ölettek meg mind együtt, még nem tudni; vágynak többen, kik 
részint — a holtakon kívül — halálosan meg vágynak sebesítve. 
Az ellenfél részéről csupán a legelején megvert szerviánus halt 
meg — mint hallom — sebeibe. A nép személy válogatás nélkül 
költözik át Péterváradra.

Fél tizenkettőre a csend helyreállott; Pichler Sándor, János 
dragonyos kapitány általam Újvidékre parancsnoknak neveztetvén 
ki, katonasága által választó falat húzott a magyar és rác utcák

30*
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lakosai között. Délután mind a magyar, mind a rác nemzetőrök 
a nevezett kapitány által fel vannak állítva, szintúgy egy század 
dragonyos is. Katonaság a Don Migueleken, Zanini 4 századon 
s két század dragonyoson kívül itt helyben több nincs. Mitevő 
leendek, minél előbb megírom. Temesvárra írtam, hogy Vukovits 
és Zsivkovits püspök a kongresszusra ne talán megjelenő követeket 
pár napi béketürésre bírják rá.

A belügyminiszter ezen jelentést Mészáros hadügyminiszterhez tette 
át, aki lakonikusan az iratra feljegyezte: „Láttam és most mitsem lehet 
tenni.11 — Szemere belügyminiszter Hrabowsky péterváradi főhadparancs- 
noknak nyomban (június 28.) meghagyta, hogy „a szerviánusok bűneit 
tovább tiírni nem lehet. Ha itt idegen alattvaló fegyverrel jár, ha 
bujtogat, mint nyílt ellenséggel kell bánni, főbe kell lőni. Különben 
is nagy része kóbor néphez tartozik. Ezt nem lehet tovább tűrni. 
Azt hiszem, a példa hatni fog, a tovább tűrés tehetetlensé
günk jele.

Az újvidéki népnek parancsolhatnak az ágyuk. Két lövés 
az öldöklést lecsillapította volna, ha t. i. az több volt verekedés
nél, vérengzésnél.

Az aldunai megyéket ha rendbe hozzuk és annyi erőnk lesz, 
Horvátország magában tehetetlen lesz és elveszti bátorságát.“

298.
Karlóca, 1848 június 26.

Mátits Demeter főodbori tagnak Sztefánovits István szerbiai igazság
ügyi és köz művelődésügyi főnökhöz intézett levéléből.

Másolat. Budapest, N. M. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok.
131. lap.

. . . 3HaTe, Aa je npmupje yuinueiio 3a 10 Aaua, pauyHajyhu 
oa 12/24-Tor o. m., Ha Koj kohüu; H3Aaje ce npoMaMagnja Ha 
HapoA, ho HapoA je raste tuko He3aA0B0„i>aH, Aa s e  3HaM, küko 
Aa ce Te npoKiaMagnje rtm./ty. OApeljeHO je, Aa ce KOMstnccapn 
no cbhm  KpajeBHMa BojßOACTBa Cpőcicor pa3nin./by, Aa HapoA npe- 
npaB-ftajy 03 öhaho  Ha BojHy n ocA e 10 AaHa, jep he Ha cbükii 
HahiiH Ao Tora A ohn, úko aohaö  AenyTagnja oa  papa ca oaoő- 
peHjeM HapoAHH 3axTeBa He Aô e . . .

. . . K o a  Hac OBAe nocAOBii jonr CBaKojaico h av , h  t a h  Koj 
nap Aol»e uoBeicy TaKO TestcKO, Aa saaraypn, na Aa 6era H3 oboi’ 
HepeAa, Kojn he naii, ano niTa, hteoauth . liaAaiia je caB roBop. 
Bheu je jaica ca CBnjy CTpaHa, a HapoiHO o a  HapoAa npoTHB 
CTpaTHMnpoBnha. Táj ce uoBeic HttKoste BHnxe HeAonaAa; niBpAa 
ca 'lapHojennlieM; cnpoMax a paA e Aa inia c utrae ónra pac- 
KOMaH, na ra uoiígn sanAamra Mory.
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Fordítása:
Vegye tudomásul, hogy a fegyverszünet tíz napra megköttetett; 

június hó 24-től számíttatik és proklamáció utján köztudomására 
hozatik a népnek. A nép nagyon elégedetlen, nem is tudom, hogyan 
fogjuk ezeket a proklamációkat kiküldeni. Elrendeltetett a szerb 
vajdaság területére az összes biztosok kiküldetése, hogy a népet a tíz 
nap lejárata után a harcra előkészítsék; mert mindenesetre erre fog kerülni, 
ha addig a szerb deputáció nem érkezik meg a nemzeti óhajok császári 
jóváhagyásával . . .

Nálunk itt a dolgok össze-vissza mennek; néha az embernek 
olyan nehezére esik, hogy szinte szeretné szemeit lecsukni és ebből 
a zűrzavarból megszökni; ha valami, hát ez lesz ártalmunkra. Hiába
való minden beszéd. Minden oldalról, de különösen a nép részéről 
kiabálnak Sztratimirovits ellen. Ez az ember már senkinek sem 
tetszik; Csarnojevits-csel kacérkodik; s mivel szegény, pénzzel vala
hogy megvesztegethetnék, mert szeret költekezni.

Vukajlovits is emlegeti a főbizottmányban uralkodó fejetlenséget 
és a rend helyreállítása miatt Vucsits szerbiai vajda kiküldését kérte a 
szerbiai kormánytól. (U. o. 132. 1.)

299.
Szeged, 1848 június 26.

Szeged városi hatósága csillapító kiáltványa a szegedi szerb lakósok
védelmére.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 4889. rend. szám.

Nyilatkozvány.
Óhitű polgártársaink azon panaszkodván, hogy találkoznak 

köztünk, kik őket fenyegetődzésekkel s egyéb férfiúhoz méltatlan 
kitörésekkel ijesztgetik.

Magyarok! Mi eddig minden ajkú polgártársaink iránt test
véri s felebaráti szeretettel viselteténk, annál inkább megkívántatik 
most, hogy óhitű polgártársainknak megmutassuk, mikép általunk 
senki vallása és nyelve tekintetéből nem üldöztetik; hogy polgár
társainknak személyes bátorságuk sehol biztosabb nem lehet, mint 
épen nálunk — mert törvénytelenséget a magyar senkin elkövetni 
nem enged. Mi ellenségeink irányában sem akarunk zsarnokok lenni, 
és hinni szeretjük, hogy velünk lakozó óhitű polgártársaink irántunk 
is hasonló érzelemmel vannak, — egyedül csak azok irányában tar
tozunk szigorúan óvatosak lenni, kikre nézve törvényhatóságunk 
nyomozása folytán meggyőzetünk, hogy csakugyan ellenségeink.

Legyenek tehát óhitű polgártársaink személyes bátorságukra 
nézve megnyugodva, hogy egy a haza békéjét és csendét igaz 
kebellel fenntartani óhajtó magyar sincs köztünk, ki magáról meg
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feledkezve békés óhitű polgártársainkat ingerlő beszédekkel nyug
talanítani átalkodna s ha találkoznék is, ki köztünk a békét inger
léseivel feldúlni törekednék — annak megfenyítését a törvény fogja 
eszközleni tudni.

Jelszavunk: nem üldözni senkit, őrködni ugyan bátorságunk 
felett férfiasán, de nem engedni, hogy a köztünk lakozó becsületes 
óhitű felebarátaink törvényellenesen nyugtalaníttassanak; s valamint 
eddig senkinek közülök bántalma nem volt, és csak némely maguk
ról megfelejtkezett egyének hozták maguk után a vizsgálattétel 
szükségeit, úgy ezután sem lesz a magyar körébe bántalmuk; csak 
legyenek ők is, mint illik, hívek hozzánk, hogy nyílt ragaszkodá
suk által a magyar kormány és alkotmányhoz a bizodalmatlanság- 
nak legkisebb szikrája is elfojtassék s egymást testvériséggel és 
szeretettel ölelhessük.

Költ Szegeden, június 26-án, 1848.
A hatósági elnök által.

Szeged vároa főjegyzője, Petrovits István, a karlócai szerb nemzeti 
bizottmányba vetetette fel magát; másrészt a városi szerbeket meggyanú
sították, hogy a fölkelőkkel titkos összeköttetésben állanak, ami egyesekre 
rábizonyult. Az ellenséges közhangulat okából adta ki a hatóság fenti hir
detményt.

300.

Budapest, 1848 június 27.

Mészáros magyar hadügyminiszter báró Piret bánsági főhadparancs- 
noikot értesíti báró Bechtold altábornagy vezért kinevezéséről.

Eredeti leirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Paso. 129. 1848. YI. 66. Érk. június 30. 
1848. 763. szám H. E.

Az illyr mozgalmak elfojtása tekintetéből a Duna és Tisza 
közt összevonandó had- és nemzeti őrseregnek vezérévé báró Bech
told altábornagy urat neveztem ki s őt megbíztam, hogy a péter- 
váradi parancsnokkal egyetértve az ott lázongók megzabolázását 
a  körülményekhez képest eszközölje; amiről a főhadi kormányt azon 
utasítással értesítem, miszerint a nevezett altábornagy úrnak min
denben kezére járva s ővéle egyetértve, az ottan levő hadi csapa
tokat az ő teljes rendelkezésére bízza.
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4>PdU,IiîOf POMdHH ETiH-hj^eHn!

JXapa HOaCTp'x c i a(j)A* npiMim^ii. GipeiiNi ^in be- 
«hna i^apa a GaaBOniir pECKOaiH t̂fcE actfnpa Surapitr, ce ctf- 
me4eck a couOTÎ 4apa NOaCTpx a BanaT^A^t Ka o 4apx caa- 
«OMS cxpEiacK*. ^VTp^ ahactk a AOp HipVuiiH&TZ csme41e 
bê em Hot, k8 m  aşilor pEBOÂ LpOHapr GipsiinT ^NHiapUX a 
a$ # he icniră npE nonoptf a^ectn L̂ EpT. Ilpin nei|ie oamen!  
^ e b’iija AO£, he ^ În GipBÎa ^p iuuzN ^C E .fu 4apa NOACTps, 
ce acJ)AS Îmi koae psTasin^, a# (jvaK^T iui cj)AK TS’pKtfpxpl nE 
MapyiMiAE 4Epir ^EKSTpx Ă^NSpE iui Tica. I ei aok ^ e ace 
AcrsAArrspA ^.nk% iui Mar ^snapTE ka^ t x  a (Jiahe patf .fu 
i|apa noacTpa.

AaTopin4a KiEMZN t̂fNE ane Anapa .̂MnOTpÎBa anECTOp 
pEBOA#4 iOHAp7, AM raCÎT ^E K^BEmHlţZ ANE a^N A  .fH OpAUJb 
Horoa> cnpE ane ct^aT^i ^MnpE^Na ^scnps mî^aoaheae Tpi- 
E îToapE nEHTp  ̂ acir^/papt LţEpiT ^MnOTpiBa asECrop pEBO- 
A ^ i p o N A p f .

IlEHTptf AMEA ^Ap AAEpT A kÎEMA npE TOATE KOM# mTfclţiAE
iui nps T04r nATpio4 ir a^ECTil 4 Epr a ExnaT^aSn, c a  ai^a 
^parocTE a ben'i cnps ane c<J)et^ î k#  T0 4ir Tp'fcGa amacta. 
âiiva a^Napii" 0\0'rapAM nE 2 7 /1 4  îtfmE 1 8 4 8 .

Aat^ca#  ^  Horoai ^ 1 7 .  iVuis 1 8 4 8 .

6RTIM16 MîSPrK.

3 0 1 .
Lugos, 1848 június 27.

Murgu Euthym a bánsági oláhokat a lugosi gyülekezetre meghívja, 
a szerbek elleni állásfoglalás céljából.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. VI. 77.

Német fordítása:
Brüder Banater Románén!
Unser Land ist in Gefahr. Die Servianer aus dem Naehbarlande 

Servien sind in "Aufruhr gegen Ungarn, und genug hoffärtig glauben 
sie, daß unser Land Banat wäre ein slawisch-serbisches Land. In 
dieser ihren schamlosen Hoffart sehen wir, wie diese revolutionärischen 
Servianer suchen auch das Volk dieses Landes zu verführen. Durch 
einige Menschen aus ihrem Stamme, die aus Servien in unser Land 
geheim kommend, befinden sich hier da irrend, machten und machen
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auch gegenwärtig Aufrührungen in den Donau- und Theißgegenden 
dieses Landes. Sie, anstatt von solchen Thaten aufzuhören, suchen 
sie noch weiter unserm Lande zu schaden. Da es unsere Pflicht ist, 
uns gegen diesen ßevoltanten zu vertheidigen, fand ich es für Gut, 
uns in der Stadt Lugos zu versammeln, und dort von den noth- 
wendigen Mitteln für die Sicherheit des Landes gegen diese ßevol
tanten zusammen zu berathen.

Desswegen also beeile ich alle Gemeinde und Patrioten dieses 
Landes zusammen zu rufen, mögen Sie die Güte haben zu kommen, 
damit wir alle in dieser Hinsicht berathschlagen könnten.

Den Versammlungstag bestimmen wir am 27/14. Juni 1848.
Gegeben in Lugos am 17-ten Juni 1848.

Euthimius Murgu.

302.
Becs, 1848 június 27.

Wessenberg osztrák külügyminiszter gróf Stürmer konstantinápolyi 
követhez az Ohrenovitsék föllépéséről.

Wien, St. A. — Gesandtschaftsarchiv, Konstantinopel. 1848. Nr. 3740.

In der ersten Hälfte des verflossenen Monats Mai hat sich der 
Sekretär des Pürsten Milosch Obrenovich, Constantin Hadia, im 
Ministerium des Ausseren angefragt, ob es einem Anstand unter
liegen würde, wenn der besagte — Exknes eine Erholungsreise 
nach Pressburg unternehmen wollte.

Bei den schon damals in steigender Zunahme begriffen ge
wesenen slavisch-magyarischen Bewegungen in Ungarn und in 
Anbetracht des Umstandes, dass Milosch sobald er sich einmal auf 
ungarischen Gebiethe befände, leicht bis in die südlichen Grenz
gegenden gelangen könnte, hat man dem Herrn Hadia in ent
schiedenen Worten erklärt, dass das Ministerium des Äussern zu 
einer Resie des Fürsten in jener Richtung durchaus nicht seine 
Zustimmung geben könnte.

Milosch Obrenovich änderte hierauf sein Ansinnen dahin ab, 
dass er um einen Pass zu einer Reise nach Oberösterreich, den 
Böhmischen Bädern und den nächst gelegenen deutschen Bundes
staaten bat. Die Gewährung dieser Bitte schien umsoweniger einem 
Bemerken zu unterliegen, als Milosch im vergangenem Jahre die 
nähmliche Reise machte und während derselben keinen Anlass zu 
irgend einer unliebsamen Wahrnehmung bot. Es wurde ihm sonach 
auch dermal der angesuehte Pass ausgefertigt.

Bald darauf zeigte es sich jedoch, dass Fürst Milosch nicht 
die Route nach Böhmen, sondern jene nach Gratz eingeschlagen
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Labe. Der hiesige osmanische Botschafter machte sogleich eine 
Vorstellung, in dem er darauf antrug, dass Milosch Obrenovich 
wieder aus Steiermark zurückkehren gemacht werden möge, da er 
von dort ohne Schwierigkeit die croatisehe Grenze überschreiten 
und sich mit der illyrisch-slavischen Parthei in unmittelbare Ver
bindung setzen könnte.

Das Begehren Schekib Effendis erschien dem Ministerium des 
Ausseren zu wohl begründet, als dass es sich nicht hätte veran
lasst finden sollen, den Herrn Minister des Innern um die geeigneten 
Einleitung anzugehen, damit der gedachte Exknes an der Über
schreitung der ungarischen oder croatischen Grenze gehindert und 
sofort zur Rückkehr, aus Steiermark bestimmt wurde.

Milosch war aber, — inzwischen in Agram angelangt, wo- 
derselbe indessen unter Aufsicht gestellt ward, während sein aus 
Petersburg zurückgekehrter Sohn Michael sich gleichmässig nach 
Neusatz durchzuschleichen Mittel und Wege gefunden hat.

Ich habe daher, nachdem neuerdings der osmanische Bot
schafter und nebst ihm der k. Russische Gesandte bei unserer 
Anwesenheit in Innsbruck die Zurückweisung der beiden Exknesen 
aus den Grenzgegenden dringend nachsuchte, zu diesem Ende die 
Dazwischenkunft des Ban’s von Croatien mittelst Zuschrift vom 
13. 1. M. in Anspruch genommen. In gleicher Absicht hat auch 
der Consul in Belgrad seinerseits, sobald man dort die obige Nach
richt über die beiden Obrenovich erhalten hatte, sich an FML. 
Jellachich, sowie an die Kommandirenden Generale von Slavonien 
und im Banate gewandt.

Die erste Folge davon war, dass laut Bericht des Oberst- 
leutenant Mayerhofer vom 30. M. Nr. 182 Fürst Michael versprach 
Neusatz sofort zu verlassen und sich vorläufig nach Agram zti 
verfügen, wobei er zugleich jeder Zumuthung einer feindlichen 
Absicht gegen Serbien oder einer Theilnahine an allfälligen Unter
nehmungen seines Vaters feierlich zurückwies.

Bei meinem Eintreffen in Wien erhielt ich sodann eine Note 
des Freiherrn von Piliersdorf d. d. 19. Juni I. 1139/405, welcher 
zufolge von dem Gouverneur in Laibach die Anzeige erstattet 
wurde, dass Fürst Milosch bereits am 10-ten Juni daselbst ange
kommen sei, dass er an die dortige Militärbehörde angewiesen war, 
und dass er am 15-ten Juni wieder abreiste, um sich nach Inns
bruck zu hegeben.

Schekib Effendi ist hievon schon verständigt worden, damit 
er demgemäss an die Pforte berichten könne . . .
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303.
Budapest, 1848 június 27.

A  magyar kormány a Balkánon külön magyar konzulátusok 
felállítását tervezi.

Eredeti irat. 0. L. Budapest. K. M. — 1848. 346/e. sz. Érk. június 29-én.

Azon gyakori érintkezések, melyekben hazánk az aldunai 
tartományokkal van, főként a jelen kétes körülmények között el
kerülheti énül szükségessé tévén, hogy Magyarország részéről Jassyba, 
Konstantinápolyba, Bukarestbe és Belgrádba külön consulok s ille
tőleg ágensek küldessenek: hercegségedet a miniszteri tanács hatá
rozatából felszólítani sietek, miszerint az említett consuli s ágensi 
állomásoknak az illető tartományok részérőli elismerését diplomaticai 
úton haladék nélkül kieszközölni s efelől a minisztériumot tudósí
tani, addig is pedig, miután a legközelebbi hivatalos tudósítások 
szerént a szerbiai harambasa Moldvabányát azon esetre, ha az ottani 
nemzetőrség a fegyvert le nem teszi tüstént, — mit a törvény 
értelmében nem tehet — rombadöntéssel fenyegeti, — a dolgot 
bölcs tapintata szerint odavezetni méltóztassék, hogy a szerbiai 
kormány részéről minden ily ellenséges merényletek szigorúan el- 
utasíttassanak.

Herceg Esterházy a magyar konzuli állások felállítása céljából az 
osztrák külügyminisztert július 1-én kereste meg; július 12-én panaszt emel 
a balkáni ügyvivők ellen, különösen Mayerhofer, belgrádi konzult összefér
hetetlennek nyilvánítja. Kéri az illető alkalmatlan konzulok, illetve ügyvivők 
elbocsátását, s újak kinevezését, — a magyar kormánnyal egyetértőén el
járva. Ezek feladata lenne : az összmonarchia érdekeit képviselni; amennyi
ben ehhez az osztrák külügyminiszter hozzá nem járulna, s a régi ügyvivőket 
megtartaná, — követeli a külön felállítandó magyar konzulátusok elismeré
sét. — (Kül. min. 1848. 552/eln. sz.) Az osztrák kormány ellenezte a külön 
magyar konzulátusok felállítását.

304.
Budapest, 1848 június 27.

Mészá/ros hadügyminiszter értesíti Csernovits országos kormánybiztost, 
hogy a katonai hatalmat báró Bechtold fővezérre bízta.

Másolat. K. I. 1848. 5839/e.
757/h. e.

Miután eddigi tevékenységünknek nagy sikerét nem látom, 
nehogy a sok s több parancsnokok közt a hadügy, egységpont 
hiánya miatt veszélyeztessék, tehát szükségesnek véltem elhatározni, 
hogy minden az alsó Duna és Tisza közt összevonult hadsereget 
br. Bechtold altábornagy rendelkezésére bízzam, ki ennek folytán
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ezentúl Önnön felelősége alatt minden a mozgalom elfojtására 
szükséges rendeleteket megteendi, s ennek nyomán a biztos urat 
oda utasítom, miszerint ezután, ha hogy akárhova katonai erőt 
elhelyezni szükségesnek találná, a fentebb érintett altábornaggyal 
értekezni szíveskedjék, ki is a Hrabowsky altábornagy és péter- 
váradi parancsnokkal egyetemben, a mostani lázadás elnyomására 
karöltve fog eljárni.

305.
Zimony, 1848 június 28.

Mayerhofer belgrádi osztrák konzul jelentése báró Wessenberg osztrák 
külügyminiszterhez a délvidéki helyzetről.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129. 1848 VI. 68/c.
Nr. 215. Yom k. k. Consul in Serbien.
Euer Exzellenz!
Aus der dem Major Yallenchich aufgetragenen Anzeige 

werden Euer Excellenz bereits in Kenntniss sein, dass ich durch 
die Gewalt der Umstände genöthiget worden bin, nebst dem 
Consulat in Serbien auch die mir von Sr. Excellenz dem Komman- 
direnden General in Slavonien anvertraute Führung des hiesigen 
Militär Commandos zu übernehmen.

Den H. Major Yallentchich habe ich unter meiner Oberlei
tung die Führung der currenten und Unterthans-Sachen in Belgrad 
übertragen, während ich die politischen und sonst wichtigen Ange
legenheiten von hier aus selbst besorge, und mir hierüber auch 
die etwa nöthigen Mittheilungen Euer Excellenz erbitte.

Im Bezirke der ganzen Syrmischen Brigade mit Ausnahme 
der Festung Peterwardein und der hiesigen Militär Gommunität 
herrscht vollständige Anarchie und nicht nur kein General sondern 
selbst kein Stabsofficier ist mehr dienstbar in seinem Amte, der 
Cordon des ganzen Petervardeiner Regiments ist seit 14 Tagen, 
jener im Bezirke des Militär-Commandos nach dreimaligen Aus
bleiben der Ablösung seit gestern ebenfalls aufgelöst, und nur mit 
grosser Mühe bin ich noch im Stande den Garnisons-Dienst und 
die Unangefochtenheit der schwachen von allen Seiten abgeschnit
tenen ungarischen Besatzung des hiesigen Platzes zu erhalten.

Da ein ähnlicher Zustand auch im Deutsch-Banater Regi
mente und weiter abwärts herrscht, so ist es um so weniger mög
lich, dass die von der serbischen Regierung wiederholt erlassenen 
Verbote bewaffneter Theilnahme ihrer Unterthanen an den Händeln 
in Slavonien und dem Banate befolgt, und ihren Nachdruck ver
schafft werde, als auch jener Regierung keine Truppen zu Gebote 
stehen, und ihre ganze Landesbevölkerung vor dem gleichen Nazio- 
nalgeiste mit ihren diesseitigen Stammgenossen beseelt ist.
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Dem ungeachtet aber bitte ich Euer Excellenz versichert zu 
sein, dass in dieser Hinsicht nichts versäumt wird, und dass auch 
die Gerüchte die Theilnahme der Serbier an den Volksaufständen 
im Banate und in Slavonien ins Unglaubliche übertrieben haben, 
da ich verlässliche Nachweisung habe, dass nach Abschlag der als 
solche verkleideten hiesiger Einwohner, der aus Serbien zurück
gekehrten diesseitigen Unterthanen, und schon früher hier wohnen
den dortigen Flüchtlinge kaum ein Paar Hundert bewaffnete Indi
viduen, welche in neuester Zeit wirklich aus Serbien herüber ge
kommen sind, und im dortigen Unterhandverbande stehen in beiden 
Generalaten bei den Volksschaaren anwesend sind, deren so viel 
als möglich namentliche Reklamirung ich aber ebenfalls heute 
eingeleitet habe.

Durch das kaiserliche Manifest, wodurch die Entsetzung des 
Banus von Croazien und die unbedingte Stellung der Militärgränze 
unter das ungarische Ministerium ausgesprochen worden ist, hat 
sich die Gährung unendlich vermehrt, was wohl auch im Bezirke 
der dortigen Grenzregimenter der Fall sein dürfte, weshalb ich 
mich beeile . . . das mir heute nachts mittelst Staffette zugekom
mene Schreiben des Banus FML. Br. Jellachich an die slavoni- 
schen Landes-Behörden in Abschrift mitzutheilen, welches zur 
Beruhigung des Landes nicht wenig beitragen wird, da hiedurch 
die Vermittlung einer so hohen Person als der Erzherzog Johann 
ist, angekündigt, und die friedliche Gewährung der Volks wünsche 
in Aussicht gestellt ist.

306.
Zimony, 1848 június 28.

Mayerhofer belgrádi konzul eredeti jelentéséből báró Wessenberg 
János osztrák külügyminiszterhez, a délmagyarországi és szerbországi

helyzetről.
St. A. Serbien, F. 6. Varia 1848—1850. Érk. július 5-én.

Nr. 217. Sémiin am 28. Juni 1848.
. . .  Das Manifest des Kaisers vom 10-ten Juni,1 wo durch die 

Absetzung des Banus und die unbedingte Unterordnung der 
Militärgrenze unter das ungarische Ministerium angeordnet worden 
ist, hat hier und in Serbien die grösste Aufregung und eine für 
Jeden der Österreich als sein Vaterland betrachtet und liebt, 
höchst niederschlagende Stimmung erzeugt.

Sollte es denn nicht möglich gewesen sein, diesen Weg zu 
vermeiden, der uns alle Achtung, alles Mitgefühl eines grossen, 
loyalen, wahrhaft ergebenen Volkes entzieht, und die reichen 
Hoffnungen seiner Zukunft im Dienste raubt, welche Ungarn nie 
zu erlangen im Stande sein wird.

1 Lásd a 224. sz. iratot a 328. lapon.
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Seit Jahren, berichte ich vergeblich unter den wahren, unser 
theuersten Interessen so nahe liegenden Zustand dieser Länder . . . 
seit Monaten habe ich die Folgen unseres gegenwärtigen Ver
fahrens mit demselben verkündet, und noch als es Zeit war, am 
23-ten Mai habe ich persönlich dem General Hrabowsky die Mittel 
vorgestellt eine Catastrophe abzuwenden, oder die unabwendbare 
[Wendung?] zum Voitheile der Monarchie und des Kaiserhauses 
zu lenken, allein ich bin ungehört geblieben, und Zeitungen, 
Abentheurer und den Zuständen völlig fremde Berichterstatter 
haben die Grundlage unserer Politik in diesen Ländern bieten 
müssen. Jetzt ist es schwer Österreichs, und das heisst auch 
Deutschlands, wahre Interessen in ihnen herzustellen und zu 
schützen, und jenen des ungarischen Ministeriums zu dienen, habe 
ich, aus Pflicht für mein Vaterland und meinen Monarchen schon 
wiederhoUt abgelehnt. . . . Gegen die für Sémiin ausgeschriebene 
Wahl eines Deputierten zum ungarischen Landtag hat die Commu- 
nität, wie zu ^erwarten war, protestirt, und ich will E. E. damit 
Sie sich die Überzeugung der kaum glaublichen Verkehrtheit der 
ungarischen und Militär-Administration in diesen Ländern machen 
können, den vorgeschriebenen Wahlmodus dieses Deputierten be
zeichnen. Das Tschaikisten Bataillon, die Städte Sémiin, Carlowitz 
und Peterwardein haben zusammen einen Deputirten zu ernennen. 
Zu diesem Ende hat das Tschaikisten Bataillon 80, Sémiin 10, 
Carlovitz und Peterwardein jedes 4 Namen dem Brigadier in 
Mitrovitz zu bezeichnen, und dieser soll aus diesen 48 Namen 
den gemeinschaftlichen Deputirten der 4 Bezirke herausziehen, 
welchen er nicht kennt, und der wenn er ein Tschaikist ist von 
den Städten, wenn er ein Städter ist von den Interessen der 
andern und der Tschaikisten nichts weiss. Wie soll sieh mit einer 
gegen die Magyaren so augenscheinlich unzureichenden und wider
sinniger Vertretung die Gränze, wie soll sich die slavische Nation 
befriedigen lassen?

Vorgestern Nachts ist mir mittelst Staffette ein Schreiben 
des Banus von Croazien aus Innsbruck von 20-ten1 zugekommen, 
worin er die slavonischen Landesbehörden zu Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung auffordert, da Sr. Majestät, den durch
lauchtigsten Erzherzog Johann zur Ausgleichung der obschwebenden 
Differenzen bestimmt hätten, und gute Hoffnung vorhanden sein, alle 
Wünsche des Volkes im friedlichen Wege befriediget zu sehen.

Ich habe dieses Schreiben sogleich auf alle Weise ver
breitet, und er hat den üblen Eindruck des Manifestes vom 10-ten 
einigermassen gemildert, allein Alles ist noch über die höchst 
widersprechenden Verfügungen in Misstrauen und Spannung ver
setzt, obschon durch die Aussicht auf die Vermittlung eines kaiserl

1 Lásd a 279. sz. iratot a 442. lapon.
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Prinzen gute Hoffnung zur Erhaltung der Ruhe in der nächsten 
Zeit bei diesem dem Kaiserhause so aufrichtig ergebenen und 
durch keine ausländischen Emissäre verführten Volke zu fassen 
ist. Ich bitte E. E. nur im Falle der Ankunft Sr. kaiserlichen 
Hoheit des Erzherzogs einige dienstliche Verbindung mit dem
selben zu eröffnen, damit ich Ihm mit meinen Erfahrungen über 
die Volks und Landeszustände dienen könne.

In Neusatz hat [26. Juni 1848] zwischen der Magyarischen 
und Illyrischen Parthei ein Strassenkrawall stattgefunden . . . Ich 
hatte an demselben Tage eine neue Aufforderung an die serbische 
Regierung erlassen ihre Unterthanen, welche sich bei den Volks
versammlungen in Slavonien und dem Banate befinden, womöglich 
namentlich zurück zu berufen.

In Folge der mir in der Nacht zugekommenen Nachricht über 
die Neusatzer Exzesse ersuchte ich nun auch den Obristen Danilewsky 
im gleichen Sinne auf die serbische Regierung einzuwirken.

Die Folge hievon war, dass noch gestern Mittags der Sektion- 
Chef im Ministerium des Innern H. Nikolich von der fürstlichen 
Regierung zu meiner Verfügung gestellt worden ist, um die in 
den Lagern und Sammelplätzen des Volkes in Slavonien und im 
Banate bewaffnet anwesenden serbischen Unterthanen persönlich 
zu ermitteln und zur unverzüglichen Rückkehr in die Heimat an
zuweisen. Ich habe das eben zur Abfahrt nach Neusatz bereit 
liegende Dampfschiff ein paar Stunden zu seiner Überfahrt zurück
gehalten, ihn mit den nöthigen Schreiben an die Volks-Comités 
sowohl als an die Generäle in Peterwardein, Neusatz und im 
Banate versehen, und um 4 Uhr über Carlowitz nach der ganzen 
im Aufstande begriffenen Gegend abgefertigt um den Zweck 
seiner Sendung . . .  zu erfüllen. Diese wirksame und kräftige Mass- 
regel ist, den Sympathien des eigenen Volkes gegenüber ein neuer 
Beweis des loyalen Benehmens der Regierung, welches sie während 
dieser ganzen Krise gegen Österreichs bethätigt hat, und wofür 
dem Fürsten und den Chefs die Regierung die ihnen seit bereits 
einem Jahre in Aussicht gestellte Auszeichnung . . . nicht länger 
vorenthalten werden sollte, wobei ich noch bemerke, dass auch 
dem . . .  unserem Interesse stets gemässen Einflüsse des Obristen 
Danilewsky ein grosser Theil unserer Erfolge in Serbien zuzu
schreiben ist.

Im Fürstenthum selbst ist es meinem und des russischen 
Generalkonsuls Bemühungen nicht gelungen ein Ereigniss zu ver
hindern, welches unter Umständen der Regierung gefährlich werden 
könnte, und auch der Abwehr einer Hülfeleistung in Massa von 
Serbien aus für dis illyrischen Bestrebungen in Ungarn nicht 
günstig ist. Es ist dieses die gestern erfolgte Resignation des 
Wuchich auf die ihn verliehen gewesene obgleich nur nominelle 
Woywoden-Stelle theils gegründete, theils unbegründete Klagen
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über persönliche Kränkung dieses Namens und seiner Paithei, 
theils gegenseitige Formfehler, Misstrauen, übler Einfluss des 
Paschas und französischen Konsuls und Zwischenfälle bei Gelegen
heit der letzten Bedrohung der Regierung durch die Obrenovich, 
sind Schuld an diesem bedrohlichen Zerwürfnissen, unter den 
wichtigsten Personen des Landes, dessen Gefahr wir jedoch ab- 
wehren zu können gute Hoffnung haben . . .

Am 11-ten künftigen Monats wird die schon dreimal ver
tagte Volksversammlung zu Kragujevatz abgehalten, wohin sich 
Fürst Alexander morgen begibt.

Auch hiedurch wird die Theilnahme der Serbier an den Hän
deln in Slavonien und dem Banate nach dem Inneren ihres Landes 
abgelenkt, und es ist zu hoffen, dass nach Beendigung dieses Volks- 
congresses, die Ruhe diesseits hergestellt sein wird.

Durch den Pascha und seine verkehrten politischen An
sichten angeregt, hat die Pforte verlangt, dass diese Volksver
sammlung jetzt nicht abgehalten werde, allein die Regierung 
konnte aus trieftigen Gründen hierauf nicht eingehen, und hat 
diess durch einen eigenen Eilboten nach Constantinopel dar
stellen lassen.

307.
Ó-Orsova, 1848 június 28.

Az alsódunai kordon parancsnokának báró Piret bánsági főhad- 
parancsnokhoz intézett jelentéséből a bánsági helyzetről.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129. 1848. VI. ad 71.
Érk. június 30-án.

. . . Am 24-ten [Juni 1848] erhielt man die dienstliche 
Anzeige . . .  dass der Cordon im Illjrisch-Banater Grenzregimente 
aufgehoben .und die waffenfähige Population dieses Regiments . . . 
nach Vracsevgaj zu der sich dorts ammelnden schlavischen Truppe 
theilweise abgegangen sei . . .

Offen gestanden die Jenseitigen und selbst die Ortsbehörde 
von Tekia, mit dem Beisatze es sei befohlen, dass ihre Bewaffneten 
herüber kommen werden, um Sr. Majestät und ihren Brüdern den 
Slaven gegen die Magyaren zu Hülfe zu kommen; hauptsächlich 
aber erwarten sie den nahen Zeitpunkt bis die Slaven der oberen 
Gegenden gegen Orsova ziehen werden.
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308.
Buda, 1848 június 28.

A  budai szerbek hűségnyilatkozata.
Eredetije: Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 5116. sz. b. r.

Miniszter Úr!
Azon időszaktól kezdve, mióta az Opposition-féle politikai 

német lapban azon alaptalan hír, mintha t. i. mi, a g. n. e. vallást 
követő budai szerbek az egyházunkban titkos ülést tartók, ott gyüle
kezve tanácskozni szoktunk volna, legelőször megpendíttetett, mond
hatjuk, hogy a budapesti közönség előtt gyanúban élünk; ezen 
alaptalan hír pedig a fentemlített lapban május 26-án 40. szám 
alatt jelent meg a melléklet szerint.

Sőt midőn ugyanazon, lapban június 3-án, 47. sz. a., a fönnebbi 
hír szerint még azzal pótoltatott, hogy t. i. a budai szerbek a sz. 
egyházukban tartott titkos ülésük alkalmával hozott határozatait 
a környékben fekvő helységekkel külön egyének által közlik s 
ezeknek fáradtságait 4 pforintnyi napidíjjal megjutalmazzák, másajkú 
polgártársaink elkeseredve, csaknem üldözésig tétetvék magukat 
irányunkba; azóta vajmi sok szemrehányást ártatlan állásunkban 
szenvedni késztetünk nemcsak, de napról napra tartó s szűnni nem 
akaró ebbeli alacsony lelkűek által kigondolt gyanusítgatások s 
ráfogások miatt egyszersmind ellenünk ama ingerültség csaknem 
nyilvános kifakadásba ment által, holott Isten a mindenható tanunk, 
miszerint eme alaptalan újabb meg újabb hírek irányában oly ártat
lanok vagyunk, mint a ma született csecsemő, s ép azért, mert 
ártatlanok vagyunk, mert Sz. Egyházunkban — Isteni tiszteleten 
kívül — soha, de soha tanácskozás végett nem gyülekeztünk és nem 
gyülekezünk, de község termünkben nyilt ajtók mellett tartatni 
szokott egyéb tanácskozásunk is politikai irányba soha sem ment 
által s nem mehetett, mert semmi nemű titkos társaságba szövet
ségbe nem állunk, ez tett dolgokból is nyilvános, ezt bizonyítja a 
több mint másfél század ólta fenálló községi levéltárunk, ezt a leg- 
újabbi község rendes jegyzőkönyvei; melyek egytől egyig csak a 
templomi, iskolai, alapítványi s egyéb gazdasági érdekeket tárgyazzák.

De hogy is lehetne nekünk titkos vagy bármely más irányú 
tanácskozást, mely annyi millió honpolgár boldogsága s jóvolta elle
nére volna, tartani, midőn mi, a g. n. e. vallást követő budai szer- 
bek, áthatva korszellemtől, s lelkesedve boldog átalakulástól, elsők 
valánk budapestiek közül, kik az újjá született kedves hazánk dicsőí
tésére az átalakulási nemzeti lobogót Sz. Egyházunk tornyába ki
függesztettük, mely mai napig ott függ, mi, kik a nemzetőrsereghez 
az errőli készített törvénycikk javaslatának alig történt kihirdetése 
után, a városban elsők írattuk be magunkat önkéntesen és miért? 
mert a g. n. e. vallást követő budai szerbek, valamint hogy több
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mint másfélszázad éta (mióta t. i. itt Budán letelepedtek), tánto
ríthatatlan hívséggel viseltettünk s folytonosan viseljük magunkat 
törvényes fejedelmünkhöz, a magyar királyhoz, úgy jelenleg feje
delmünk mellett a magyar minisztérium irányában is, szóval fel- 
sőbbség iránt mindenkor hívek, bizodalmasak és engedelmesek valánk 
s vagyunk; minél fogva soha meg nem szenvedtük s meg nem 
szenvedjük, ha valaki felőlünk azt hirdetné, hogy mi talán a kor
szellemet meg nem értve, nem oly hazafiak volnánk, mint e hon
nak bármely más hű polgárja — nem szenvedjük pedig azért, mert 
hívebb és jobb hazafiakat, minők mi, a g. n. e. vallást követő budai 
szerbek vagyunk — kit sem ismerünk.

Ha tehát ez áll s állania kell, mert hiteles okiratokkal bebizonyít
hatjuk, mert belső meggyőződésből — lelkünk mélyéből szólunk — 
mert mi is, habár Istenünket más nyelven imádjuk, szent nevét 
dicsőítjük, kétség kívül szívben magyarok vagyunk s mint olyanok 
méltán elmondhatjuk, mi is önmagunkról a ma ismert szózatból:

„A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.“

Nem tűrhetjük, hogy ez illyetén alaptalan hírek után bal véle
ményben legyünk tisztelt polgártársaink előtt s hogy ellenünk, min
den s legkisebb ok vagy adat nélkül valaki elkeseredve lenni talál
kozzon.

Következőleg, miután azt: hogy mi soha Sz. Egyházunkban 
nemcsak nem gyülekeztünk, de hogy községi nyilvános ülésünkön 
kívül, hol mint mondatott, csak az Egyházunk alapítványi s efféléi 
érdekben működünk, más helyütt nem tartunk titkos gyűlést s tanács
kozást, kijelentenők, egyszersmind alázattal kérjük Miniszter urat, 
miszerint szigorú vizsgálatot elrendelvén, ha netalán az ilyetén búj - 
togató — izgató — híreket terjesztő alábbvaló emberek kinyomoz
tatnának, ezeken az éppen ily esetekre kiterjesztett s helyesen alkal
mazható, legújabban hirdetett rögtönítélő bíróság igazságos ítélete 
foganatba vétessen; mert illyen alacsonylelkű emberek, kik egyik 
vallás vagy nemzetbeliekre izgatnak, bujtogatnak, méltán megérdem
lik a többi csöndet s rendet szerető békés honpolgár körebeli 
kiküszöbölést.

Ebbéli nyilatkozatunkat, tekintve kérésünket, midőn köztudo
más s kedélyek lecsillapítása végett addig is közhírré tétetni ren
delni esedeznök, maradunk

Budán, 1848-iki szerda június 28-án alázatos szolgái
Miniszter úrnak 52 aláírás.
A nyilatkozatot Pejákovits Kozma szerkesztette. A közvélemény bizal

matlansága onnét eredt, mivelhogy a budai és pesti szerb hitközségek kikül
döttei a karlócai szerb nemzetgyűlés határozatait magukévá tették.

D r. Thim  J . : Az 1848— 49-ikí szerb  fölkelés tö r té n e te . II. 31
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309.
Temesvár, 1848 június 28.

Báró Piret bánsági hadtestparancsnok báró Puchner erdélyi fóhad- 
parancsnokhoz intézett átiratából, melyben a délvidéki viszonyokat ecseteli.
Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 129. 1848. YI. 69.

Exp. július 1-én.

. . .  Yor dem Empfange des a. h. Kabinetschreibens glaubte 
ich mich nicht berechtigt Befehle des ungarischen Ministeriums in 
Ausführung zu bringen — ich vermied bis dahin jede Correspon- 
denz mit demselben — und auch die Publication des a. h. Kabinet
schreibens, über dessen ungünstigen Eindruck auf das, vom Carlo- 
vitzer National-Comité in ganz anderem Sinne fanatisirte Grenz
volk ich mich nicht täuschen konnte, gedachte ich für’s Erste auf
schieben zu sollen.

Das Erscheinen des sämmtlichen bezüglichen a. h. Kabinet- 
schreiben in der Pesther Zeitung und eine dringende Aufforderung 
des ungarischen Ministeriums vermochte mich indes über meine 
Bedenken hinwegzuschreiten . . .

Bei den Zweifeln, welche sich fortan über das Verhältnis 
erhielten . . . blieb mir also durchaus nichts anderes übrig, als mich 
in der Geschäftsführung an das praktische Mögliche zu halten, 
d. h. unverrückt alles dasjenige an das k. k. Kriegsministerium zu 
leiten, was nur in diesem Wege eine zweckdienliche Erledigung 
finden konnte.

In der That gelangen auch fortwährend k. k. Kriegsministe- 
rial Reskripte . . .  an das Generalkommando . . . gleichhin ich mich 
anderseits verbunden erachten muss, den Anordnungen des ungar. 
Kriegsministeriums, wenn ich nicht in dem Falle bin dagegen Vor
stellungen zu machen, die entsprechende Folge zu geben. Alle 
vorgeschriebenen periodischen Eingaben sind bisher nur dem k. k. 
Kriegsministerium unterlegt worden, weil ich der Meinung bin, es 
dem ungarischen Kriegsministerium noch gänzlich an den erfor
derlichen Organen gebrach, gestellt werden würde, und die durch 
keine Abstraction aus speciellen Erledigungen des k. k. Kriegs
ministerium zu beheben waren, musste ich es für rätlich erachten, 
obigen Befehl [Praes. Nr. 195.] am 26-ten Mai dahin zu erläutern, 
dass sämmtliche, die Grenzadministration betreffende Gestionen, 
welche eine höhere Verfügung erherrschen, fortan dem k. k. Kriegs
ministerium zu unterlegen seien.

Dass ich somit diese Anordnungen, als jeder mit dem k. ung. Mi
nisterium vorgekommenen wichtigeren Correspondenz dem k.k. Kriegs
minister wortgetreu zur Kenntnis brachte, versteht sich von selbst.

. . .  Da mir auf mehrere meiner aus speciellen Anlässen gestellten 
späteren Anfargen entweder keine, oder wieder nur räthselhafte
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Antworten zukamen, so beschloss ich es in der Geschäftsführung 
bei dem angenommenen Systeme zu belassen.

. . .  Solange FML. Br. Hrabowsky nicht dahin gelangt, in Car- 
lovitz dem, beinahe unter den Kanonen der Festung Peterwardein 
gelegenen Herde der süds'avischen Umtriebe Ordnung zu schaffen, 
und die dort stehenden Tausende Bewaffneter zu zerstreuen, wird 
bei dem Mangel an Truppen und klarem bestimmter Befehle, 
— welchen ich der Grenze gegenüber in gewissem Sinne nicht ent- 
rathen kann — auch mir die Möglichkeit genommen sein, in gleicher 
Absicht gegen die im Lager zu Perlas befindliche Insurgenten 
Grenzer wirksam aufzutreten.

Báró Piret ennek folytán 1848 június 80-án meghagyta Blomberg ezre
desnek, hogy határozott parancsa nélkül a határőrvidék területét át ne lépje. 
(B. S. G. K. 1848. VI. 70.)

310.
Pétervárad, 1848 június 28.

A  királyi biztosok az újvidéki zendülés folytán a rend fenntartására 
célzó intézkedéseket tesznek-

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; SÍ. S. G. K. Faso. 132. 1848. VI. ad 107.

Szabad királyi Újvidék városa lakosaihoz!
Hosszasb forrongás után kevés napok előtt várostokban teljes 

törvénytelenség ütött ki, polgáraitok megfutamodtak, utcáitokon 
gyilkolás dühöngött s felszentelt harangjaitok szava nem volt többé 
béke és ájtatosság jele, az most csak felzendüléshez és véres tettek
hez hívott.

Úgy tetszik, mintha a belső csend már visszaállott volna, de 
semmisem biztosít azon vad szenvedély megújulásáról, mely benne
teket ismét a végromlás szélére vezetne.

Várostokban tehát saját javatokra s a törvényes rend fen- 
tartására vigyázni kell; a rokonvérbe mártott fegyvereket le fog
játok tenni és mindaddig fel nem venni, míg azokat a városi tanács 
törvény értelmében nektek ismét kézbesíti; azon idegenek pedig, 
kik sorsotokban részvétlenek s titeket újólag veszélybe dönteni 
kívánnak, várostokból eltávozzanak. Ehhez nektek 24 órai időköz 
engedődik meg s a hozzátok tett kívánatoknak akkorára teljesülve 
kell lenni. Megkondul ismét a vészharang, mely mindenfelől csak 
felzendülést és aggodalmat indít; akkor legszigorúbb rendszer fog 
elővétetni.

Mi felhívunk benneteket, polgári kötelességteknél, legkegyel
mesebb fejedelmünk iránti hüségteknél s vallástok szentségénél 
fogva — térjetek meg a rendhez, engedelmességhez, a törvény és 
önválasztott hatóságtok alá.

31*
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Fogadjátok a jóság s megbánás útját, melyet mi nektek ő 
apostoli Felsége nevében kinyitunk.

Békés polgárok azonban meglehetnek nyugodva, hogy minden 
szigorú lépés, mely bekövetkezik, csak a megzavart csend és rend 
helyreállítására, valamint a személy és tulajdoni bátorság fentar- 
tására oéloztatik.

Péterváradon, június 28. 1848.
Cs. kir. valóságos belső titkos taná
csos, kamarás, hadnagyvezér és tótor
szági s szerémségi főhadi kormányzó 

báró Hrabowsky m. k.
Ezen felhívás német és szerb nyelven is kinyomatott. Az újvidéki 

szerbek kétszer félreverték a harangokat, a szerbországiak és helybeliek 
véresen összetűztek, mire Hrabowsky báró kijelentette a szerb városi tanács
nak, hogy_ismételt zendülés esetében halomra löveti a várost. A rend fenn
tartására Újvidékre rendelte Temerinről a Ferenc Ferdinánd d’Este zászló
aljat és négy századot a Zanini olasz zászlóaljból. (SI. S. G-. K. 1848. Fase. 132. 
VI. ad 107. I.)

Temesi gróf, főispán és telj
hatalmú kir. biztos

Csernovits Péter m. k.

311.
Temesvár, 1848 június 29.

Vukovits Sebő kir. biztos jelentése Szemere belügyminiszterhez 
a délvidéki helyzetről.

Eredeti jelentés. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 584. ein. szám.

124. K. B.
Kiss ezredesnek a hadügyminiszterhez intézett jelentéséből 

részletesen tudva lesz, a minisztérium előtt hadseregeinknek folyó 
hó 26-án történt találkozása a lázangók csoportjával Ecska alatt. 
Részemről teljesen hiszem, hogy a megtámadás sikerült volna s nem 
helyeslem, hogy meg nem történt. A huszárokat alig lehetett vissza
tartani, s hallottam ingerült kifakadásaikat a megtámadás eltiltása 
miatt. Ma ismét vettem levelét Kiss ezredes úrnak, melyben közli, 
hogy azóta a lázadók száma Periasz alatt Fejértemplom felől oda 
vonultakból tetemesen megszaporodott s azért seregének a Váradon 
tanyázó lovasezred általi nagyobbítását javasolja. . . .  Én szintén 
üdvösnek tartom, hogy több fegyveres nép vonassák e tájon össze 
mindazáltal, hogy egyáltaljában nincsen szándék a lázadókat önfész- 
kökben megtámadni s a ha végvidék, mint érinthetlen idegen föld 
tekintetik, úgy nem kételkedem, hogy védelmi helyzet biztosítására a 
rendelkezésünk alatti katonaság is elég lesz, addig, míg ellenségünk 
tetemesebben nem erősbödik meg. . . . Ha csak védeni akarjuk a 
megyéket a végvidék ellen, a [mostani] erő elegendő mindaddig, 
míg a lázadók táborai annyira nem növekednek, hogy támadólag



A DÉLVIDÉKI ÁLLAPOTOKRÓL 485

fölléphetnek. De részünkről a támadást sokáig halasztani veszélyes, 
mert Szerbiából apró csoportokban folyvást szállongnak által a láza
dók szövetségesei s később a harc nehezebb leend.

A megyék belsejében mindenütt béke van, azok szélein a dol
gok így állanak:

Újvidék állapotát Csemovits kir. biztos úr fölterjesztette. 
En csak annyit jegyzek meg, hogy Medákovits könyvnyomtatónak 
a törvényes föltételek megszegése végett meghagyott pörbefogatá- 
sát azért nem eszközölhetém, mert . . .  ez egyén nyomdájával együtt, 
még májusban Karlovicra költözött.

Torontálban Becskerek környéke a féltett pont . . .  A toron
táli alispáni jelentések oly túlzott félelemmel, oly reményvesztetten 
iratnak mindig, hogy előttem már nyomatékos hitellel alig bírnak, 
s ha másfelől nem vennék jelentéseket, rajtok alig indulnék intéz
kedéseimben . . .

Temes megyében Versec ad legtöbb gondot, ha még csak két 
ágyút vitethetnénk oda, biztosítva lenne az is, a most ott levő hat 
század által . . . Krassóban, Oravica, Szászka és Üjmoldova a bajnak 
legközelebbi tárgyai. E pontokkal azonban Versec állása összeköt
tetésben van s míg Versec helyzete biztos, Oravicát is fedezi. Ver- 
secre és Oravicára nagy hatása van Fejértemplomnak. E város a 
Bánságban igen érdekes hely, kereskedés és védelem tekintetében...  
Mint történt [itt] az ágyúknak és hadiszereknek a lázadók kezeibe 
átadása /*  alatti mellékletből látható, minek következtében ma ezen 
ügyben a haditanácshoz //  alatti megkeresést intéztem.

Ehelyt kénytelen vagyok megérinteni, hogy a június 10-iki 
manifesztumok dacára, a bécsi minisztérium az ide való haditanácshoz 
folyvást bocsátja ki parancsait. Ez a legkínosabb viszonyaink köze
pette, mert ezzel szóratik zavar az elmékbe. Mit higyjenek a vég
vidékiek a magyar minisztérium alá tartozásról, ha most is a bécsi 
minisztérium rendeletéi köröztetnek.

Nekem egy hív emberem van a hadi kormánynál, tőle tudom 
a haditanács dolgait.

Ľ reihann alezredes pártfogásba vette a határőröket és magyarellenes visel
kedést tanúsított; azokat lőszerrel látta el. Fehértemplomban nem engedett a 
határőrökre lövetni, sőt, az ágyúkat kiszolgáltatta nékik. Ezért Vukovits kir. 
biztos azt követelte a bánsági főbadiparancsnoktól, hogy Dreibann alezre
dest haditörvényszék elé állítsa. „A végvidék nagy részében vészes álla
pot uralkodik“ — írja a királyi biztos — „szerbiai lakósok szabadon 
jönnek át fegyveresen; a végvidéket saját hazájukhoz tartozónak 
tekintik s ott felügyeletet gyakorolnak. Az őrvonal (kordon) nem léte
zik többé; a harmincadi szabályok nem tiszteletnek; kávé, dohány, 
só s minden más árúk Törökországból hozva, olcsón adatnak el. 
A lakosság kormány- és dinasztiaváltozás esetében csekély adó és 
tízévi adóelengedés reményével csábíttatik. Az illyr mozgalmak valódi

1 Lásd a 284. sz. iratot a 449. lapon.
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célja mindinkább mutatkozik; intézve van ez egyenesen Magyar- 
ország és a felséges uralkodó ház ellen.“

Bánságban ekkor a következő katonaság volt: Becskereken és kör
nyéken 8 század Hannover-buszár; Verseeen 2 század Schwarzenberg-dsidás, 
6 Torontálban; Kikindán 1 század Don Miguel, 3 század pedig Nagybees- 
kereken; 3 század Ferenc Károly gyalogos szintén Nagybecskereken ; 6 század 
Rukavina-gyalogság Versec és a bányakerület védelmére és 6 ágyú Becs
kereken.

312.
Mitrovica, 1848 június 30.

Hallavanya alezredesnek, táró Hrabowskyhoz intézett jelentéséből, 
a péterváradi ezred helyzetéről.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Fasc. 132. 1848. VI. 111. — 
Érk. 1848. július 3-án. Präs. 658. sz. a.

. . . das Peterwardeiner Regiment wurde erst zuletzt, trotz der 
mächtigen Einflüsse aus Sémiin, Carlovitz, Neusatz, Ruma und 
dem umliegenden Provinziale dem Pfuhl des Fanatismus überliefert 
als die Revolution am 12. u. 13ten d. in Mitrovitz ausbrach, 
wo mein Leben und jenes der Offiziere am Spiel stand, wo 
seither gedungene Mörder nach meinem Blute . . . streben, weil 
man nicht begreift, dass man der orientalischen Kirche angehören 
und doch nicht pflichtvergessen sein kann.

Eurer Exzellenz ist bekannt, welche horrende mich entwür
digende Anträge mir gestellt wurden, und die Oberleitung des 
Carlovitzer Tumultes zu übernehmen, und weil ich es ausschlug, 
bezeichnete man mich des Yerrathes am Volke, schickte Fanatiker 
aus, die mich binden und hinschleppen sollten.

Meine Oemüthsruhe allein verhinderte einen inneren Bürger
krieg hier, und warscheinlich auch die Vernichtung der sämmtlichen 
der katholischen Confession angehörigen in Syrmien wohnenden 
Bevölkerung, der erste Schuss hätte mehrere Tausend jenseits in 
Bereitschaft gestandenen Serbianer herüber gebracht und das 
Masacre wäre umsomehr angegangen, als diese keine Sympathie 
für Carlovitz hatte, auch noch immer nicht hat . . .

313.
Karlóca, 1848 jiínius hó.

A szerb nemzeti főbizottmány kiáltványa a görög keletiek és katholikusok 
közt mutatkozó vallási ellentét elsimítása céljából.

Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D. A. Z. 1848. 3, A. 213. sz. a.
Slavni narode serbski!
Kao što se po onim lagerijama, koje su neprijatelji naši 

Madjari od nekog vremena proti nas javno upotriebljivati ne$ti-
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dili se, kako mi n. p. Slaveni ne damo im u miru i spokojstvu 
slobodu uživati, i t. d. previdilo: udvojili su oni laži svoje od 
vremena, od kako su savez Hervatske sa Serbima oba naroda ova 
zaželila i izrekla, i od kako je odziv ovog glasa na svima obalama 
Dunava, Save, Tamiša, Bečeja, Tisse i Drave užasno na njih 
odjeknuo. Ovo je grom boju, udarivši i one lame, koje su nam za 
milu narodnost našu skovali.

Najmilii i najpočelatelniji i pervi javni ovog bratskog znak, 
instalaciju bana kroz našeg patriarha, zloupotriebljavaju naši duš- 
mani, za taki ugušiti mladjani život istom pojavivšeg se bratsbog 
medju obe viere. Slavjanlma, rimskom i iztočnom cerkvom, iskrenog 
približenja i sporazumljena: da je ban vlah, da ga je patriarh naš 
povlašio i da čemo mi sav narod viere zapadne da povlašimo. 
S druge pak strane bezstidni suprostat naš nezlobivi podboda 
narod laž kujuči i sejuči: da je patriarh i deputacia serbska 
u Zagrebu za to došla, da se sa cerkvom rimskom sjedini: t. j. da 
se prounijati. Bratjo! teško nama, ako ovakova djavolska izmišljena 
narodi slavenski uzvieruju. Da vam je viditi bilo, kako je pravo- 
slavni patriarh čujuči ove demonske laži, samo, onda odvažio se 
banu zakletvu pročitati, kad su bezbrojne deputacie hervatske za 
trajanja jednoga samo sata, najposlie i od rimskog sveštenstva 
knjemu izaslana, na to ga ne namolile, ne nagonile, govoreči: da 
se inače od sabrauog mnogočislenog oružanog naroda, pri instalacii, 
koji je na to spremljen i koji je to jednodušno ovde kroz svoje 
pređstavnike zaključio, strašniih sliedstvah bojati, i da če narodu 
naročito za to duh klonuti, što če misliti, da patriarh tajno bakvo 
upustvie protiv Bana ima i t. d.

Ne slušajte dakle supostate naše! Sveštenike i druge, koji bi 
vam protivno govorili, kao ubice naše moralne i sredine naše 
izgoniti. Ta Bana je bratjo patriarh pred našom velikom deputaciom 
i pred bezbrojnim narodom hervatskim javno na piaci zakleo, pak 
smo onda svi skupa naprie u rimskoj, pak onda u pravoslavnoj 
cerkvi Bogu blagodajenje primieli.

Fordítása:
Magyar ellenségeink bizonyos idő óta nem szégyenük magukat 

ellenünk hazugságokkal élni, például, hogy mi szlávok háborgatjuk 
ókét a szabadságot békésen és nyugalomban élvezni; előre látható 
volt, hogy idővel hazugságaikat megkettőztetni fogják, amióta a hor- 
vátok és szerbek egymással Szövetségre léptek s amióta ennek híre 
a  Duna, Száva, Temes, Becse [Bega?], Tisza és Dráva partjain rette
netesen visszhangzott. Ezen harci dörgés azon láncokat is szétverte, 
melyeket ők édes nemzetiségünknek kovácsoltak.

Ezen testvéri megnyilatkozásnak legkedvesebb és legelső nyil
vános jele a bánnak a mi patriarchánk által való installációja, melyet 
•ellenségeink ellenünk kihasználnak a mindkét vallásúak jelentkező
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baráti megújhodásának elnyomására, a szláv római hatholikusok és 
görögkeletiek őszinte közeledésének és megértésének meghiúsítására; 
hirdetvén, hogy a bán görögkeleti lett, a mi patriarchánk őt áttérí
tette, és hogy az egész római katholikus népet a görögkeleti vallásra 
fogják kényszeríteni. Másrészt szemtelen ellenfelünk a nép közt nem 
mulasztja el hirdetni és terjeszteni: hogy a patriarcha és a szerb 
bizottság azzal a szándékkal jött Zágrábba, hogy a római katholikus 
egyházzal egyesüljenek, azaz az unióra áttérjenek. Testvérek 1 Nehéz 
a helyzetünk, ha ilyen pokoli, költött dolgokkal a szláv nemzeteket 
megriasztják. Láttátok volna, midőn a görögkeleti patriarcha hallván 
ezen démoni hazugságokat, csak akkor határozta el magát a báni eskü 
felolvasására, amikor egy óra hosszat számtalan horvát küldöttség és 
végül egy küldöttség a római papság részéről erre felkérte és 
rábírta, mondván: mert különben borzasztó következményektől kellett 
volna félnie a sok fegyveres, ezen installációra kirendelt népség 
jelenlétében; melynek lelkesedése csökkent volna, azon hiszemben, 
hogy a patriarcha titokban a bán ellen cselekszik.

Ne hallgassatok tehát az ilyen ellenfelekre! Az olyan papokat vagy 
másokat, akik ellenségesen beszélnek, gyilkosokként körötökből erköl
csileg üldözzétek ki. Hiszen a bánt, testvérek, a patriarcha nagy kül
döttségünk és nagyszámú horvát nép előtt nyíltan, a piacon eskette 
fel, s utána valamennyien először a római katholikus, azután a 
görögkeleti templomban az isteni tiszteletben részt vettünk.

314.
Jankovác, 1848 június második felében.

Jámbor Hiador Pál költő képviselőséget óhajt vállalni.
Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. XIII. 62.

Szózat a néphez.

Tisztelt polgártársaim!

Közelget az országgyűlés. Eddig a nemes ember választhatott 
csak követet az országgyűlésre, most a nép is választ. Soha fonto
sabb országgyűlés nem volt, mint ez lesz. Soha jobban meg nem 
kellene gondolni a népnek azt, hogy kik kezébe teszi le sorsát, 
mint most. Igen szomorú lenne, ha a nép saját kárára élne válasz
tási jogával s oly képviselőket küldene az 1848-ik julius 2-án 
tartandó országgyűlésre, kik a nép újonnan nyert szabadsága előtt 
nem szívből, hanem kéntelenségből hajolnak meg, kik a régi jő 
világot, melyben dézsma és robot uralkodott, minden előforduló 
alkalommal készek volnának visszaállítani; kik egyesek érdekeit, 
képviselnék, és nem azt, ki őket küldötte, — a népet.



KÉPVISELŐNEK VALÓ FÖLLÉPÉSE 489

Legyetek ébren atyámfiai, nézzetek szemébe azon embernek, 
kinek jogot adtok szólani sorsotokról. Ne hallgassatok semmi ámí- 
tókra, mert magatokat ámítjátok el. Sokan fognak benneteket szép 
szóval, fényes ígéretekkel s a. t. behálózni; vigyázzatok, mert 
boldogságtok siratja meg könnyelműségtek. Hogy pénzért adja el 
magát a becsületes magyar nép, jelleméről fel nem teszem; ha ezt 
tehetné, úgy nem volna méltó nyert szabadságára, mert egy ösvényt 
nyerne csak uj erkölcstelenségre. A magyar nép, mely eke mellett 
a természet egyenességétől tanulta meg a becsületességet, nem árulja 
el nyomorult fillérekért magát. A magyar nép lelke nem áruczikk, 
mit adni vagy venni lehet. A jegyzők a nép vezetői hol a nép 
tudatlanságból mások ámítása után megy, nem másra, mint a veze
tőkre esik a felelet terhe. A jegyzőknek testvériesen kell össze
tartani, hogy őrködjenek a nép felett, mely fizeti őket. A jegyzők 
boldogsága nem lehet más, mint a népé.

Polgártársak! a legszentebb kincsről van szó — a nép bizo
dalmáról. Helyezzétek ezt olyanba, ki mindig a nép java mellett 
dolgozott. Hálátlanság volna az, ha nemesi rendből követet válasz
tani vonakodnátok, mert azon követek, kik számotokra a szabad
ságot kiküzdötték, nemesek voltak. Válasszatok nemes képviselőt, 
ha bizodalmotokat bírja, ha szóval, tettel megmutatja, hogy a nép 
barátja, hogy a nép felszabadításán leikéből örül. De választhattok 
a nép sorából is, jegyzőt, lelkészt s a. t., mert csak így van a 
nép egészen képviselve.

Nem volnátok érdemesek ezen szép jogra, minélfogva magatok 
vagytok urai sorsotoknak, ha azt gyakorolni nem tudnátok, vagy nem 
akarnátok. Minden ember dolgozzék, ha munkaidő van, de ott, hol 
törvényes szabadságunk gyakorlásáról, a nép további boldogításáról 
van szó, egy napra a munkát elhagyni polgári kötelesség. A válasz
tás napján minden választó jelenjen meg a választó helyen, és se 
hanyagság, se könnyelműség, se munka senkit vissza ne tartóztas
son. A nép értelmesebbjei minden helységben jöjjenek össze, és 
illő, hogy nem a megvesztegető bor tüze mellett, hanem a haza- 
szeretet lelkesítő lángjánál lelkiismeretes komolysággal tanakodjatok 
képviselőtök felől.

Én is voltam oly szerencsés, hogy pár község megtisztelt 
bizodalmával s felhítt miszerint vállaljam el almási kerületben a 
követséget. Eleinte visszautasítám őket, érezvén a nagy súlyt, mely 
e terhes pályán vállaimra várakoznék, de midőn a nép bizodalma 
határozottan és többször megkeresett, elhatározám magamban, hogy 
ha e kerület többsége mégis engem ajándékozna meg bizodalmá
val, a nép boldogságának előmozdítását legszentebb kötelességemnek 
tartandom. A nép boldogsága az én boldogságom. Isten veletek 
polgártársaim!

Jámbor Pál
jankováci plébános.
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315.
Lugos, 1848 június végén (?)

Murgu Euthym fölterjesztése Szemere Bertalan belügyminiszterhez, 
melyben a szerb hierarchiai felsőbbség elleni lugosi határozatot közli.

Eredeti fölterjesztés. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 859. ein. sz.

Azon előterjesztésem következtében, melyet mind a tisztelt 
belügyminiszter úrnak, mind bánsági kir. biztos Yukovits Szabbás 
úrnak tettem volt, miszerint szükséges volna a Bánságban leg
nagyobb számú román népnek — mint melyre a föllázadt rácok 
az általok nyilvánított elszakadási szándékból leginkább fenik 
fogukat — a . . .  tornyosuló vész elhárítása okából, — a legalkal
masabb módról tanakodni.

Ennek folytán [1848] junius 27-én1 Krassó megyében, Lúgoson 
gyűlést tartottam . . . Alóíirott, mint a bánsági román nép által 
ezen megtartott egyetemes gyűlésnek választott elnöke, köteles
ségének ismeri a legsürgősebb tárgyakat belügyminister úr tudo
mására juttatni:

1. Először is legszükségesebbnek találtatott az egész bánsági 
nép fölfegyverkezése . . .  a baza megmentése végett . . .

2. Másodszor. Jól tudván jelen voltak azt, hogy a Bánságban 
rablóként betört rácok ellen nemcsak a kényszer fegyvereivel, hanem 
erkölcsileg is a bánsági román népet biztosítani kelletik azon hatás 
ellen, mellyel a rácokból álló görög nem egyesült egyházi kormá
nyok, a románokra, mint velők egy hiten levőkre hatottak — 
következő, a jegyzőkönyvből szórul szóra kiirt előterjesztés tétetett:

Kérdés tétetvén először: Kik lehetnek a Bánságban jelen 
körülmények között a legveszedelmesebb emberek? — mire egy
hangúlag válaszoltatok: hogy a magyarhoni s különösen a bán
sági rác püspökök és a rác metropolita, mint kik eddig is minden 
módot és eszközt megragadtak a román népnek saját pártjuk 
részére leendő elszédítésére, minek példája a karlovici rác patri
archa által a román néphez mindenfelé küldött s országszerte 
ismert lázító fölhívása, melyben a bánsági románokat egy vajdának 
önhatalom utján való választására, úgy a pánszláv irányú illir- 
rác lázadáshoz való csatlakozására fölszólítá: Ily terhes körülmények 
közt a temesvári és verseci rác püspökök mint egyrészről ismere
tesek arról, hogy a pánszláv párt részére proselytákat minden áron 
szerezni igyekeznek, másrészről a fellázadt karlovici rác metropoli- 
tának vak engedelmességgel lekötelezett szolgái lévén, annak 
parancsait is vakon teljesíteni igyekeznek s e tekintetből bennök 
bizni nem lehetvén, de sőt méltán attól tarthatni, hogy az egyházi 
kormányuk alatti népet a pártütő illyr-ráeok részére elszéditeni 
s  vétkes céljuk elérésére felhasználni igyekezendnek, emiatt a

1 Lásd a 301. sz. iratot a 471. lapon.
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karlovici metropolita mint az illyr-ráe lázadás vezére, továbbá a 
verseci g. n. e. püspök, mint ki jobbadán Karlovicon tartózko
dott s a rác-illyr bizottmányban részt vett úgy a temesvári 
g. n. e. rác püspök, ki egy körlevelében papjainak meghagyá, 
hogy a népet arra bírják, mikép senkire se hallgassanak, 
hanem csak ő reá, — ezek tehát mint a közbéke és közrend fen- 
tarthatására semmi biztositékot nem nyújtó egyének, hivatalaiktól 
a jelen volt nép egyhangú nyilatkozata fonalán, elmozdíttattak, 
annyival inkább, mivel nem a keleti g. n. e. egyház, egyházi tör
vényei rendeletéi szerint a nép által egyházi gyülekezetben válasz
tattak, hanem egy factiosus s mostanság fellázadt rác metropolita 
érsek által tolattak a rácoknál számra nézve háromszor annyi 
g. n. e. hitü román ajkúak nyakára. S minthogy ezeknek a püspö
köknek a lelkészi hivatalok s más kitüntetések osztogatásával egybe- 
kötötten járt kereskedése s pénzen való árulása senki előtt nem 
volt ismertebb mint a huzavonát szenvedett clerus e lő tt. . .  maguk 
a jelen volt g. n. e. lelkészek is a nép ama tettét maguk részéről 
helyeselve elfogadták s kinyilatkoztatták: hogy a hivatalaiktól fel
függesztett püspököktől jövőre semmiféle parancsot elfogadni nem 
fognak, miután ők a magyar nemzettel testvéri viszonyban kíván
nak élni és maradni . . .  [A népgyülós] intézkedett egy barbár fel
lázadt honi rácokból és számos Szerviából rablókként átcsapott 
illyr-szerbek ellenében, hogy önmoralis és physikai életét fen- 
tartsa . . .

Vlád A. Murgu Euthym,
titkár. a bánsági román nép egyetemes

gyűlésének elnöke.

316.
Pétervárad, 1848 július 1.

Báró Hrabowsky főhadiparancsnok a magyar hadügyminisztériumhoz 
intézett jelentéséből a szerbiai veszélyről.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 133. 1848. VII. 3.
Exp. július 2-án.

Bei der offensiven Bewegung des FML. Bechtold glaube ich 
[ihn] aufmerksam machen zu müssen, dass er sich früher . . . eine 
Reserve zusammensetze . . . um von den waffengeübten Insurgen
ten der Grenzbevölkerung, so wie jenen aus dem Provinziale, nicht 
umrungen zu werden, zumal der griechische Klerus durch das 
Karlovitzer Konsistorium alle Mittel ergreift, die g. n. u. Glaubens
genossen gegen die Magyaren aufzuhetzen, und ihre Vernichtung 
zu predigen.

Am Schlüsse dieses kömmt aus Belgrad ein gewisser Nikolich
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Sektionschef1 im Ministerium des Inneren zu mir, und gibt eine Nach
richt über den anfgereizten Zustand in Serben mit der Besorgniss 
dass nächsten auch alldorten die Revolution ausbreohen und sich 
mit den hierländigen serbischen Umtriebe vereinigen dürfte. Er 
bittet mich Alles aufbieten, damit nicht irgend ein Zusammenstoss 
stattfinde, der einen schrecklichen Bürgerkrieg herbeirufen könnte. 
Meine Antwort war nicht nur sehr beruhigend und ausweichend, 
sondern eigentlich nichtssagend, da ich keinem Serben mehr traue.

Nikolits kiküldetése Mayerhofer belgrádi konzul tudtával történt, a 
szerb kormány oly célból küldte ki, hogy a szerbiai önkénteseket haza
térésre utasítsa. Nikolits előbb Karlócán is járt. Mayerhofer Luzsetits pan- 
csovai parancsnokhoz is küldötte.

„Euer Exzellenz werden hieraus die loyalen Massregel er
sehen, welche die serbische Regierung zu ergreifen bereit ist, um 
eine gegen das Völkerrecht verstossende Theilnahme ihrer Unter- 
thanen an dem Streite in den ungarischen Provinzen zu hindern, 
deren volle Wirksamkeit nur durch die Unzulänglichkeit unserer 
und der serbischen Grenzbewachung paralisirt wird.

írja Mayerhofer. Nikolits azonban csak színleg járt el a szerbiai 
parancsnokoknál, (u. o. VII. ad 3.)

317.
Budapest, 1848 július 1.

Mészáros magyar hadügyminiszter rendélete a szerbországi 
önkéntesek ellen.

Eredeti rendelet. Kr. A.; S. B. 6. K. Fasc. 129. 1848. VII. 18/a.
Érk. július 7-én.

909. E. h. ü.
A hadügyminister a temesvári főhadi kormányzó úrnak.
A belügyminister úr június 29-én 474/B. sz. alatt kelt köz

lése folytán, Vukovits Szabhás királyi biztos jelentése után1 2 érte
sítem, miszerint a Szerbiánusok apró csoportokban a határon 
folyvást átjővén, a lázongókat irányozzák és buzdítják, mi ha meg
támadó csapással haladéktalan meg nem szüntetetik, nemcsak bel- 
hanem kül háborút is fog előidézni.

Felszólítom és meghagyom a főhadi kormányzó úrnak mi
szerint személyes felelősége mellett mindent megtegyen, hogy a 
határnak ily bűnös áttörése ezentúl meg ne történhessék, egy
szersmind ezen rendeletem áthágóira nézve a rögtön ítélési szabályo
kat kérlelhetlenül foganatba vétesse.

Báró Piret elhárította magáról a rendelet végrehajtását, miután báró 
Bechtold vette át a főparancsnokságot. (S. B. G. K. 1848. VII. 18.)

1 Nikolits osztályfőnök. •
2 Lásd a 311. sz. iratot a 484. lapon.
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318.
Szeged, 1848 július 1.

Báró Bechtold főhadvezér, Kiss ezredeshez intézett rendeletéből, mélyben 
a pacifikációt tekinti főcéljának.

Eredeti rendelet melléklete. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Fasc. 129. VII. 9/c.

. . .  Unser gemeinschaftliches vorherrschendes Prinzip muss 
so lange es nur immer möglich erhalten werden kann, — pazifika- 
torischer Natur sein; obgleich anderseits mit allen Nachdruck auf 
die Riickker der Renittenten zu ihrer Pflicht, eingewirkt wer
den wird.

319.
Temesvár, 1848 július 1.

Báró Piret bánsági főhadparancsnoknak Blomberg ezredeshez intézett 
leiratából, mélyben meghagyja, hogy csak katonai tekintetek vezéreljék.
Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VII. 2.

Praes. Nr. 326.

. . . Ich vertraue . . . ganz Ihrer eigenen Beurtheilung, sowie 
ich Ihnen überhaupt bemerke, in allen Fällen, wo die militärische 
Ansicht ins Spiel tritt, dieser und nicht der in den Ansinnen der 
politischen Organen gelegenen häufig sehr unglücklichen Ver
anlassung zu folgen.

320.
Fehértemplom, július 1.

Blomberg ezredesnek báró Piret főhadparancsnokhoz intézett 
jelentéséből.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. j S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VII. 2/b.

. . . Ich bringe zur Kenntniss dass der zahlreich bevölkerte 
[rumenisehe] Ort Szent-Mihály, welcher den [serbischen] Freischaren 
sich anzuschliessen sich weigerte. . .  Hülfe in dem angrenzenden un
garischen Provinziale gesucht, gestern [30-ten Juni] durch die bei 
3000 Mann nebst ungefähr 30 Serbianer zählende Freischaar 
unter Gebrauch einer Kanone angegriffen, in Brand gesteckt und 
durch den bekannten Anführer Demeter Stanimirovich auch die 
Plünderung dortselbst gestattet worden sei.

Szentmihály kifosztásában a szomszédos Szeleus község lakosai is 
résztvettek. (S. B. G. K. 1848. VII. 2/c.) Ezen alkalommal esett el gróf 
D’Orsay kapitány. (U. o. VII. 5.) Az alibunári szerb fölkelőtáborban már 
június 29-én 25 szerbiai és 1000 szerb fölkelő állt. (U. o. VII. 11. f. 48/a).
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321.
Karlóca, 1848 július 1. (június 19?)

A  karlócai szerb főbizottság az osztrák cs. kir. tiszteket és csapatokat 
felhívja, hogy ne legyenek a szerb ügy ellenségei.

Egykorú nyomtatvány. K. P. L. 1848.

Loebliches Offiziers-Corps und Militär der K. K. österreichi
schen Armee!

Die serbische Nation ist durch Privilegien und Rechte weiland 
Leopold T. k. k. Majestät, im Jahre 1690, 1691 und 1695 in 
ihrer Nationalität, Religion und sonstigen administrativer Hinsicht, 
gesichert. Diese Privilegien haben weiland k. k. Majestäten: Carl 
VI, Joseph und Maria Theresia, sowohl eigenhändig, als auch 
durch ungarische Hofkanzlei bestätigt gefunden.

Die neuesten Ereignisse dieses Jahrs auf dem Continente 
haben dem ungarischen Reichstage, ein Ministerium, eine neue 
Regierung, gegeben, welche die serbische Nationalität und Privilegien 
nicht achtet, sondern als verjährten Gegenstand betrachtet.

Alle Völker und Nationen fanden in der am 18. April 1. J. 
promulgirten Constitution, ihre politische Existenz gesichert, nur 
die serbische Nation und Nationalität wurde vom ungarischen 
Ministerium usurpirt, die serbische Nationalität als erloschen be
trachtet.

Die serbische Nation begab sich in ihre durch Pivilegien 
gesicherten Rechte, erwählte sich einen Patriarchen, Vojvoden und 
das hiezu durch allerhöchste Privilegien gesicherte Territorium. Das 
ungarische Ministerium bereitete eine Reaction, und nachdem weder 
Standrechte noch Terrorismus die serbische Nation besiegen konnte, 
wandte dasselbe bewaffnete Macht und Gewalt, beschoss am 12-ten 
Juni 1. J. während dem Gottesdienst ohne einer Kriegserklärung 
den heiligen Sitz unseres Patriarchen aus Geschütz mit Kartetschen 
und Granaten, und ermordete unsere Brüder, durch Schwert, Ge
schütz und Gewerke, verstümmelte unsere Weiber und unmündige 
Kinder, warf unsere Greise und Weiber ins Feuer, plünderte und 
raubte, verheerte und zerstörte die in Brand gesteckten und sonsti
gen Häuser.

Eine solche das löbliche k. k. Militär entehrende Handlungs
weise, ein derartiger Barbarismus im 19-ten Jahrhunderte gegen 
die serbische Nation, welche durch ihre 400jährige Existenz im
k. k. allerhöchsten Staate, stets treuer Unter than war und ist, in 
Italien, Frankreich, Deutschland, Schweden und selbst Russland 
zur Erhaltung des allerhöchsten k. k. Thrones gefochten, gegen
wärtig für Seine k. k. Majestät Ferdinand I. in Italien mit
40.000 Kerntruppen, blutig kämpft, den Gränz-Cordon, diese
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Schutzmauer des k. k österreichischen Staates gegen fremde Ein
fälle, mit eigenem Brode und Lebensmitteln bewachte, und auch 
hier unter Waffen steht, um den nach Insbruck in Tirol ver
setzten Thron unseres theuersten Landesvaters Ferdinand I. wieder 
nach Wien zu versetzen und zu befestigen, ist ein Yerrath am 
k. k. serbischen Grenzvolke nicht so sehr von Seite des k. k. 
Don Miguel Regiments und ihres Herrn Commandanten, welche 
den blinden militärischen Gehorsam leisten und dem Aufträge 
folgen mussten, aber ganz dem Landes-Commendirenden Herrn 
Generalen Feldmarschall-Lieutenant Baron Hrabowsky, welcher sich 
durch ungarische Commisaire und Minister-Bevollmächtigte, zu 
einem solchen viel gewagten bewaffneten Einschreiten gegen k. k. 
Militär-Grenze und serbische Nation verleiten lassen konnte, zur 
Last fällt.

Wer wird diesen grossgewagteu Schritt vor Seiner Majestät 
unserm allergnädigsten Kaiser und Könige Ferdinand I. ver
antworten? wer dann verantworten, wem dieser grausame Anfall 
auf eine, Seiner k. k. österreichischen Majestät treueste serbische 
Nation, einen Bürgerkrieg in dem Herzen, in dem noch einzigen 
Rettungsanker unseres allverehrten, allerhöchsten Thrones, k. k. 
Militär-Grenze, entzündet, wer wird haften für die unabsehbaren 
Folgen, welche ein unüberlegter, ein gewagter Schritt eines ein
zelnen Commandanten für die Gesammt-Monarchie Österreich herbei
führen kann? wer wird vor Gott und der Nachwelt verantworten 
für die Opfer, welche die Wuth, nicht das Recht, nur die Rache 
gegen eine Nation, deren Religions- und Nationalitätsheiligkeiten 
der gute Kaiser Ferdinand schätzt und erkennt, aber gegenwärtig 
nicht beschützen kann, von einzelnen das k. k. allerhöchste Staats- 
Interesse nicht schätzen wollenden Commandanten, dem Schwerte 
und Bajonette preis gibt?

Die serbische Nation hat ihre Deputation zum allerhöchsten 
k. k. Throne abgesendet. Warum will man nicht die allerhöchste 
k. k. Entschliessung abwarten? Warum mordet man früher eine 
ganze Nation, bevor man nicht den allerhöchsten k. k. Majestäts
befehl hiezu sich erbeten kann?

Ist es nur zu denken möglich, dass, während unsere tapfern 
Brüder, k. k. Gränzer-Serben, gegenwärtig in Italien für Kaiser 
und König Ferdinand und dessen allerhöchsten Thron kämpfen, 
dieser allverehrter Monarch Seinen Commandirenden Herrn Gene
rälen, den allerhöchsten Befehl erlassen hätte, ihre hier friedlichen, 
ihre Rechte, und Nationalitäts-Freiheiten suchenden Serben und 
Gränzmitbrüder, mit Kartetschen und Granaten, durch Feuer, 
Brand, Mord, Verstümmelung, Raub und Plünderung, unter der 
k. k. österr. Fahne zu verheeren ?! Ist der Serbe ein Thier, ärger 
als ein Zigeuner, dass er keinen Nahmen, keine Nationalität haben 
darf ? Wäre das mit dem heiligen Worte des guten Kaisers Ferdinand
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vereinbarlich, welcher auszusprechen geruhete: „Dass ihm alle 
Nationen und Völker, welche Seinen Scepter und Thron umgeben, 
vor Seinen Gesetze gleich sind?“

W ir sind Serben, treue Unterthanen Seiner k. k. Majestät, 
Ferdinand I. Wir werden uns aber nicht als Sclaven durch Feuer 
und Schwert ohne Gegenwehr hinschlachten, unsere Kirchen und 
heiligen Altäre, unsere Häuser, Hab und Gut, verheeren lassen. 
Aber so lange uns unsere Deputation nicht vom k. k. allerhöchsten 
Throne die Entschliessung bringt, dass wir unter dem ungarischen, 
und nicht österreichischen allgemeiuen Scepter, leben und sterben 
müssen, so lange glauben wir keiner Seele mehr, werden gegen 
Niemanden offensiv verfahren, werden uns aber von den Feinden 
des allerhöchsten k. k. Ferdinands Thrones wehren, und wenn 
wir alle unter Säbel und Bajonetten sterben müssen.

Löbliches Offizier-Corps und Militär der Armee Seiner k. k. 
Apostolischen Majestät, unseres Landesvaters Ferdinand I.! Es 
wäre der serbischen, unter der k. k. Fahne hier versammelten 
Nation, sehr unlieb, wenn ein längeres Missverständniss, eine 
Nichtbeachtung der allerhöchsten k. k. Staats-Interessen, ein 
grosses, ein beispielloses Unglück, welches viele entweder nicht 
voraussehen, oder voraussehen wollen, und hiezu berufen sind, 
herbeiführen würde. Darum diese Worte der Warnung von der 
serbischen Nation, ihres Gränz-Militärs und jeden Standes.

In Aufträge der ganzen serbischen Nation aus ihrem Central- 
Comité zu Carlowitz am 19. Juni 1848.

Ezen felhívásra írta a bánsági főhadparancsnok báró Piret 1848 július 
8-án az osztrák hadügyminiszternek Latour grófnak:

„ Unter solchen Umständen bleibt mir nichts anderes übrig, als 
den Beitritt der Offiziere zur Nationalsache als einen offenen Ver- 
rath an der zu Majestät, unseren a. g. Kaiser beschworenen Pflicht... 
zu erklären. (K. M. 1848. Nr. 3367.)

Herr Präsident krank.
National- Secretair 

Johann Stankovich m. p.
Mitglied,

Sabbas Alexán drowits m. p.

Mitglieder des Central Comités: 
(10 tag aláírása.)
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322.

Zágráb, 1848 július 2.

Bastich pétemáradi ezredparancsnoknak Jellačié komát kánkoz intézett 
jelentéséből a királyi 1848 június 10-iki kézirat kihirdetése tárgyában.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Faso. 133—1848. VII. ad 17.
Érk. július 10-én.

Von dem hoben slavonisch-syrmischen General-Commando sind 
mit der Verordnung vom 20-ten Juni mehrere hundert Exemplare 
. . . gedruckter Manifeste . . . zur Vertheilung angelangt . . . das 
gehorsame Regimentskommando hat die Manifeste im Bataillon ver
theilt, welche eine höchst aufregende Wirkung hervorbrachten. Die 
Mannschaft, Unteroffiziere und Offiziere erklärten offen, dass sie 
nimmermehr und in keinem Falle dem ungarischen Ministerium sich 
unterwerfen wollen, dass sie jedoch Sr. Majestät dem Kaiser als ihren 
allergnädigsten Lehensherrn und Allerhöchsten dessen k. k. öster
reichischen Gescmmtministerium in allen übrigen, mit gewohnter Treue 
und Anhänglichkeit auch ferner hin dienen wollen.

Sie erklärten ferner, dass die Wohlthaten, welche ihnen Sr. 
Majestät in diesem Manifeste zu zusichern geruhten, so wie allen 
übrigen Unterthanen der österreichischen Monarchie, auch ohne dem 
ungarischen Ministerium, und im Anschlüsse an ihre Brüder in 
Provincial-Croatien und Slavonien, dann im Banat ihnen zu Theil 
werden könne. Dass aber der durch eine arge Täuschung als Lohn 
für ihre Treue und Tapferkeit, ihnen durch den Anschluss an Ungarn 
und dadurch bedingte Unterwerfung unter das magyarische Mini
sterium, — ihre ärgste Dränger und Feinde — zugemuthete Ver
besserung ihnen nicht Zusage, sie vielmehr bitten müssen, wenn sie 
für ihre erprobte Treue und Anhänglichkeit keinen besseren Lohn 
verdienen, sie auch mit diesem, — welchen sie nur als eine der 
grössten Strafen ansehen müssten — ein für allemal zu verschonen. 
Sie geben sich jedoch der angenehmen Hoffnung hin, dass Sr. 
Majestät . . . seine getreuen Grenzer bei besserer Information über 
ihr wahres Wohl, nicht verstossen und sie ihren Feinden ausliefem 
werde.

Rastich ezredes jelentését báró Jellačié horvát bán 1848 július 5-én 
báró Hrabowskynak is megküldi)tte. (U. o. VII. 17.)

D r. T h im  J , : Az 1848— 49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . IX. 82
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323.
Titel, 1848 július 2.

JBlanusa őrnagy, a csajkászászlóalj parancsnokának jelentése 
bárró Hrabowskyhoz.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 138. 1848. VII. 6.
Érk. július 4-én.

Die mit der hohen General-Kommando Präsidial-Verordnung 
vom 18. v. M. Präsidial Nr. 595 erhaltene Aufrufe sind den Com- 
pagnie-Commanden zur Kundmachung zwar mitgetheilt worden, 
dieselben melden jedoch, dass das Volk unter den Waffen in der 
Hand kampfgerüstet, die Deputation von Sr. Majestät zurückerwarte 
und von der Grenze nicht zurückweichen wolle.

A határőrökhöz, valamint a horvátokhoz és szlavónokhoz intézett királyi 
kéziratokról, továbbá a magyar, német és szerb nyelven nyomatott és meg
küldött 1848-iki törvényekről van szó.

324.
Temesvár, 1848 július 2.

Báró Piret bánsági főhadi parancsnok gróf Latour osztrák hadügy
miniszterhez intézett jelentéséből, a bánsági állapotokról.

Eredeti fogalmazvány. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. VII. 5.
Praes. Nr. 326. Exp. július 2-án.

. . . Das Carlovitzer Comité ist durch den loyalen Vorwand 
seiner Tendenzen gedeckt, ganz bequem und unbeirrt dahin gelangt, 
die gesetzliche Ordnung im illyrisch- und deutsch-banater Regimente, 
jede militärische Position gänzlich aufzulösen; es besteht kein Cordon 
mehr . . . jede Authorität der Commandanten und Offizieren hat 
aufgehört, es herrschen blos die Emissaire des Comité’s terroristisch 
durch die Gewalt der ihnen anhängenden Freischaaren, bestehend 
aus bewaffneter Mannschaft des ReserveBataillons und der Popu
lace und alle Gemeinden, die sich nicht gutwillig anschliessen 
wollten, werden unter den fürchterlichsten Drohungen abgetrozt.

325.
Nagybecskerek, 1848 július 2, reggel 10 órakor.

N. Rudolf levele Csuha őrnagyhoz, az óbecse—földvári elóőrség 
parancsnokához, melyben a végvidéki hű községek veszedelmét megírja.

Másolat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. VII. ad 12. 1848. Fasc. 133.
A veszedelem percről percre nő, Szent-Mihály oláh végőr- 

község az Alibunárott összeállott zendülők által felgyujtatott, tönkre
tétetett, D’Orsay kapitány, két közvitézzel, a dsidásoktdl halálát találta 
Szent-Mihály előtt. 1

1 Lásd a 320. sz. iratot a 493. lapon.
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Uzdinba 3 szerviánus beütött, az őrségre a községháza előtt 
lő tt; egyike azonnal agyonveretett közülök, kettő az irodába vonta 
magát, reggel a bőszült uzdini oláhok által agyonveretett . . .

Az nzdiniek rettegnek, halálra készülnek, Kiss ezredeshez 
segedelemért jöttek, de ennek nem marad más hátra, mint jó taná
csot adni, mert a végvidéki határt nem szabad átlépnie. Szegény 
uzdiniek pedig hívségük áldozatául esnek, csak 400 lőfegyverük 
van, vezetőjük nincsen, mert Radits kapitány és Radosevits főhad
nagy minden mozdulatukat az ellenséges tábornak elárulják . . . 
vezető tiszteket kérnek, azt sem adhattunk. Padina, Debelyácsa, Antal- 
falva még tartják magukat, biz isten, nincsen jó dolguk, hacsak az 
ellenséghez nem mennek át, hiszen tőlünk nem nyernek, nem nyer
hetnek segedelmet, mert a végvidék határát nem szabad átlépni. . .

A perlaszi táborban levők közül sokan haza szeretnének menni, 
de a szerviánusok imponálnak nekik egyrészről, másrészről a dús 
bánság állítólagos kincseinek foglalásával kecsegtetik.

326.
Pétervárad. 1848 július 3.

Hrabowsky főhadparancsnok átirata báró ■Jellatié horvát bánhoz 
a szerb fölkelés tárgyában.

Másolat. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 567. ein. sz. (9.)

Unangenehm war ich ergriffen aus dem, Euer Exzellenz ver
ehrten Schreiben vom 29. d. M. beigeschlossenen Proklamation, an 
die Grenzer in Italien zu ersehen, dass auch in — für die Öffentlich
keit bestimmten Aufsätze von Euer Exzellenz der Vorfälle von 
Carlovitz auf eine wenig schonende Art meiner gedacht worden ist. 
Eine lange Reihe erfahrungsreicher Jahre und unverkennbarer 
Dienstleistung berechtigte mich zu dem billigen Ansprüche an Ver
trauen und dem E. Exzellenz soeben mit dem bekannten Sinn
spruche — audiatur et altera pars — zu mir gehabt hätte, würden 
Höchdieselben überzeugt haben, dass ich mit meinem Humanität- 
Sinn und richtigen Takt jeden meiner Schritte ebenso gut zu ver
antworten im Stande bin, wie jeder andere und dass ich nur gegen 
die frevelhaften Thaten gezwungen war, ernstlich einzuschreiten.

Unzweifelhaft ist Euer Exzellenz die österreichische Waffen
ehre, der ich in Krieg und Frieden meine besten Kräfte geweiht, 
gleich theuer und werth, daher ich Euer Exzellenz darauf auf
merksam zu machen, die Ehre habe, dass ich ungeachtet meiner 
gemässigten Handlungsweise, noch immer besorge, dass der zu 
Carlovitz an und für sich ungesetzlich bestehende Verein meine 
Truppen zu irgend einem Conflict führen könnte; deshalb ich Euer

32*
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Exzellenz zum besten des allgemeinen Friedens dringend ersuche, 
durch den Einfluss Seiner Exzellenz des Herrn Erzbischoffs von 
Rajacsich dahin wirken zu wollen, dass Ruhe und Ordnung auf
recht erhalten werde, dass der irregeleitete Grenzer in seiner Heimat 
entlassen, zu seinen häuslichen Geschäften zurückzukehre, seine 
Felder bearbeite, und für seine verlassene Familie Sorge trage, da, 
wenn diese Insurgenten-Versammlungen nicht bald auseinander 
gehen, nicht nur unerschwingliche Theuerung, sondern eine schreck
liche Hungersnoth vorauszusehen ist.

Jellačié bánt Schwarzenberg Félix herceg kérte meg Radetzky gróf 
táborszernagy nevében, hogy intézzen az olasz harctéren küzdő határőrökhöz 
megnyugtató felhívást, mintán a határőrvidékről érkező nyugtalanító hírek 
folytán zavargástól féltek. Ezen okból Jellačié báró felhívta Hrabowskyt, hogy 
tartózkodjék minden összetűzéstől, mivel a monarchia léte forog veszélyben 
s az olasz harctéren levő határőrvidéki ezredek hazatérése vissza nem vol
nának tarthatók; ha ez bekövetkezne, minden veszve lenne és a felelősség 
báró Hrabowskyt fogná terhelni. (O. L .; B. M. 1848. 507. ein. sz. (10.)

327.
Mitrovica, 1848 július 3.

Vucskovits százados jelentése Hrabomky főhadparancsnokhoz 
a boszniai helyzetről.

Eredeti jelentés. Budapest, O. L. ; B. M. 1848. 567. ein. szám. (7.)

Reserv. Nr. 167. K. k. Peterwardeiner Grenz Rgmt. Nr. 9.
Aus den Berichten des Patrouills-Offiziers von Rácsa und der 

1 -ten Morovieser-Compagnie vom 1-ten d. M. dann den einge
holten Sendscbafts-Naehrichten geht hervor, ein bosnischer Pascha 
soll nach Belyina angekommen und die Consignirung dortiger 
Unterthanen, welche in das Lager zu ziehen hätten — bereits 
begonnen haben.

Das 1-te Lager soll bei Orlovo-Polje, das 2-te oberhalb 
Banja Luka, und das 3-te gegen Montenegriner aufgestellt sein, 
welche zusammen circa 50.000 Mann stark wären; deren Comman
dant der Tuzler Pascha (Sereskir) sein soll.

Übrigens sollen die Bosnier jede Ausfuhr von Waffen ver
boten und ihren Cordon gegen Serbien bezogen haben.

. .  . Bezüglich des Cordons von Sémiin bis Rácsa wird beige
fügt, dass dieser sich noch immer unbesetzt befindet, und das 
Regiment auch ausser Stand ist, denselben besetzen zu können; 
bis nicht hierüber höhere Weisungen durch Stimmung der beste
henden Odbors erflossen sein werden.
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328.
Budapest, 1848 július 4.

A  magyar kormánynak István nádorhoz intézett fölterjesztéséből, 
János főherceg közvetítési ajánlata alkalmából.

Tisztázat. Budapest, N. M. Vörös gyűjt. 1848. 1179. sz.

477/e.
. . .  És midőn a kapcsolt részekben a fegyveres erőveli párt

ütés már kitört, midőn hazánknak Horvátország részérőli megtá
madása mindennap fenyegettetik, — ellenünk a határőrvidékek 
fellázittatnak, és Slavoniából már saját hazánk is fegyeres beütéssel 
valósággal megtámadtatott, és ezen beütés a szomszéd török tarto
mányokból gyülekező rabló csoportok által gyámolittatik; — az 
egészségi határőrvonal szétbontatik, s a belháboru iszonyain kívül 
hazánk s hazánkon keresztül Europa még a keleti mirigyes nyava
lyáknak is kitétetik, ö cs. k. főhercegsége bölcsen méltóztatandik 
általlátni, hogy a honunk védelmérei készületeket fel nem függeszt
hetjük, s a hazánkba az aldunai részeken már beütött lázadó seregek 
szétverésével sem késhetünk.

Ez utolsóra nézve a ma kitelendő tíz napi fegyvernyugvás 
kimenetele fog határozni, a horvátok ellenében pedig védelmi álla
potban fogunk maradni.

329.

Pétervárad, 1848 július 4.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok megkeresése Bajacsits József 
metropolitához, mélyben felkéri, hogy híveit a törvényes útra terelje.

Másolat. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 567. ein. szám (18) 4 melléklet.

Civilis et militaris g. n. u. r. populus in inferioribus distric- 
tibus comitatus Syrmiensis, in maxima parte confiniarii regiminis 
Petrovaradinensis, in integra phalange nassadistica, in militaribus 
communitatibus Semlinensi et Carloviczensi non jam in deplorabili 
anarchiae statu constituitur, sed armata manu semet contra statum 
publicum erigit,et dum — laxatis subordinationis vinculis — legali 
superioritati suae omne obsequium denegat, in ipso residentiae 
Excellentiae vestrae loco perplura capitum milia congregatus, 
talia molitur, quae pacem et tranquillitatem publicam extremo 
exitio exponere possunt.

Causam praegrandis, de die in diem magis ingravescentis 
mali hujus in eo cumprimis locari intelligo, quod g. n. u. r. parochi 
contra leges et legalia regni Hungáriáé instituta despectum, odium
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ac resistentiam palam depraedicent, populus autem — contextu 
pastoralium Excellentiae Vestrae Posonii ddo 6 -ae Martii a. c. edi
tarum, ad vocem spiritualium nonnisi patrum suorum audiendam 
commonitus — saluberrimas quasque e parte superioritatis civilis, 
aut militaris provenientes cohortationes pertinaciter respuat, ac 
illa etiam, quae salutaria esse ultro agnoscit, consilia ideo amplecti 
recuset, quia per parochum suum aliter informatus r est.

Tam ideo itaque, ut Excellentia Vestra in iis, quae ratio 
reducendi ad legalem tramitem populi exigit, personaliter etiam 
efficaciter cooperari valeat, quam etiam quia deputati populi 
Carloviczii delitescentis, Petrus scilicet Joannovics, Jacobus Zsiva- 
novics et Petrus Ninkovics sub hodierno declararunt, quod dictus 
populus, statim ac ab Excellentia Vestra intellexerit, qualiter natio 
Serbica cum petitionibus suis per suam Mattem Ssmam ad mini
sterium Hungaricum inviata sit, pacate dilabi et ad propria redire 
velit, Excellentiam Vestram, pro ea qua in Croatia et Slavonia, 
confiniis item militaribus vigore etiam benigni ddo 3 ae Junii a. c. 
editi suae Mattis Ssmae rescripti-fungor, plenipotentiati commissarii 
regii auctoritate, hisce perhumaniter, serio attamen ac officiose 
interpellandam duxi, ut perceptis praesentibus, nulla interiecta 
mora, ad locum residentiae suae reverti, et in conformitate etiam 
factae mihi sub 23-a Maii a. c. sponsionis, omnem suam curam eo 
convertere non gravetur, ut fidei suae populus, jam etiam in oris 
Banaticis seditiose armata manu grassans, et ad caedes atque rapi
nas prorumpens, quo prius ad rectum legalem ordinem redeat.

Qui — quod reliquum est, — peculiari cum venerationis 
cultu persevero.

330.
Pétervárad, 1848 július 4.

Báró Hrabowsky fôhadparanesnok átirata az újvidéki püspöki ordi- 
nariátushoz, a szerb papság útján való békéltetési eljárás iránt.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 138. — VII. 14.
Exp. július 5-én.

An das hochwürdige g. n. u. bischöfliche Ordinariat Neusatz.
In der Überzeugung, dass die friedliche Beilegung der im 

Csaikisten Bataillon, leider schon zur Empörung gediehenen 
Wirren am zuverlässlichsten erzielt werden dürfte, wenn die be
treffenden g. n. u. Ortspfarrer das Volk über die wahre Lage der 
beanstandeten Verhältnisse belehren möchten; finde ich mich 
beanlasst das g. n. u. bischöfliche Ordinariat zu ersuchen: sämmt- 
liche Pfarrer des Csaikisten Bataillons zu einer, in Gegenwart der 
bischöflichen Consistorialien, und in Anwesenheit der durch mich 
zu delegierenden Individuen in Neusatz am 7-ten d. M. Vormittag 
um 1 0  Uhr abzuhaltenden Consultation einzuberufen.



HRABOWSKY K IR. BIZTOSI KIKÜLDETÉSE 503

331.
Meliadia, 1848 július 4.

Raich Konstantin főhadnagyhadbíró jelentéséből 
báró Hrabowskyhöz.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 138. VII. ad 35.

Das servianische Ministerium heuchelt zwar ein passives 
Benehmen und sogar eine Missbilligung, dass die Servianer zu uns 
herüberkommen, doch man billiget es auf geheime Art; man 
unterstützt es . . .

Serbien scheint überhaupt der Unterstützungspunkt für die 
Grenze zu sein. Ob von einer Nordmacht angefocht, konnte ich 
nicht erwägen . . .

Nach einer Stunde trete ich meine Reise in die jetzt an 
Unruhe und cholera-reiche Wallachei.

Raich főhadnagyhadbíró Oroszországba küldetett ki, ezer forint útikölt
séggel, a viszonyok kikémlelésére, de nem tudott a határon átjutni.

332.
Pétervárad, 1848 július 5.

Báró Hrábowshy átirata báró Jellacic honát bánhoz.
Fogalmazvány. Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 133. — 1848. VII. 18.

Exp. július 5-én stafétával.

Präsidial 661.
In Beantwortung der Zuschrift vom 29-ten v. M. beehre ich 

mich, eine Abschrift des mir, auf amtlichen Weg zugekommenen 
Bescheides mitzutheilen, welchen Euer Exzellenz von Sr. Majestät 
in Innspruck erhalten haben. 1

Euer E. wollen hieraus das Abweichende vom demjenigen 
entnehmen, was Sie mir mitzutheilen die Güte hatten und sich zu 
überzeugen, dass hiernach meine Wirksamkeit bezüglich der obwal
tenden und mir übertragenen Untersuchung nicht als suspendirt 
zu betrachten sei.

Dessen ungeachtet wünsche ich aber ganz in Übereinstim
mung mit Euerer Exzellenz, dass durch die Vermittelung Sr.

1 Ich muss Ihnen offen sagen, dass Ihr Widerstreben gegen Meine 
Befehle Mich tief verletzte. Ich habe deshalb Baron Hrabowsky zur Unter
suchung mitgesendet; doch wünsche Ich selbst noch eine Ausgleichung, 
wozu mein ungarisches Ministeriums die Vermittlung Meines Oheims, des 
Erzherzogs Johann vorgeschlagen hat. Benützen Sie dieselbe zu der von 
Mir festbeschlossene Aufrechterhaltung des Bandes zwischen Ungarn und 
Kroazien. (U. o. 18/b.)
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Kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann die bestehenden 
Differenzen möghchst bald behoben werden, und ich werde gern 
wie bisher jeden Anlass zu vermeiden suchen, welches dem Zu- 
sammenstoss der feindlich einander entgegenstehender Partheien 
herbeiführen könnte.

Ich kann indessen Euer Exzellenz nicht bergen, wienach das 
Serbische Comité in Carlowitz nicht von jenem Geiste beseelt zu 
sein scheint, der eine friedliche Beilegung der Differenzen vorbe
reiten soll; vielmehr scheint dasselbe, so wie die übrigen Leiter 
der schon auf verschiedenen Punkten, — sowohl hier als im Banat, 
versammelten Haufen von Bewaffneten eine feindliche Stellung 
gegen das General Kommando fortan behaupten zu wollen, sowie 
überhaupt ihre Vorgänge von dert Art sind, dass ich nicht dafür 
gut stehen kann, ob sie nicht absichtlich einen Angriff von meiner 
Seite prowoziren werden.

Da sowohl das Zentral Comité in Carlovitz als die übrigen 
Unterabtheilungen behaupten, nur unter der Ägide Euer Exzellenz 
und des Herrn Erzbischofs v. Rajacsich zu handeln; so muss ich 
Euer Exzellenz feierlichst ersuchen, sowohl selbst als durch den 
Herrn Erzbischof auf die Leiter dieser Versammlungen kräftigst 
einwirken zu wollen, dass sie Ruhe und Ordnung einhalten . . . 
um nicht selbst noch vor der Vermittlung des Herrn Erzherzogs 
den Anlass zum Ausbruch des Bürgerkrieges zu geben, dessen 
unglückliche Folgen nicht zu berechnen wären.

Jellačié ugyanis az innsbrucki 1848 június 19-iki audiencia által fel
függesztését tárgytalannak tekintette és június 29-én felszólította báró 
Hrabowskyt, hogy a vizsgálattól elálljon: „— da dieselbe [Untersuchung] 
nur den Anlass zum Ausbruche eines förmlichen Bürgerkrieges sein müsste.“ — 
(SI. G. K. 1848. VII. 18/a. Érk. július 4-én.) Báró Hrabowsky fenti felelete, 
Jellačié 1848 június 29-iki átiratára vonatkozik. Tudnivaló, hogy Ferdinánd 
király 1848 június 3-án bízta meg báró Hrabowskyt a magyar kormány 
előterjesztésére a horvát bán elleni vizsgálattal.

333.

Pétervárad, 1848 július 5.

Hrabowsky főhadparancsnoknák Jeli akié bánhoz intézett átiratából, 
mélyben a bánt a szerbeknél való közvetítésre felhívja.

Másolat. Budapest, O. L .; B. M. 1848. 567. ein. szám. (14.) Fogalmazványa: 
Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 133. VH. 23. Exp. július 6.

Präsidial. 664/1848.

. . .  Im übrigen: die anmassenden Übergriffe der in den 
unteren Districten des Syrmier Comitats im Gebiete des Peter- 
wardeiner Regiments und des Csaikisten Bataillons; wie auch in 
den Militär Kommunitäten Sémiin und Carlowitz grassierenden
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serbisch-illyrischen Partei, — die in den Lagern bei Karlovitz, und 
an dér Römerschanze im Csaikisten Bataillon zu vielen Tausenden 
versammelt und mit geraubten ärarischen Kanonen, mit Klein
gewehr und anderen Waffen versehen, im offenen Aufstande be
griffen ist, veranlassen mich, dass ich Euer Exzellenz feierlichst 
und dringend auffordern, den moralischen Einfluss, welchen hoch- 
dieselben als Verfechter der kroatisch-slavonischen Nationalität 
auf das Volk auch in Slavonien auszuüben vermögen, schleunigst 
und kräftigst dazu anzuwenden, dass sich die ungesetzlichen 
Zusammenrottungen un ver weilt auflösen.

Euer Exzellenz werden sich Ihres gegen mich zü Gradecz 
ausgesprochenen Ansinnes, den Serbismus in Simonien, der mit den 
ungarisch-kroatischen Differenzen nichts gemein hat, nicht auf- 
kommen zu lassen, noch wohl erinnern. E r spricht sich dermal un
verkennbar aus, und ruft vom Aufruhr und Verrath begleitet, den 
Bürgerkrieg hervor, wenn nicht die Irregeleiteten zeitlich genug 
zur Pflicht zurückkebren, und die geringe Schaar wirklicher Ver- 
räther und fremder Eindringlinge dadurch zur Unterwerfung ge
zwungen wird.

Euer Exzellenz Einfluss mit jenem des Herrn Metropoliten 
Rajacsits vereint, vermöchte vielleicht binnen kurzer Zeit den 
Abfall der, im Herzen gewiss treuen Gränzer von einer ver- 
rätherischen Sache zu bewirken und die unausbleiblichen Folgen 
von offener Gewaltanwendung abzuwenden, die ich — nur mit zu
reichender Kriegsmacht gerüstet — nicht länger verschieben darf; 
umsomehr, da auch im Banate die bedauerlichsten Empörungen 
ausgebrochen und Gräuelthaten verübt worden sind.

Es hängt also nur von Euer Exzellenz ab, zu verhüten, dass 
nicht Bürgerblut fliesse, und für jedes Unheil, was in Folge eines 
Conflictes das hierländige Volk treffen soll, sind Euer Exzellenz vor 
Gott und vor der Menschheit verantwortlich.

334.
Pétervárad, 1848 július 6 .

Fésűs György királyi ügyész Szemere belügyminiszterhez intézett 
jelentéséből, mélyben a szerb mozgalomról szól.

Eredeti levél. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 567. ein. 12. (26.)
. . .  A fellázadt rácok Karloviczon és a római sáncokban több 

ezren vannak táborban, a titeli arzenált egészen kirabolták, s több 
ágyúval is ellátva, valamint védelmezőleg, úgy támadólag is nagy 
erőt fejthetnek ki s ha az e napokban Horvátországból visszatért 
péterváradi határőrezredbeli zázlóalj hozzájuk csatlakozna, s azon 
hír, hogy a szerviaiak az itteni pártütők segítségére a Száván 
áttörnek, csakugyan valósulna, nagy vérontásba kerülhetne a
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[lázadók] megfékezése. Minden körülmény oda mutat, hogy a 
kamarilla1 emisszáriusai ezen a vidéken hathatósan működnek s 
ha igaz, hogy az Innsbruckban járt horvát-szerb deputátiónak ez 
mondatott: „Es gibt Zeiten, wo die Völker im Herzen ihrer Souve
räne lesen müssen und nicht an ihre Worte halten d ü r f e n sok 
mindenféle ármánnyal lesz még szegény hazánk megküzdeni 
kénytelen.“

335.
Karlóca, 1848 július 7. (?)

Ignyátovits Jakab vizsgálati fogságba helyeztetvén, a föodbortól 
szabadonbocsáttatását kéri.

Ignyátovits Jakab sajátkezű levele. K. P. L. Patriark. Präs. 991—1445-
Славнп Н. Одборе!
Ја сам срећу имао вшпе пути у пријателвским и званич- 

ним делима дужност моју као парламентер извршавати, и свагда 
сам от сл. одбора љубезно примљен; и никаково подозрешје 
примћтио нисам, које би ми повод дати могло собраштење 
званична у мога лица пресећи.

Пређе седам дана [ји1шз 1/18, 1848] послат сам 610, да 
би од славног одбора измолт они коморански лађара ослобо- 
ђенћ, ко0 се већ давно у Карловци бавили, и да би ако могуће 
будне, сва средства пријателвска од славног н. одбора измолш, 
да би се само мир одржатн могао; но пре него што би сам 
прилику имао представити пред сл. одбору, у соби Г. пред- 
седатеља чрез Г. П. Петровоселског свештеника из неспо- 
разумлеша као подозрителан обтужен и без да сам преслушан 
610, то већ неделва дана од како на навневишв начин у затвору 
слободе лишен, — чамим.

Господо мон! ако спрама мене какова сумнва царствуе, 
толико дела могу показати, да ту сумнву не заслужуем да и 
непр1ителћ мои камоли праволгобиви сл. одбор мок> невиност 
признати мора, ер од како сам жив ни један тренутак роду 
неверан 610 нисам.

У почетку реФорме нсам први бпо у Пешти кои сам ону 
познату скупштину у сред мађарског жагора позвао, и наввише 
дћлао. Ово може Г. Лазар Марковић сл. одбора член и многи 
други засведочити. 0  србскои народности и о мађарским прото- 
колма н сам први и едини у журналистики писао и агитирао, 
због чега сам от мађара гонћн бш. Првог Ман дошао сам као 
депутирац у Карловац и чест сам имао за члена ср. одбора 
избран бити. Но кад кући похитим поруче ми да ће ме таки 
ухватити аколи не дођем наслћдје мое конФисцирати. Тако

1 Fésűs György a szerb kormány titkos működését a bécsi udvarnak 
és osztrák kormánynak tulajdonította.
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горе ићи нисам смео, а међутим понуде ме новосађани вице- 
нотарјатом, чега се и примим. У ово доба случи се примир1в 
између Г. Черноевића и сл. одбора. Черноевић ми пет пути 
норучивао да дођем, да му будем спомоћник. А сам све одбш, 
говорећи, да мало оно популаритета, што сам родолкСпем 
задобјо нисам рад због каковог звашл изгубити. Черновић 
онда рече да ће се са сл. одбором помирити и на террен пацћ 
Ф1кац1е ступити, но ако и тако пеусхтем, да ће ме он силом 
приморати. Новосађани ме молили да би сам због нвшве вароши 
к Черновићу ишао, ер мађар секретар све га против Србалн 
подстрекавао, желили дакле у мени имати при Черновићу сбог 
брапителн. — Тако се н примим не само донде, докле мирно 
трактира, ер како до битке дође то сам готов све због мое 
народности на страну оставити.

Због народности сам се као гато цео свет зна са Черно- 
вића, мађарским секретаром дуелирао. — За четрнаћст дана 
издМствовао сам да су многи затворени Срби изпустили, из- 
међу ови три Сентомашчана, и едан чивутин коћ зато затворен 
бш, што е Карловчанима косе продавао. Петровоселског свеш- 
теника коћ не неблагодарно у подозреше бацш, и окова сам 
га исиустити помогао, као што и сам засв4дочити може, и тако 
ни едну прилику пропустш нисам гди би саму роду на услуги 
бити могао.

У духу новорођенва Србства писао сам доста у С. Бео- 
градски новина особито под титулом „Борисав Огннновић“ што 
доста сведочи могули подозрителан бити или не.

Ноже Г. ЗамФировић, бивши предсћдателв Ђорђе Страти- 
мировић ово сведочити, ер они су ме ово све у Сербш експе- 
дирати помогли. Зна то исто и Г. Захариевић Ил1л.

Ово е Господо мон што вам за сад доказати могу, а шта 
сам учишо тога ради што доказати не могу, види Бог. — 
У Новом Саду подпомагао сам уздржавати народну страну и 
поред свег тога страдати морам.

Господо мон! Л сам мое иманћ, младост и силе за рад 
жертвовао! но ако и ово све у призрћше неузимате, внимаите 
нато да сам као посланик молбе ради к вами као браћама 
дошао, а право посланичества (јиз 1е§аНотз) код свш народа 
на свету невредимо било. Узмите Господо мон ово у внимаше, 
ер свет на нас гледи, а Србин у свом новорођенву се мора 
тако владати, као што е едном славном народу сходно и 
достоћно.

Надагоћи се от правдолгоб1н сл. н. одбора, да ће ду мое 
праведне речи праведни отзив имати, и да нећу незаборавлћн 
остати, остаем у Карловци правдолгобпо славног одбора одат, 
и србском народу до последнћ каплћ крви вћран.

Лков ЈгннтовеЉ.
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Fordítása:
Többízben szerencsés voltam barátságos és hivatalos ügyekben 

kötelességemet mint parlam enter teljesíteni, s mindenkor szívesen 
fogadott a tekintetes főodbor; semmiféle bizalmatlanságot nem vettem 
észre, amely nékem okot adhatott volna arra, hogy hivatalos össze
köttetésem megszakíttassék.

Hét nap előtt (1848 július 18.) küldettem ki, hogy a tekintetes 
főodbornál a Karlócán már régebben letartóztatott komáromi hajósok 
szabadon bocsátását kikérjem és a tekintetes főodbornál lehetőleg barát
ságos intézkedéseket a béke fenntartása okából kieszközöljek; mielőtt 
azonban a tekintetes főodbornál alkalmam le tt volna bemutatkozni, 
az elnök szobájában a petrovoszellói lelkész miatt, félreértésből, mint 
vádlott és minden kihallgatás nélkül, már egy hét óta ártatlanul 
a szabadságomtól megfosztva, várakozom.

U raim ! Ha ellenem valamely gyanú fennforogna, nem egy 
tettem m el igazolhatom, hogy ezt nem érdemiem meg, sőt ártatlan
ságomat ellenségeim is, annál inkább a tekintetes igazságszerető- 
főodbor, kénytelenek elismerni s amióta élek, egy pillanatig sem 
voltam hűtlen nemzetemhez.

A pesti reformmozgalom kezdetén az elsők közt voltam, aki 
a magyar felbuzdulás közepette a szerb gyűlést egybehívtam, s azon 
tevékenyen résztvettem ; igazolhatják ezt Markovits Lázár főodbori tag 
s több más szemtanú. A szerb nemzetiség érdekében és a m agyar 
anyakönyvek kérdésében az első és egyetlen voltam, aki a sajtóban 
agitáltam, m iért is a magyarok üldöztek. Május elsején, mint nemzet
képviselő érkeztem meg Karlócára s a főodbor tagjául választattam 
meg. Midőn hazafelé utaztam, tudomásomra adták, hogy azonnal 
letartóztatnak. így tehát felutazni nem tartottam  tanácsosnak, eközben 
azonban az újvidéki városi aljegyzőséggel kínáltak meg, mit elfogadtam. 
Ezen időben köttetett meg Csernovits és a főodbor közt a fegyver- 
szünet. Csemovits öt ízben üzent nekem, hogy legyek segítségére. 
Ajánlatát azzal utasítottam  vissza, hogy azt a kevés népszerűséget, 
melyet nemzetemnél szereztem, nem vagyok hajlandó valamelyes 
állásért elveszteni. Csernovits erre kijelentette, hogy a főodborral 
meg fog egyezni és a pacifikáció terére lépni, s ha ezen esetben 
sem hajlok meg, erőszakkal fog ellenem föllépni.

Az újvidékiek erre fölkértek, hogy vállaljak állást Csernovitsnál 
a város érdekében, mert magyar titkára azt mindig a szerbek ellen 
uszítja és szerették volna, ha Csernovits mellett bennem szószólójuk 
volna. Vállalkoztam tehát, a béke tartamára, mert harc esetében 
nemzetem érdekében kész voltam mindent otthagyni.

Minden ember tudja, hogy nemzetiségem védelmében párbajom 
volt Csernovits magyar titkárával. Két hét alatt számos szerb foglyot 
szabadítottam ki, köztük három szenttamási embert és egy zsidót, 
akit azért csuktak le, mivel a karlócaiaknak kaszákat adott e l ; 
továbbá a petrovoszellói lelkészt, aki engem hálátlanul meggyanúsított,,
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noha bilincseiből én szabadítottam ki —  bizonyíthatja ezt maga is — 
s  így egyetlen alkalmat sem mulasztottam el nemzettársaim szol
gálatára állani.

A szerbség megújhodása szellemében eleget írtam  a belgrádi 
újságba, főleg Ognyánovits Boriszláv álnéven, s ez is eléggé igazolja, 
vájjon lehetek-e gyanús egyén vagy nem.

Igazolhatja ezt Zamfirovits, Sztratimirovits György voít elnök, mert 
ők közvetítették írásaimat Szerbiába; tudja ezt Zacharijevits Ilyós is.

Csak ennyit mondhatok Önöknek ezúttal, s hogy mit tettem  
nemzettársaimért, azt csak az Isten tudja. Újvidéken a nemzeti párto t 
támogattam, s mindamellett el kell buknom.

Uraim 1 Vagyonomat, ifjúságomat és erőmet nemzetemért fel
áldoztam, de ha mindezt nem veszik figyelembe, vegyék tekintetbe, 
hogy mint képviselő, Önökhöz, m int testvéreimhez jöttem, és a kül- 
dötti jog (jus legationis) a világ összes nemzeteinél sérthetlen. 
Vegyék ezt uraim figyelembe, hiszen a világ reánk tekint, és a 
szerbnek ezen újjászületésben úgy kell viselkednie, amint egy dicső 
nemzethez méltó és illik.

Bízom a főodbor igazságszeretetóben, s hogy igaz szavaim 
igaz fogadtatásra találnak és rólam nem feledkeznek m eg ; maradok 
Karlócán az igazságos tekintetes főodbor híve és a szerb nemzethez 
hű utolsó csöpp véremig.

Ignyátovits Jakabot Sztojanoviő Antal zimonyi ügyvéd védte, aki 
érdekében 1848 július 10-én a főodborhoz beadványt nyújtott be, szigorú 
igazságot kérvén. Szerinte csak örömet kelthet a magyaroknál, ha a szerbek 
egymást üldözik, lecsukják és egyenetlenkednek. Ignyátovits ügye a szerb 
haditanács elé került. Fölmentetvén, a „Vjesztnik“ hivatalos lap szerkesztője 
lett. Ignyátovits a magyar-szerb kiegyezés híve és a bécsi reakciós kormány 
ellensége volt. A szerbek legnagyobb regényírói közé tartozik.

336.
Innsbruck, 1848 július hó 7.

Blagojevich Imre báró kineveztetik szlavon-szerémségi 
föhadparcmcsnokká.

Budapest. K. I. 1848. Fasc. 489. 23. sz.
Királyi rendelet magyar hadügyminiszteremhez.
A magyarországi főhadikormányzói hivatal Lederer Ignác 

báró lovassági vezér nyugalmazása által megürülvén, helyébe Ön 
ajánlására s legmagasabb királyi személyem körül lévő Miniszterem 
előterjesztésére, budai főhadi kormányzónak Hrabowsky János 
bárót, tótországi és szerómsógi főhadi kormányzót s altábornagyot, 
ennek helyére pedig Blagoevich Imre bárót, bukovinai hadi és 
határvidéki parancsnokot kinevezem.

Kelt Innsbruckban, július hó 7-ik napján, 1848.
Ferdinánd. Heg. Eszterházy Pál.
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337.
Eszék, 1848 július 7.

Báró Jovich tábornok jelentése báró Hrábowsky föhadparancsnokhozT 
Novits csapatának fenyegető magatartásáról.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. 1848. Faso. 138. VII. ad 30.

. . .  es soll ein gewisser Novich mit beiläufig 500 theils aus 
der Peterwardeiner Grenze, theils aus der Umgegend . . .  die 
Drohung ausgestossen haben, auch nach Vukovár kommen zu 
wollen. Nachdem diese zusammengerafften Menschen nichts anderes 
im Sinne führen dürften, als die reicheren Einwohner dieses Ortes, 
besonders aber die Deutschen und Ungarn zu berauben, und andere 
Gewaltthätigkeiten auszuüben . . . womit zum Schutze von der 
hiesigen Garnison eine Division als Assistenz verlangt wurde.

338.
Ó-Becse, 1848 július 7.

Csuha őrnagy báró Hrabowskynak jelenti, hogy Bechtold főparancsnok 
a szerb foglyokat szabadon bocsátja.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SÍ. S. G. K. 1848. Faso. 133. VII. 26. 
Érk. július 9-én.

Sr. Exzellenz der Herr FML. Baron Bechtold hat bei seiner 
Durchreise hier erwähnte 2 Insurgenten auf freien Fuss zu stellen 
und in ihr eigenes Lager zu senden anbefohlen.

339.
Budapest, 1848 július 8 .

Mészáros hadügyminiszter rendelete báró Pírét bánsági főhadparancs- 
nokhoz, hogy vessen véget a bánsági zavargásnak.

Eredeti rendelet. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. 1848. Faso. 130. VII. 30/b.

Nr. 104. KM.
Auf dem Bericht des Generalkommandos vom 25-ten Juni 

1848 Nr. 308 wird erwidert, und angeordnet, dass selbes alles in 
Händen habenden Mittel anzuwenden hat, um den verbrecherischen 
Unordnungen, durch welche in dem bemerkten Generalate jede 
gesetzliche Authorität unwirksam gemacht sein soll, pflichtgemäss 
ein Ende zu setzen.

Báró Piret ezen rendeletet 1848 július 15-én adta ki a németbánsági 
ezred parancsnokságának, — mely azonban nem hajthatta végre.
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340.
Pétervárad, 1848 július 8 .

Báró Hrábowsky főhadbiztos fölterjesztése János főherceghez, 
a délvidéki szerb és horvát helyzetről.

Másolat. Wien, Ki\ A .; 1848. K. M. 8552. sz. a. Érk. július 21-én 
gróf Latomhoz.

Durchlauchtigster Erzherzog!
Es ist mir bereits von mehreren Seiten die höchst erfreuliche 

Nachricht zugekommen, dass Seine Majestät der Kaiser sich be
wogen gefunden haben, Euer b. k. Hochheit zum Vermittler der 
äusserst bedenklichen Diiferenzen zu bestimmen, welche aus Anlass 
der Unterstellung der Kroatischen und Serbischen Nation unter das 
ungarische Ministerium zwischen diesen zwei Nationen und der 
königlichen ungarischen Regierung entstanden sind, und untern 
29-ten Juni d J. theilte mir diese Nachricht auch der Banus von 
Croatien, Baron Josef Jellačié mit.

Vor allem glaube ich die Bemerkung ehrfurchtsvollst aus- 
drücken zu sollen, dass soviel mir bisher bekannt worden ist, die 
Tendenzen dieser zwei, dermal sehr aufgeregten Nationen nicht 
ganz dieselben sein.

Obgleich beide Nationen von gleichem Hasse gegen die der- 
maligen Repräsentanten der ungarischen Nation und insbesondere 
gegen alle Vorgänge des ungarischen Ministeriums ergriffen zu sein 
scheinen, und ihre Unterstellung unter dieses Ministerium als einen 
Eingriff in ihre Freiheit, und als eine Verletzung ihrer Nationalität 
betrachten; so scheint die kroatische Nation doch nicht weiter 
zu intendiren, als in eine Lage zu kommen, wo sie, wie früher, 
mehr von der unmittelbaren Regierung Seiner Majestät abhängen 
und der Vermittlung und des Zwischen-Einflusses des ungarischen 
Ministeriums ganz entzogen würde.

Der Grenzbevölkerung ist insbesondere darum zu thun, wieder 
unter die Befehle des Hofkriegsrathes oder des jetzigen k. k. Mi
nisteriums in Wien zu gelangen. Dahingegen scheint die Serbische, 
der griechisch nicht unierten Religion zugethane Bevölkerung noch 
weitere Zwecke zu verfolgen, was schon daraus hervorleuchtet, 
dass sie bei der im Monate Mai 1. J. zu Carlovitz an und für sich 
ungesetzlich abgehaltenen National-Versammlung, gestützt auf an
gebliche alte Privilegien, nicht nur einen Patriarchen zur Wahrung 
ihrer kirchlichen Rechte, sondern auch einen Woywoden, als ihren 
nationalen Anführer und Leiter ihrer Angelegenheiten erwählt hat, 
zudem auch dessen Einfluss über das Banat, Bácska und Baranya 
auszudehnen wünschet.
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Nach bewirkter Wahl des Patriarchen und des Woywoden 
wurde eine Deputation unter Anführung des Erzbischofs Rajacsich 
an Seine Majestät abgesendet, um die allerhöchste Bestättigung 
dieser Wahl einzuhohlen und sich die Anschauung der Serbischen 
Nation über die genannten ungarischen Comitate zu erbitten, während 
in Carlovitz ein Ausschuss zurückblieb, um angeblich die Interessen 
der Serbischen Nation zu berathen.

Dieser Ausschuss, oder wie er später sich nannte „Serbisches 
Zentral-Comité“ umgab sich bald mit einem stets wachsenden Volks- 
haufen aus der fanatischen Populace des Peterwardeiner Regiments, 
des Csaikisten Bataillons, des Syrmier Komitats und aus sich ein- 
geschliechenen Leuten des benachbarten Fürstenthums Serbien.

Obgleich stets Treue und Ergebenheit gegen Seine Majestät 
im Munde führend, erlaubte sich das Comité nur zu bald offenbare 
Gesetzverletzufigen, eröffnete gewaltsam die in Carlovitz befindlich 
gewesene, nun aber nach Belgrad deportirte Illirische National- 
Fonds-Kassa, griff Gemeinde und Kirchenkassen an, unterbrach die 
Donau-Dampfschiffahrt und hemmte die Communication auf der 
durch Carlovitz führenden Poststrasse, hielt die k, k. Post an, 
erbrach Depeschen und wiegelte das Volk und die Grenzer gegen 
ihre Vorgesetzten Behörden und Offiziere auf. Förmlich in feind
licher Verfassung wurden Vorposten gegen die Festung Peterwardein 
ausgestellt, und in einem Lager bei Carlovitz mehrere Tausende 
Bewaffnete zusammengezogen. Nachdem ich gegen das Comité wieder- 
hohlte, aber fruchtlose Abmachungen versucht hatte, beschloss ich 
durch eine, am 12-ten Juni 1. J. wirklich unternommene militärische 
Demonstration diesem gesetzwidrigen Treiben die gebührenden 
Schranken zu setzen.

Obschon nur durch diese Demonstration das Comité mit den. 
um sich versammelten Insurgenten eingeschüehtert wurde, sammelte 
sich doch wieder ein noch viel grösserer Insurgenten-Haufen in Car
lovitz, und wenn gleich derselbe die Dampfschiffe und die k. k. 
Posten seither weniger aufhielt, so fuhr das Comité doch unab
lässig fort, das Volk und Grenzsoldaten aufzuwiegeln, und in be
waffnete Massen, bei sich zu versammeln. Demzufolge befindet sich 
gegenwärtig das Peterwardeiner Grenz-Regiment und das Csaikisten- 
Bataillon in vollkommener Auflösung und gehorchen dem General- 
Kommando nicht mehr, die Bande der Disziplin und der Subordi
nation sind ganz gelösst, die Offiziere werden misshandelt und ver
trieben, mehrere gebunden und nach Carlovitz gebracht. Niemand 
zahlt Steuern, die Felder bleiben unbearbeitet, weil die Männer sich 
bei den Insurgenten-Haufen befinden, und der Grenz-Kordon ist in 
dem Peterwardeiner, dann in dem Deutschbanater und Illirisch- 
banater Regimente beinahe gänzlich aufgehoben, was zur Folge hat, 
dass Abendtheurer und Unruhenstifter aus Serbien ohne Anstand 
überall herüber treten können, welche zur Vermehrung der Wirren
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und Unordnungen in dem diesseitigen Gebiethe selbst auch durch 
Brand und Raub auf eine Art beitragen, die Alles in Angst und 
Schrecken versetzt.

Im Broder und Gradiskaner Regiment herrscht noch einige 
Ordnung, allein ein einziger Aufruf, oder ein kathegorischer Befehl, 
dass sie dem ungarischen Ministerium gehorchen müssen, würde 
nach der dem General-Kommando von den dortigen Offizieren ge
gebenen Versicherung diese Grenz-Regimenter alsogleich zum Auf
stande bringen.

Nebst dem Insurgenten Lager in Oarlovitz, wo sich dermal 
auch die in Sémiin gestandene, vollkommen ausgerüstete und mit 
Kanonen armirte Csaikisten-Divisions-Flotille, die sich ungeachtet 
alles Widerstrebens der Offiziere an das Comité eigab, befindet, 
sind viele tausend Menschen aus den umliegenden Gegenden und 
den benachbarten Grenz-Bezirken in einem anderen Lager vor Neu
satz an der Grenze des Csaikisten Bataillons nachdem man aus Titel 
alle im Arsenal vorräthige grössten Csaiken, Kanonen, Gewehre, 
sammt allen Waffen und Munition mit Gewalt entwendet nnd weg
geführt hat, in der sogenannten Römerschanze versammelt, und 
noch mehrerer® solche Insurgentenlager befinden sich in dem Be
zirke des Banatischen General-Kommandos.

Diesen Insurgenten, unter denen sich viele ausgediente und 
noch dienende Grenz-Soldaten und Unteroffiziere befinden, stehen 
in diesem Augenblicke mehrere von dem k. ungarischen Ministerium 
in diese Gegenden disponirten bewaffneten Massen und Truppen- 
Abtheilungen entgegen, und es ist von Tag zu Tag immer mehr 
zu besorgen, dass diese feindlich entgegenstehenden Massen aus 
irgend einem unbedeutendem Anlasse handgemein werden, und einen 
blutigen Bürgerkrieg hervorrufen, dessen unglückliche Folgen nicht 
zu berechnen wären.

Die nächsten Folgen eines solchen Zusammenstosses aber dürften 
sein, dass 1-tens die 25 Bataillons Grenz-Truppen, welche sich der
mal bei der Armee in Italien befinden, sich auf die Nachricht davon 
von der Armee entfernen, und zur Vertheidigung ihres Heimath- 
landes nach Hause begeben dürften, und 2 -tens, dass viele tausend 
Serbianer wohl bewaffnet, und von Jugend auf, nach ihrer National- 
Sitte mit den Waffen vertraut, welche gegenwärtig von ihrer 
mit uns in guten Einverständnisse stehenden Regierung zurückge
halten werden, sich nicht ferner werden zurückhalten lassen, und 
mit Gewalt herübertreten dürften, um ihren diesseitigén Religions
und Stammesgenossen zu Hilfe zu eilen; und diese Serbianer er
zählen ohne Hehl, dass sie unter dem Schutz des bekannten Wucsich 
stehen, der sich von der gegenwärtigen Regierung trennen will.

In nicht geringe Verlegenheit hat mich eben jetzt eine Dis
position des Feld-Marschal-Lieutenants Baron Jellačié gebracht. 
Bekanntlich hat derselbe die drei hierländige Grenz-Bataillone,

K r. Thim J . : Az 1848—49-lkl szerb  fö lke lés  tö r té n e te . I I . 33
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welche nach Italien bestimmt waren, aus mir unbekannten Gründen 
auf ihrem Durchmärsche in Kroatien zurückbehalten. Eines dieser 
Bataillone, nemlich das 2 -te Bataillon des Peterwardeiner Regiments, 
habe ich vor einiger Zeit zurückverlangt, als ich dessen Gegenwart 
hierlands noch für erspriesslich glaubte. Als jedoch der Aufstand 
hierlands auch unter den Grenzsoldaten einriss, und ich befürchten 
müsste, dass das zurückkehrende 2-te Feld-Bataillons durch das 
Comité in Carlovitz ebenfalls gewonnen werden könnte, erliess ich 
unterm 17-ten Juni 1. J. ein Schreiben an den Divisionär in Agram, 
Feldmarschall-Lieutenant Dahlen, in welchem ich ihn hath, das 
Bataillon hierlands nicht einrücken zu lassen, worauf mir das Prä
sidium des Agramer General-Kommandos unterm 20-ten Juni 1. J. 
auch bestimmt erwiederte, dass die Absendung dieses Bataillons in 
seine Heimath sogleich contramandiert wurde. Nichts destoweniger 
hat Baron Jellacsich laut seiner Zuschrift vom 30-ten Juni dieses 
Grenz-Bataillon, anstatt nach Italien, hieher disponiert, welches in 
Brod angelangt, meinem entgegengeschickten Befehle nichtmehr 
gehorchen wollte, sondern sich erklärte, nach Hause, zur Vertheidi- 
gung des eigenen Herdes zurückkehren zu wollen, wodurch ich hier
lands ein feindliches Bataillon mehr gegen mich habe.

Euer kaiserlich Hochheit geruhen aus dieser Darstellung 
gnädigst die Überzeugung zu schöpfen, wie dringend die so sehr 
erwünschte Yermittlung zur Vermeidung des Bürgerkrieges hier
lands sei, und wie sehr das baldigste weise Einschreiten Euer k. k. 
Hochheit nothwendig werde, um einem so gefährlichen Zustande 
ein Ende.zu machen, in welcher Hinsicht Höchstdieselben gewiss 
meine gegenwärtige unmittelbare Vorstellung gnädigst entschul
digen werden.

Nachdem der Banus sich auch zum Verfechten der serbischen 
Nation, wie es die Debatten heim Agramer Landtag darthun, auf
geworfen, und selbe in Schutz genommen hat, so habe ich mich 
in der Eigenschaft, als von Seiner Majestät den Kaiser ernannte könig
liche Kommissair für Croatien und Slavonien, sowohl an den Banus, 
als an den Metropolitain und Erzbischoff Rajacsich verwendet, 
beiden die unheilvolle Complication, in welche ich durch die serbische 
Insurrektion mich verwickelt befinde, und mich von selben um- 
rungen sehe, dringends gebeten, diesem bedauerlichen Zustande 
durch ihren Einfluss zum Wohl der Menschheit Schranken setzen 
zu wollen.
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341.
Temesvár, 1848 július 8 .

Báró Pvret bánsági főhadparancsnóknak gróf Latowr osztrák hadügy
miniszterhez intézett fölterjesztéséből, mélyben a szerb fölkeléshez pártolt 

osztrák tiszteket árulóknak bélyegzi.
Schwartz őrnagy fogalmazványa. Wien, S. B. G. K. 1848. Base. 130. VII. 20.

Exp. július 9.

Die Einwirkung des Carlovitzer National Comités auf die 
Grenze erstreckt sick bereits dabin, dass von demselben die Offi
ziere unter Zusicherung ihrer Gebühren und Pensionen individuell 
schriftlich aufgefordert werden der sogenannten Nationalsachen 
beizutreten und diese Erklärung kurz und bündig abzugeben. Für 
die, sich weigernden ist die Drohung beigefügt, dass das National- 
Comité sie vor dem Grimme des Volkes zu schützen, nicht im 
Stande sein werde.

Unter solchen Umständen bleibt mir nichts anderes übrig,
als den Beitritt der Offiziere zur Nationalsache, als einen offenen 
Verrath an der Sr. Majestät unserem a. g. Kaiser beschworenen 
Pflicht mit dem Beisatze zu erklären, dass alle Beigetretenen oder 
Beitretenden in den Regimentern ausser Stand und Gebühr zu brin
gen seien. 1

342.
Pest, 1848 július 8 .

Sztefanovits János hadnagy tudatja a szerb odborrál az alábbi eseményt. 
A főodbor által hitelesített német fordítás. Wien, Kr. A. 1848. Ex. M. 3557.

Am Samstag den 8 -ten Juli 1848 langte in Pest an das 
Ministerium eine Depesche aus Wien an vom dortigen Kriegs- 
Ministerium, worin Ungarn aufgefordert wird, alsogleich 40.000. 
Rekruten für die Armee in Italien zu stellen. Im Falle der Weige
rung ist das Wiener Kriegs-Ministerium fest entschlossen, nicht 
nur „die bisherige Neutralität hinsichtlich der Verhältnisse zwischen 
den Ungarn, und Südslaxen aufzuheben“ sondern selbst auch exekutiv 
einzuschreiten.

Johann Stefanovits
Leútenant im 47. Inf. Regiment, zugetheilt heim hohe General - 

Quartirmeisterstaahe, in der Durchreise nach Kaxlovitz.
Báró Hrabowsky ezen tényt július 14-én közölte Latourral és bizal

masan utasításért folyamodott: „um nöthigen Falls mein Verfahren gegen 
die Serbische Nazion hiernach richten zu können. (K. M. 1848. 3557.)

1 Lásd a 321. sz. iratot a 494. lapon.
33*
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343.
Zágráb, 1848 július 9.

Báró Jellaüé horvát bán felelete báró Hrabowskyhoz, utóbbinak 
kétrendbeli átiratára, mélyben a szerb mozgalomhoz való viszonyáról szól.

Másolat. Wien, Kr. A .; 81. S. G. K. Faso. 138. 1848. VII. 41/b.

Auf die geschätzten Zuschriften vom 5. und 6 . Juli Praes. Nr. 661
u. 6641 habe ich die Ehre Euer Exzellenz folgendes zu erwiedern:

In Betreff der dermaligen Bewegung unter den Serben, und 
den Einfluss, den ich bei dieser Nation . . . habe so kann diess 
ohne mein unmittelbares Zuthun und die natürliche Sympathie 
eines Volkes gegen einen Mann sein, der im Gefühle des Rechtes 
und seiner Überzeugung eine Sache zu der seinige gemacht hat, 
welche als Mensch und österreichischer Offizier vor Gott der Welt 
und seinem Gewissen gerechtfertigt, und die innigste Theilnahme 
der ganzen österreichischen Armee, wovon ich täglich Beweise 
erhalte, — für sich hat. Der Odbor von Carlovitz hat von mir bis 
zur Stunde noch keine Aufträge erhalten, noch solche je von mir 
verlangt, und ich glaube nicht, dass ich besonders unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen, durch irgend eine Zuschrift auf den
selben wirken könnte, obwohl ich, aufrichtig gesagt, die gerechten 
Wünsche der Nation nur billigen kann, und daher aufrichtigst 
wünsche, — dass sie, — statt ihnen mit den Waffen in der Hand 
zu begegnen, — die verdiente Berücksichtigung finden möchten, 
was viel eher zur Auflösung der bestehenden Zusammenrottungen 
führen würde, als ein Aufruf von meiner Seite, von dessen Wirk
samkeit ich mir nach meiner inneren Überzeugung garnichts ver
sprechen darf. Leider sind alle diese bedauerlichen Ereignisse nur 
die Folgen eines terroristischen Systems, dass Eurer Exzellenz 
selbst so vielfältig gemissbilligt haben.

Weiteres erinnere ich mich wohl gegen Euer Exzellenz zu 
Gradecz nichts anderes geäussert zu haben, als dass ich es für 
eine grosse Calamität ansehen würde, wenn die Serbier aus dem 
Fürstenthume jenseits der Donau durch den Hilferuf unserer Serben 
und durch religiöse und nationale Sympathie geleitet, herüber
treten, und mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen würden, 
eine Calamität, der man nicht zeitlich genug ein gerechtes und 
billiges Eingehen in die Wünsche der Nation zuvorkommen könne.

Báró Hrabowsky István nádorhoz intézett jelentésében — kilátás
talannak tartván megbízatását és helyzetét — a királyi biztosságtól való 
felmentését kérelmezte. (TJ. o. 1848 VII. 41.) Jellaéié július 10-én arra kérte 
báró Hrabowskyt, hogy a statusquot tartsa fenn; ő maga pedig Szlavóniába

1 Lásd a 332. és 333. sz. iratokat az 503—505. lapokon.
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fog utazni a lakosság lecsendesítésére, nehogy János főherceg békéltetési 
kísérletei megzavartassanak. (U. o. 1848 VII. 41/c.) Báró Hrabowsky 1848 
július 14-én ismételten kérte felmentését, miután a bécsi hadügyminiszté
rium felfüggesztése ellenére a bánt parancsnokló tábornoknak tekinti és 
az udvar vele szemben a szigort elejtette (u. o. 1848 VII. 41/a.), sőt Inns
bruckban a tisztikar fáklyás-zenével tisztelte meg. „Ich lasse nicht durch eine 
solche Farce meine im Krieg und Frieden erworbene militärische Reputa
tion aufs Spiel setzen“ — írja báró Piretnek 1848 július 10-én. (Nr. 1848 
VII. 42.)

344.
Mitrovica, 1848 július 9.

Bastich ezredes, a péterváradi ezredparancsnokának Latour grófhoz 
intézett jelentéséből, a határőrvidék helyzetéről.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. 8480. sz. a. Érk. július 17.

. .  . Ich fand bei meinem Eintreffen am 7-ten [die Grenze] 
in dem Zustande der höchsten Anarchie. Der Cordon gegen Serbien 
gewaltsam aufgehoben, die Truppe aufgelöst, die Offiziere aus 
ihren Stationen vertrieben, mehrere derselben misshandelt und 
gebunden nach Carlovitz zum leitenden Odbor zur Verantwortung 
geführt, und statt deren sogenannte Sicherheitsodbors in allen 
Gemeinden, mit der Abhängigkeit von dem Hauptodbor in Carlovitz 
errichtet. Diesem Hauptodbor hat man es jedoch zu verdanken, 
dass doch noch weniger Mord- und Todtschläge und sonstige Übel 
verübt wurden, als es unter dem bestehenden Umständen sonst 
geschehen wäre. Die Gemeinde, Kirchen und Schulfonds-Cassen 
weggenommen, die Waldschonungen geöffnet und dem Viehe preis
gegeben. Die Justizpflege, alle Administrations und sonstige Dienst
zweige aufgehört; die gesetzlichen Organe kraftlos, keine Behörde 
darf etwas befehlen, Niemand will und darf etwas befolgen, der 
Terrorismus regiert. Gewaltsame Requisitionen sind an der Tages
ordnung. Tausende von den Serbianern aus der Türkei sind jedoch 
erst nach dem Dingriffe auf Karlowitz zur Hülfe eilend herüber, 
und sollte es zum Kampfe mit den Magyaren kommen, was, wenn 
den einheimischen Serben nicht ihre Forderungen bewilliget werden, 
unausbleiblich erfolgen muss, weil die Erbitterung bis zum Fana
tismus gestiegen ist; so wird das ganze Serbien, mit der Waffen 
in der Hand aufstehen, und ihnen zur Hilfe eilen. In ganz gleicher 
Lage ist, das Csaikisten-Bataillön, das Deutschbanuter und Illir- 
banater Grenz-Regiment, so wie die mit Serben bevölkerten Comi
tate des Bács und des Banats. Wenn hier nicht auf das schnellste 
und baldigste Abhilfe geschieht, so ist bei der bis zur Fieberhitze 
gesteigerten Aufregung des Volkes das Schlimmste, das Äusserste 
zu befürchten; und der grässliche Bürgerkrieg sammt allen seinen 
Folgen wird und muss beginnen, welchen Schon jetzt jeder Funke 
entzünden kann.
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Noch mehr, dieser Krieg wird bei den für ihre Religion so 
sehr eingenommenen Serben zugleich ein Religionskrieg werden, 
und in Folge dessen dürften alle Slaven und Wallachen derselben 
Religion, auch aus dem unteren Dunaugegenden für denselben aus 
dem Grunde entflammt werden, weil der Angriff auf Carlovitz 
durch den Commandirenden Herrn Generalen Br. Hrabowsky als 
ein Angriff auf die Religion der Serben, ihren Patriarchen und 
ihre Heiligthümer allgemein angenommen worden i s t . ..

Wenn gleich zu keinem Rathe berufen, glaube ich doch mir 
die Freiheit nehmen zu sollen, die Mittel anzudeuten, welche auf 
die Beruhigung der Gemüther heilsam wirken können: die
alsbaldige Entfernung des Commandirenden Herrn Generalen 
Br. Hrabowsky von Peterwardein, und die möglichst balde Hieber
sendung des wenn auch in einer ungesetzlich berufenen Versamm
lung doch aber vom Volke zum Woivoden gewählten Generalen 
von Suplikatz, der ein sehr verdienter Mann, und loyaler Unter- 
tban Sr. Majestät des Kaiser ist, mit der Weisung sich an die 
Spitze des Odbors zu stellen, und zu vermögen, dass wieder die 
gesetzlichen Authoritäten eingesetzt, und Ruhe und Ordnung her
gestellt werden könne, so wie auch das blos das k. k. Kriegs- 
ministerium in Wien mit allen Grenzregimentem ohne Intervention 
des Magyarischen Ministerium in dienstliche Verhandlung trete . .  .

345.
Karlóca, 1848 július 9.

Felhívás egy szerb ifjúsági önkéntes csapat felállítása iránt.
Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D. A. Z. 1848. 3. A. 231.

МлађимЂ Србима рода ученога!
Браћо!
Наступило је време оно, за ко&мт, смо толико чезнуди. 

Духт, свемогући разкинуо је окове, кое су му тирани човечества 
п воље Божив противници били.

Мдадежг је свуда најпре свемогућа гдас чуда, вољу све- 
могућу разумједа. Мдадежт, је прва по свој Европи себе на 
жртву дада за ту свету нстину; свуда је она прва бида. а кадт, 
је  прилика и време затекло, прва је она чете оружане устробда, 
први су и најжешћи њезини борци били за сдободу, праву 
рода човечна; вене су оружане чете рјешаваде судбу народа, 
у комт, се је нашда.

И ми смо се браћо спрамали одавно, да у овакомт, чове- 
честву посдужимо. Нестрплвиво смо изгдедади на поспјепшу 
придику. Та је придика садт, настада. Ми смо доста принеди, 
да та придика, да то време р ате  дође нди да наст, немимоиђе;
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ми смо напгв народЂ нротивг грјешни самовластима, противн 
његови угљетатеља на ноге подигли; подигди смо га да тражи 
своју самостадноств, своју слободу, својн истинити напредакг.

Нив наша дуашоств само то, да Народн нашн на ноге 
дижемо. Несмејемо ми данасн, кадг намт. је сакт, народн на оружију 
и у опасности, скрштенимЂ рукама гледати, шта ће онт, чинити, 
шта ће одг вега бити. Наша је највећа, наша је најпрва дуж- 
ноств роду, поготову у данашње дане словомн и дћломх по 
могућству усдугомБ притећи.

Овако раздвоени, као што смо садп, неможемо ми никадЂ 
оно чинити, што би сједињени и у друштву чинити могли. 
Због тога је насн некодпко, кои смо се овде у срцу нашегЂ 
покрета нашди, заклучило, да установимо нашу чету по прим- 
јеру други мјеста, која ће народи нашемт, славомт, и дћломн на 
усдуги бити и у помоћв притицати; да установимо чету, која 
ће све наше племените жеље у дјело, у живот претворити 
настојавати. Кад то неби учинили, сгрјешиди би и спрамт, насг 
и спрамЂ нашегЂ народа.

Ово заклученце наше јављамо ми својт, нашоЈЂ браћи. А у 
исто време позивљемо све наше другове, све наше парњаке, 
који су пријатељи сретногн напредка Народа нашегЂ, да овамо 
к нами, у ово наше коло, у ову нашу чету часЂ пре из свију 
наши крајева дођу. ВезЂ оружја се сада ни у цркву неиде; 
дакле сваки, кои може, некЂ дође с оружјемЂ. Кои оружја неби 
имао, некЂ дође с добром вољомђ. Ми ће мо се овде састаратп 
и за оружје и за издрж ате и за друге потребе. Неоклевајте 
браће, јерЂ смо већЂ доста закаснили. Одите, да с народомЂ 
нашимЂ дјелимо све тегобе, све радости; одите да последњу, 
да највећу нашу дужноств и спрамЂ насЂ и спрамЂ Бога испунимо !

У Карловци 27. Јунија 1848.
Сим. Крестић. 1оанЂ ГеоргиевићЂ. СветозарЂ Стојадино- 

вићЂ. РадославЂ МаноПловићЂ. КонстантинЂ МшдраговићЂ. 
ПетарЂ МладеновићЂ. Пера МарковићЂ. Тоша Живковић. СтеванЂ 
ПоповићЂ. Аркадие НиколићЂ. Дан. Медаковић. Вћпко НиколићЂ. 
Корн. Радивов ИоповићЂ. Васа ЈанковићЂ.

Fordítása:
Bekövetkezett azon idő, mely után vágyódtunk. A bilincseket 

a mindenható szellem széttépte, melynek az emberiség zsarnokai, ellen
ségei voltak. Az ifjúság mindenütt legelőbb meghallotta a mindenható 
hangot és a mindenható akaratot megértette. Az ifjúság egész Euró
pában a szent igazságért feláldozta magát; mindenütt az első volt 
s mikor az alkalom és idő bekövetkezett, legelső volt a fegyveres 
csapatok fölállításában és harcosai a leghevesebben és legelőször 
küzdöttek a szabadságért, az emberi jogokért; fegyveres csapatjaik 
döntötték el a nemzetek sorsát, ahol részt vettek.
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Mi is, testvérek, régen felkészültünk arra, hogy az emberiség 
ilyen ügyeinek szolgáljunk. Türelmetlenül vártuk a kedvező alkalmat, 
mely most megérkezett. Sokkal hozzájárultunk, hogy ezen alkalom 
és idő minél elébb megjöjjön és minket el ne kerüljön; mi hívtuk 
fel fegyverre nemzetünket a bűnös önkényuralom és ennek zsarnokai 
ellen; fegyverre fölhívtuk önállóságának, szabadságának, jogos hala
dásának kivívására. Nem az egyetlen kötelességünk a nemzet föl
keltése ; nem szabad, amikor az egész nemzet fegyvert fogott és 
veszélyben van, ölhetett kezekkel figyelni, hogy az mit fog cselekedni 
és mi lesz belőle. Legelső és legnagyobb kötelességünk a mostani 
időben szóval és tettel lehetőleg segítségére sietni.

Két pártra szakadva, amint most vagyunk, sohasem érhetjük 
el azt, mintha egységesen és szövetkezve járunk el. S ezért mi 
néhányan, akik a mozgalmunk központjában vagyunk, elhatároztuk, 
hogy csapatunkat fölállítjuk más helységek példájára, mely szóval 
és tettel nemzetünk szolgálatára fog állani és segítségére sietni; 
hogy egy csapatot teremtünk, mely azon lesz, hogy nemes óhajainkat 
megvalósítsa. S ha ezt nem tennénk, vétkeznénk magunk és nem
zetünk ellen.

Ezen elhatározásunkat tudatjuk testvéreinkkel s egyúttal összes 
egykorú társainkkal, akik nemzetünk szerencsés boldogulásának barátai, 
hogy minél előbb jöjjenek ide körünkbe, csapatunkhoz minden 
vidékről, fegyver nélkül ma még a templomba sem mennek; jöjjön 
el tehát, aki csak teheti, fegyverrel, s ha nincsen, jöjjön önként, 
gondoskodni fogunk itten fegyverről, ellátásról és egyéb szükség
letekről, ne vonakodjatok, mert úgyis eleget késtünk már. Jöjjetek, 
hogy a nemzettel megosszuk összes bajait és örömeit; jöjjetek, hogy 
legutolsó és legnagyobb kötelességünket magunk és Istennel szemben 
teljesítsük t

Karlócán, 1848 június 8-án. (Aláírások.)

346.
Becs, 1848 július 11.

A bécsi szerb bizottságnak báró Doblhoff osztrák miniszterhez intézett 
emlékirata, a délmagyarországi szerbek követeléseiről.

Közölte Szubotits János a Szerb Letopisz 1850. évf. 81. kötetében.

Представлћние Министру барону ДоблхоФу 11. Јулл 1848 
о србским стварма држано.

Ваше е Внсокопревосходителство пмало милоств спрама 
насв изразити се, како Ваша Ексцелленијп жели, да Вамт> се 
србске ствари обширние разложе. Ова жели В. Внсокопревос- 
ходителства еств заедно и една одђ нашихт, навтоплшхг желв. 
Мн с.мо Срблви ув$кЂ ту несрећу имали, да наст> е как освћтв,
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тако и наше правителкство врло мало познавадо. Томе су биле 
криве и околности истина, али набвише наша прекосм&рна 
благообразноств. Мн смо свагда више држали на д4ла, него 
на р4чи; мн смо се само у навнеотложшвмт. стварма могли 
отважити, да нашемт правителвству не на досади будемо. 
ОдовудЂ можете В. Внсокопреходителство предпоставити, како 
нам мора прјнтна бнти та прилика о нагаемг станго обширнгв 
говорити, кон) намт. В. Ексцелленцјн пружа. Зато и молимо 
В. Внсокопревосходитство, да стан4 наше уц&ло предложити 
можемо, као што се то изт. исторјвске прошлости у дану садаш- 
њостб развило, и како желимо, да намт. се то за будућностк 
образув.

I. Србљи су одт. цара Леоподда као народв у Угарску 
изђ нбговогђ старогЂ отечества изазвани. Томђ приликомЂ дано 
имђ е увћраванћ, да ће ду као народЂ сматрани и држани бнти, 
и дана су пмђ права: да иман) слободно богосдужеше, да могу 
главу цркве и воЗводу народа бирати, и да собствено зем- 
ЛБиште и собствено правителБство домашнћ имаго. За то су 
пакЂ они пресвћтломЂ владагоћемЂ Дому у воЗнамо противЂ 
Турака служити морали.

То су онп заиста и учинили. У оно врћме, кадЂ е само 
5000 Хрвата и 3000 Мађара у рату противЂ Турака столло, 
дали су СрблБи царскоб армади 10.000 вовника, и ови су слу- 
жили цара о свомђ трошку, неиштући ништа друго за себе, 
него оно, што од непрјнтелн отму. То су имђ истина обћћали, 
али нису држали. Они су служили Цара и у другим нћговимЂ 
ратовима, и свагда су више лгодШ давади, него и кои другЈв 
народЂ. Они и данасЂ служе цара и то у истоД мћри. 6рЂ 
во1на граница, у кош& понаввнше Срблви живе, посдала у 
Италиго 35.000, а друге аустрШске провинц1е, изузимагоћи 
Италш, 60.000 лгодш; а граница некЂ само */*» иастБ укупногЂ 
брон жителн монархје чини. Мађари по именце само нћешто 
преко 5000 лгодга свое крви у Итадга имаго.

Одђ онихђ права, ков су нама дали, ше ни едно у својоа 
цћлости сачувано. До нћкихЂ одђ истихђ права нису намЂ ни 
доћи дали; а друга су тако окрнвили, да су се само с4 нке 
одђ нбихђ до данашнћгЂ дана сачувати дале. Два путЂ су 
намЂ допустили, да имамо патртрха; далн су намЂ само три 
кое вовводе, кое вицево&воде; наше дворско мћсто укину обћ- 
ћавагоћи намЂ зато реФеренте кодђ угарскихЂ дворскихЂ мћста, 
али обћћанћ ниеу држали; 1791 уведу насЂ у членове закона 
као угарске државне грађане, и то безЂ нашегЂ садМство- 
ванн и противЂ нашихЂ интересса; трудили су се изђ свјго 
сила, да насЂ поун1ште, п служили су се при томђ свима 
средствама, кол су само кђ ц4 ли водила. неосврћући, се много 
на нвихову праведноств и морално достоинство: —  на кратко
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одђ онога, што су намт> оббћади, држади су тодико мадо, да 
манћ бнти неможе.

Ади као народЂ бнди смо увћкт. сматрани. Тект> после 100 
година, узеда наст> е Угарска Д1вта 1791 за угарске државне 
грађане; но и доцше увћкт. гдасила су сва наДвиша и виша 
писма на идирсшб т. е. србскШ народг; Саборт> народа звао 
се увЗдав народнШ конгрессв; фондт, народа народннЗ фондђ; 
шкоде народа народне шкоде и т. д. Воена краина остада е 
до нашегЂ времена као особита држава аустршскомЂ прави- 
тедвству поучинћна; ади као што су насЂ 1791. 8ше т е  <1е т е  
(о мени безЂ мене) угарскомЂ правителвству подложиди, тако 
су насЂ хтћди садЂ усмотрешго воене границе подобнвЈМЂ 
актомЂ 8ше т е  <1е т е  истомђ томђ правитедвству противЂ наше 
водћ и сђ оспасношћу самогЂ нашегЂ народногЂ бнћа под- 
дожити.

И на оваи е начинЂ:
II. Садашпћ станћ нашегЂ народа доведено, гди смо униш- 

тоженго наше народне самосталности, и саме наше народности 
издожени. 6рЂ:

1. Мађари и нбихово правителвство неће никаква исто- 
рШска права другихЂ народа да признаду, премда да су они 
сами сва НБ1хова захтћванл на прошлости оснивали. Они ишту, 
да се мн нвима безусдовно придгобимо, чимђ мн у опасноств 
доћи морамо сђ временомЂ сасвимЂ у Мађарима изчезнути.

2. Мађари сматраго савЂ добнтакЂ нашихЂ дана као 
изклгочително прибавдћше МађарскогЂ кодћна, одкуда изклгоучи- 
тедно мађарскШ министершмЂ, изклгочитедно мађарска поли- 
тика, држанћ да е мађарско кодћно и отечество една и иста 
сварЂ, изкдгочитедно мађарск1и карактерЂ државногЂ живота 
и т. д. Да при оваквомЂ начину сматрани стварш са стране 
Мађара друга кодћна покрав нбихђ обстати не могу, да ово 
врдо мадни дћо у уживанн користШ, кое добнтн Марта пру- 
жаго, ишати могу, да ова дакде или Мађарима постати, иди 
као хедоти ХПГ в&ка живити морао, то е нсно. Мн Србдви 
немамо волћ ни да едно ни надруго, и одсважили смо се, иди 
себи достобно државно бнће прибавити, иди с оруж1вмЂ у 
руци пропасти.

3. Мађари су изрекди принципЂ тав, да друге народе 
мађаризирати мораго. Што се насЂ Србдн тиче, кодђ насЂ су 
знади своа езикЂ већЂ у народне школе увести, и прете намЂ 
то исто и у смотрешго наше Цркве учинити. 6рЂ никаква се 
друга нам&ра се недаде помислбти, изђ кое они тодико водго 
имаго наше црквене кнвиге на мађарскШ озикђ преводити, 
кодика се изђ предложенк ПожунскогЂ поджупана на самомЂ 
Сабору Крадћвине учинћногЂ показие.
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4. Аустријска коншт&тувдна1 излвлгое све народности за 
исноредне; мађарски министри предамномг су се изразили, 
да они никакивт, другш народг, и никакву другу народноств 
у УнгарШ призната неће, признати не могу, него само едну 
Мађарску.

5. Мађари су мађарсшб езбкЂ за изклгочитеднна езикт, 
савћтованн у вармеђамк изавили. Но будићи да има вармеђа, 
кое су чисто сдаванске, или чисто влапгке, то су онимт. своћмн 
силовитимг изречешемЂ велику частв државнихт, грађана на 
ћутанћ осудили и права које имђ народно представничство 
дае, насилно лишили.

Из овихђ неколико черта мађарске системе управлнанн 
могу Ваша Екселлешџл мислити, у кнквомђ се станго Срблви 
налазе, коб несрећу имаго, подђ мађарскомЂ рукомЂ 10шв 
столти. Али на срећу већЂ се велика частк србскогЂ народа 
Фактички изподђ силе Мађара ослободила.

Нуждно е, и Ваше Бнсокопревосходителство изволпте до- 
пустити, да 101ЦБ нћке поедине черте мађарске системе управ- 
ллнпа навести можемо; ерЂ текЂ изђ њихђ може се лсно уви- 
дити, у каквомЂ се станго народи у УгарскоД находе:

1. Премда Мађари за навсветда свого дужноств држе, 
старати се, да имђ се народноств сачува и разв1е; и премда 
они на овав конацЂ еммисере стотинама и међу саме народе 
друге крви шилго: ништа манћ свакога Срблвина, кои се усуди 
свомђ народу о тога народности говорити, прекомЂ суду предаго.

2. Они знаду за слободу штампе само за себе и њихове 
ствари; све србске листове, коћ подђ нвиховомђ контроломЂ 
неизлазе, забранили су.

3. ПравомЂ ассошпше служе со они за себе свакш данЂ; 
а кадЂ се Срблви скупе, да се о своимђ стварма савћтуго, то 
су нвима такго незаконни метежни састанцн, и ко се у тима 
нађе, тав подиада подђ претв судЂ.

4. Таћна писма бнва одђ нвихђ на огорчителннВ начинЂ 
вређана.

5. Они изтезуго подђ раздичгггомЂ видомђ одђ немађар- 
скихђ жителл новце, они узимаго немађарске мдадиће, и обра- 
ћаго обое на то, да она колћна угнћте, одђ коихђ су та сред- 
ства узели.

6. Ллчна слобода кодђ Мађара ше ни мало сигуршл, него 
кодђ Турака. Они су лгоде у на тамнице бацали, кои су само 
едну одђ КарловачкогЂ Митроподита издану прокламацију 
читали, кон е и у самимЂ у Пешти излазећимЂ Новинама печа- 
тана бнла, само за то, што су е читали.

7. На сво&иђ земадвскимЂ саборима држ е намЂ уста зат-

1 Од цара Фердинанда м. Апршпа 1848 дана.
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ворена безЂ прим^рнимв терроризмомЂ, комђ е другчје гово- 
рећШ посланикт. изложенг. Хорватски посланицн бнлхи су на 
послћднћмЂ угарскомЂ државном Сабору тако злоставлћни, да 
су се они при концу тога зарекли, никадЂ внше на угарскокЂ 
државномЂ сабору недати се видити.

8 . Навпослћ у послћднћ време затворили су намЂ крозЂ 
свога кодђ Нћгова Величестга резидиравоћегЂ министра и сама 
врата НћговогЂ Велпчества.

Ваша ће Екселлешџн увидити, да на овав начинЂ ни еданЂ 
народЂ, кои хоће свое народно бјиће да сачува подђ Мађарима 
обстати немоз.е. И зато су Срблви заклгочили.

Ш. Да свое будуће станћ у смнслу своихђ задобненБ1ХЂ 
права и природне правде на овомђ основу уреде:

1. Они хоће да буду, и да се зову народЂ;
2. Они хоће, да се областв, у когов они жиге, у смотренш 

политичкогђ управлнни, са кралћвинама ДалмациомЂ, Хрват- 
скомђ и СлавошомЂ сагози. Зато ипак непрестае ова облиств 
круни Угарсков принадлежати, та и саме оне три споменуте 
кралћвине принадлеже истои круни.

3. Они хоће да имаго патрјарха и вовводу, кое народЂ 
избирати да има.

4. Они хоће, да лвно упраглвнћ сами своимђ народннмЂ 
езикомЂ воде.

5. Они хоће, да единство аустрШске монархте истинномђ, 
и тако централно правителвство свима земллма о бите буде.

Ако се Срблвима на дипломатичкомЂ путу не помогне, то 
су се они обважили, своме оружго остаЕити, нека оно нвихове 
ствари пресуди, и готови су пређе умрети, него срамно живити.

Мн гоецб само зато имамо молити, да намЂ Ваша Ексел- 
ленцјц допусги, да можемо с’ нћколико рћчји одговорити на 
нћке ствари, кое мађари и нбихово правителвство противЂ насЂ 
и наше петицие наводе.

1. Они кажу, да е наша скупштина од 1-огђ мала неза- 
конна. Мн питамо: како се може послћ задобнвеногЂ праЕа 
ассоцјлцје една скупштина незаконномЂ нарећи, кок се лвно, 
у наавећемЂ миру и поредку, ради одправлнни народа каса- 
гоћихЂ се државноправославннхЂ дћла држи ? Кђ томе е 
Н. Ексцелленцјн МитрополитЂ, кои е ову скупштину на изричну 
желго народа сазвао, Н. ц. к. Внсочеству надвоћводи Балатину 
и мађарскомЂ министер1гому лвјо, да ће се та скупштина 
држати. и они су на то пристали.

2. Они кажу: у тои скупштини ше цћо народЂ заступ- 
лћнЂ, будући да највећа частв обштина банатскогЂ провинви- 
лла и Бачке Вармеђе на скупштину ше бнла дошла. Истина е, 
да посланицн споменутнхЂ обштина на Скупштину нису дошли,
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али они нису дошли бнли збогв тога, што имђ нису доћи до- 
пустили. У Банатском нровинвдллу ни су дали позивателно 
писмо облвити; а у Еачко11 Вармеђи забранили су обштинама 
избране већЂ посланике на скупштину послати. Пакт и опетт. 
многе су од овнхђ обштина, непазећи на забрану, дошле; 
многе су довше преко посланнх депуташл заклгоченЈнма скуп- 
штине нриступиле; и ц&о народЂ, ни саму ону частв неизузима- 
гоћи, кон е подђ силу мађарске посаде пошла, признао е дћдомЂ 
заклгоченји држане скупштине за свон.

3. Они назпваго Срблћ ребелима. А Срблви се нису ни 
противЂ круне, ни противЂ отечества подигли, него само противЂ 
насилства едногЂ властв љубивогЂ, манвину државннхЂ гра- 
ђана чинећегЂ колћна; они не иду за политичкомђ независ- 
ношћу, него хоћеду само административну самосталноств, подђ 
ИСТОМЂ ДИНаСТ10МЂ, подђ истомђ круномЂ. Срблви не признаго 
суверенитетЂ мађарскогЂ колћна. И мн овнмв торжествено ову 
титулу одђ насЂ одбЈлмо, кого су Мађари доиста већЂ нћко- 
лико пута носили, али Срблви никада.

4. Они насЂ на називају разбоиницвјма. Ко ово име по 
правди заслужуе показаћеду дћла, кон мн ВашоЗ Екселленцга 
представити можемо. Срблви су оружје узели, да свое нав- 
свет1в добро свое народно бнће сачуваго; они су то узели, 
кадЂ су ихђ већЂ сђ оружаномЂ рукомв напали бнли. Мађари 
су сграбнли оружје, да едном за обште отечество Угарску 
здраво заслужномЂ народу тога навсветте добро уграбе; ону 
су сграбнли оруж1в докђ су Срблви јоштв на мирномЂ путу 
петицие стонлп. Срблн су и послћ, кадт. су ихђ већЂ напали 
бнли, у оружго мирно на границама областв стоали, кои мађар- 
скомђ правителвству подчинћна бнла н1е; Мађари су изђ потае 
напали на едну безазлену варошв, они су ту варопгв запалилп, 
и кишомђ од куглШ пресули; они су неоружане обнтателћ 
запалћннхв кућа потукли; они су у несвћстицн лежеће ранћне 
у ватру бацали. И опетв не да су они пуста1е него Срблви ?

Ово е станћ, у комђ се мн надазпмЂ. Мн молимђ Вашу 
Екселленцјго, да бно истини нашихЂ рћчШ увћрешв бнли, за 
кое мн натомЂ чешћу емаствуемо. Мн увћрамт. Вашу Ексцел- 
ленцјм о наввећов лонлности нашега народа спрама монарха 
и Внсокогђ дома владагоћегЂ. Ми изнвлгоемо Вашоћ Ексцел- 
ленши, да је народЂ Србскјв, наумио са свомђ збилвомЂ и свомђ 
силомђ одржанћ своихђ права, али и единство аустрШске 
монархЈе бранити.

Fordítása:
Nagyméltóságod előttünk azon óhaját fejezte ki, hogy a szerb 

ügyeket részletesebben kifejtsük. Nagyméltóságod óhaja ugyancsak 
a mi leghőbb óhajunk is. Szerencsétlenségünkre a mi kormányaink
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a lig  ism erték  ü g y e in k e t. Igaz, h o g y  en n ek  a k ö rü lm én yn ek  m ás okai is  
vo ltak , de leg inkább a m i tú lsá g o s  a lkalm azkodásunk . M indenkor a 
te tte k r e  fe k te ttü n k  több sú ly t , m in t a sza v a k ra ; m i csak a leg -  
halaszthatatlanabb dolgokban lép tü n k  fö l, n eh o g y  korm ányunknak  
terh ére  leg y ü n k . Ebből is  lá thatja  N agym éltóságod , ho g y  m en n yire  
k e lle m es  n ek ü n k  ezen  ex ce llen ciád  által n y ú jto tt  alkalom , h e ly 
zetü n k rő l rész le te seb b en  szólhatn i. E n ged je  m eg  teh á t N agym éltóságod , 
h o g y  h e ly ze tü n k e t ter jed e lm esen  előadhassuk , am int az tö r té n e ti  
m ú ltú n k tó l a m ai n ap ig  k ife jlő d ö tt, é s  óhajtjuk, h o g y  az a jövőben  
kia laku ljon .

I. A  szerb ek et r é g i hazájukból L ipót császár M agyarországba  
m in t n em z ete t h ív ta  be. E kkor m e g íg é r te , h o g y  n em zetn ek  fognak  
te k in te tn i, b iz to sítv á n  a k ö v e tk ező  j o g o k a t : a  szabad va llásgyak orla to t, 
h o g y  egyházfőt é s  n em zeti vajdát választhatnak, sa já t fö ld te rü le tte l  
és korm ánnyal bírhatnak . E n n ek  fejéb en  a szerb ek  az uralkodóház  
érd ek éb en  a törökök e llen  hadi szo lgá la to t te lje s íte n i k öte lesek  voltak.

S ennek  valóban m eg  is  fe le lte k . A zon  időben  a lig  5 0 0 0  horvát 
és 3 0 0 0  m agyar harcolt a törökök  e llen , a szerb ek  azonban saját 
k ö ltség ü k ö n  1 0 .0 0 0  harcost á llíto tta k  ki, a császárt szolgálták , csak is  
azt k érv én  a m aguk részére, am it az e lle n sé g tő l e lveszn ek . E zt té n y leg  
m eg íg érték  n ek ik , de az íg é r e t  n em  ta r ta to tt b e . A  császár m ás 
te rü le tek en  fo ly t  harcaiban is  r ész tv e ttek , m in d ig  nagyobb szám m al, 
m in t eg y éb  n em zetek . Ma is harcolnak a császárért, ugyan csak  o ly  
m érvb en . H iszen  a határőrvidékből, m e ly b en  nagyobbára szerbek  
laknak, O laszországba 3 5 .0 0 0  em ber k ü ld e te tt , m íg  a többi összes  
osztrák  tartom án yok , az o lasz r észek tő l e ltek in tv e , 6 0 .0 0 0  em b ert;  
h o lo tt  a  határőrvidék  csak 1/a  r észé t te sz i k i az összb irodalom  la k o s
ságának. A  m agyaroknak p ed ig  m indössze csak 5 0 0 0  harcosa küzd  
O la szo rszá g b a n !

A zon  jogokból, m e ly e k  n ek ü n k  adattak, e g y  sem  m aradt sér 
te tle n ü l ; n ém e ly ek  eg y á lta lá n  n em  va ló su lta k  m eg, m ások m eg  o ly 
annyira  m eg cson k ítva , h o g y  a m ai n ap ig  csak árn yék u k  m aradt m eg  
b elő lü k . M indössze k é t  Ízben e n g e d te te tt  m eg, ho g y  patriarchánk leg y e n ,  
v a g y  három szor vajdánk, i lle tv e  a lv a jd á n k ; ud vari k ép v ise le tü n k et  
azzal sz ü n te tté k  m eg, h o g y  a m agyar kancelláriában kü lön  referen 
se in k  leszn ek , de ezen  íg é r e t  sem  t e l j e s í t t e t e t t ; 1 7 9 1 -b e n  m egk érd e
zésü n k  n é lk ü l, érd ek ein k  e llen ére , az orszá g g y ű lés i törvén yhozás á lta l 
m agyar á llam polgárokká v á l t u n k ; erőszakkal ig y ek ez tek  m in k et a va l
lási unióba tere ln i, az igazsá g o t és erk ölcsi m é ltó sá g o t e ltipró  eszközökhöz  
n y ú lv a . B ö v id en  s z ó lv a : m indabból, am it íg ér tek , o ly  k e v e se t  n y ú j
to tta k , h o g y  m ár a lig  le h e te t t  k ev eseb b e t adni.

M indazonáltal m in d ig  n em zetn ek  te k in te tte k  m in k et és csak száz 
é v  u tá n  v é te ttü n k  fe l, 1 7 9 1 -b en , M agyarország állam polgárai k ö zé ;  
d e  m é g  ezu tán  is a leg fe lső b b  leiratokban illyr , azaz szerb nem zetnek  
n e v e z te t tü n k ; a n em zeti g y ű lé s  m in d ig  n em zeti kon gresszu sn ak  m on
d a to tt  ; a n em zet a la p ja : n em zeti alapnak, a n em zet isk o lá i: nem zeti
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iskoláknak stb . A  katon ai határőrvidék a m ai n ap ig  kü lön , az osztrák  
korm ánynak a lá ren d elt tartom án y  v o lt ;  de a m in t m in k et 1 7 9 1 -b e n  
„sine m e de m e “ a m agyar korm ány alá h e ly ez tek , ú g y  m o sta n  
a katonai határőrvidék tek in te téb en  hasonló  m ódon  „ sin e  m e de m e “, 
akaratunk e llen ére  é s  n em zetiség ü n k et v e sz é ly ez te tv e , ugyan azon  
(m agyar) korm ány alá akartak h e lyezn i.

I ly  m ódon :
II. N em zetü n k  a m ostan i h e ly zetb en , nem zeti ö n á llóságu n k  és  

m aga n em zetiség ü n k  a m eg sem m isítésn ek  van  k itév e .

M e r t :
1. A  m agyarok  és k orm ányu k  m ás n em zetek  sem m ifé le  tö r 

té n e ti  jo g a it  n em  ism erik  e l, bár ők ö sszes k ö v e te lé se ik e t a tö r té n e ti  
m ú ltra  a lap ították . A zt k ö v e te lik , h o g y  m inden  fö lté te l  n é lk ü l hoz
zájuk csa tla k o zzu n k ; en n ek fo ly tá n  annak a v e sz é ly n e k  leszü n k  k itév e ,  
h o g y  id ő v e l a m agyarokba olvadnánk.

2. A  m agyarok a je le n le g i ö sszes v ív m á n y o k a t k izárólagosan  
a m agyar faj szerzem én yén ek  t e k in t ik ; ebből k ö v e tk e z ik : a kizáró
lagosan  m agyar je lle g ű  m in isz tér iu m  és po litik a , h o g y  a m agyar faj 
és haza e g y  és ugyan azon  fogalom , az á llam i é le tn e k  k izáró lagos  
m agyar v o lta  stb . V ilá g o s, h o g y  i ly e n  k ö rü lm én y ek  k özt a m agyarok  
m e lle tt  m ás népfqj m eg  n em  á llh at, és a m árciu si v ív m á n y o k b ó l a lig  
le h e t  e lőn ye  ; a szerb ek  te h á t  v a g y  m agyarokká asszim ilá lódnak, v a g y  
m in t a X IX . század h e lo tá i k é n y te len ek  é ln i. N ek ü n k  szerb ek nek  sem  
az egy ik , sem  a m ásik  e sh ető ség h ez  n in csen  hajlam unk, s e lh atá 
roztu k  : m agun kn ak m éltó  állam i é le te t  b izto síta n i, v a g y  fe g y v er es  
kézzel elbukni.

3. A  m agyarok k im ond ották  a m ás n em zetek  m eg m agyarosítá -  
sának e lv é t. A  m i szerb n em zeti isko lá ink ba a m agyar n y e lv e t  m ár  
b ev ezették , és az a v e sz é ly  is  fe n y e g e t  m inket, h o g y  egyházain kb a  
is  beviszik . K itű n ik  ez leg in k áb b  a p o zso n y i alispánnak a k irá ly sá g  
o rszággyű lésén  t e t t  in d ítván yáb ó l, m e ly  szer in t a m i egyházi k ön y
ve in k  m agyar n y e lv re  ford ítandók .

4 . A  F erd inán d  császár á lta l 1 8 4 8  április havában ad om án yozott  
osztrák a lk otm án y  érte lm éb en  m inden  n em zetiség  e g y e n jo g ú ; e llen b en  
a m agyar m in isztér iu m  e lő tte m  k ije le n te tte , h o g y  M agyarországon  
m ás n em zete t é s  m ás n e m z etisé g e t n em  ism er e l, hanem  csak  e g y e t : 
a m agyart.

5. A  m agyarok k im ond ották , h o g y  a várm eg y ék  tanácskozási 
n y e lv e  k izárólagosan  a m a g y a r ; m in th o g y  azonban vannak tisz ta  
sz láv  v a g y  oláh várm egyék , ezen  erőszakos in tézk ed ése ik k e l az á llam 
polgárok  n a g y  részé t hallgatásra íté lté k  és n em zeti k é p v ise le ti jo g u k tó l  
m egfoszto tták .

E zen  néhán y  adatból, m e ly e t  a m agyar korm ányzati ren dszerb ől 
fe lsoro ltu n k , lá thatja  E xcellen ciád , h o g y  m ily e n  h e ly ze tb en  le led zn ek  
azon szerbek, ak ik  szeren csé tlen ség re  m ég  a m agyar korm ány a la tt
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vannak. Szeren csére  azonban a szerb n em zet nagyrésze  a m agyar  
hata lom  alól m ár fe lszab ad íto tta  m agát.

6. S zü k ség esn ek  tartju k , h o g y  a m agyar korm ányzati ren d 
szern ek  m ég  n éh án y  példáját fe lso ro lju k  N a g y m éltóságod  en ged ő im ével, 
m ert csak  ezek b ő l láthatja m e g  tisztán , h o g y  m ily e n  a n em zetek  
h e ly ze te  M agyarországon.

1. N oha a m agyarok  leg szen teb b  k ö te lessé g ü k n ek  tartják  nem 
z e tisé g ü k  m eg ő rzésé t é s  fe jle sz té sé t  é s  ev ég b ő l az em isszáriu sok  százait 
k ü ld ik  szé t a m ás vérű  n em zetek  soraiba, m in d en  szerb et, aki m erészel 
n ép én ek  a n em zetiség rő l beszé ln i, a rö g tö n íté lő  b íróság e lé  á llítanak .

2. A  szabadsajtót csak is m aguknak é s ü g y e ik  részére  ism erik  
e l ;  m in d en , á lta lu k  n em  e llen ő rzö tt szerb  lapot betiltanak .

3. N em  m ú lik  e l  nap anélkü l, h o g y  a m agyarok  n e  v en n ék  
ig én y b e  a szabad g y ü le k e zé si j o g o t ; de ha a szerbek  g y ü lek ezn ek  
id evágó  dolgok  tanácskozása m iatt, akkor ezt forradalm i g y ü lek eze tn ek  
m in ő sítik  s a k it o tt  ta lá ln ak , rö g tö n  b író sá g  e lé  v isz ik .

4. A  le v é lt itk o t  k ím é le t le n ü l m egsértik .
5. M in denféle  ü r ü g y  a la tt a  nem  m agyar lakosok tó l p én zt  

szednek , a n em  m agyar n em zetiség ek  közül ifjakat fogadnak fe l a 
n em  m agyar népfajok elnyom ására m in d k ettő t felhasználva.

6. A  szem ély es szabadság a m agyaroknál sem m iv el sóm  b iz
tosabb, m in t a tö r ö k ö k n é l; o lyan  e g y é n e k e t  is  börtönbe v é te ttek , 
ak ik  a  karlócai érsek  á lta l k ia d o tt v a la m ely  p rok lam ációt e lo lvasták , 
m e ly  a p e st i ú jságokb an  is  m e g je len t  ; csak  azért —  m ert e lo lvasták .

7. A z  orszá g g y ű lésen  p éld á tla n  terrorizm u ssa l ha llga tásra  k én y 
sz e r ít ik  a m ás n em zetű  k ép v ise lő k e t. Az u to lsó  m agyar o rszággyű lésen  
a horvát k ép v ise lő k e t o lyann yira  m eg fen y eg e tték , h o g y  ezek m eg 
fogadták  : soha több é a m agyar  o rszá g g y ű lésen  m eg  nem  je le n n i.

8. A z u to lsó  id őb en  v é g ü l az Ő felsége  k ö rü li m in isz terü k  á lta l 
Ő felség e  a jta já t is  elzárták  e lő lü n k .

E xeellen ciá d  m indebb ől m eg győződ h etik , h o g y  i ly  m ódon e g y  
n e m z et sem  m aradhat a m agyar  u ra lom  a la tt, m e ly  n em zeti lé té t  
m e g  akarja őrizni.

S ezért a szerb ek  e lh a tá ro z tá k :
II I . H o g y  jö v ő  h e ly z e tü k e t  a m eg a d o tt jo g a ik  é s  a term észetes  

jo g o k  alapján a kö v etk ező k ép  r e n d e z ik :
1. N em zet akarnak le n n i é s  n em zetn ek  n ev ezte tn i.
2 . H o g y  azon  terü le t , m e ly e n  é ln ek , p o litik a i igazgatás te k in 

te té b e n  D alm át-, H orvát- é s  Szlavónországokkal e g y e s ítte s sé k . E zen  
te rü le t  azért n em  sza k itta tn ék  e l a m agyar sz e n t koronától, m ert 
h iszen  a három  fö le m líte t t  k irá ly sá g  is  u gyan azon  koronához tartozik .

3 . P atriarchát é s  v a jd át óhajtanak, k ik e t  a n em zet vá laszt m eg.
4 . K özigazgatásuk ba a n em zeti n y e lv  b ev ezettessék .
5. K ö v ete lik  az osz trá k  m onarchia e g y sé g é t  é s  az összes tar

tom ányok  e g y  közpon ti korm ányzat alá h e ly ez ésé t.
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Ha a szerbeken kormányzati utón nem segítenek, akkor ügyeik 
eldöntését fegyvereikre bízzák és készek inkább meghalni, mint 
szégyenszemre élni.

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy még néhány szóval némely 
tételre válaszoljunk, amit a magyarok és kormányuk ellenünk és 
követeléseink ellen felhoznak.

1. Azt állítják, hogy az 1848-iki május 13-iki nemzetgyűlésünk 
törvénytelen. Azt kérdjük: hogy lehet egy gyűlést, a gyülekezeti 
szabadság törvényes jogának elnyerése után, mely nyilvánosan a leg
nagyobb csendben és rendben megtartatott, törvénytelennek nyilvá
nítani, mely a nemzetet illető vallási ügyekben tartatott meg? 
melyet a metropolita Öméltósága a nemzet határozott óhajára egybe
hívott, a nádor Őfelségének és a magyar kormánynak bejelentett, 
s amit ezek tudomásul vettek.

2. Azt állítják továbbá: hogy ezen gyűlésen nem volt az egész 
szerb nemzet képviselve, mivel a bánsági polgári területen fekvő és 
a Bácsvármegye községeinek nagyrésze a gyűlésen képviselve sem 
voltak. Tényleg, az említett községek nem voltak a gyűlésen jelen, 
mert nem engedték meg, hogy azon részt vegyenek. A bánsági pro
vinciális részen nem engedték meg a meghívó levelet kihirdetni, 
Báesmegyében pedig a már megválasztott képviselőket eltiltották 
a gyűlésen való részvételtől. S mégis, figyelembe nem véve a tiltó 
rendeletet, sok község képviselője eljött, sokan később küldöttségek 
utján csatlakoztak a nemzetgyűlés határozataihoz; az egész nemzet, 
még a magyar erőszak alatt állókat sem véve ki, — a magáénak 
vallotta a gyűlés határozatait.

3. A magyarok a szerbeket rebelliseknek nevezik, holott a 
szerbek sem a király, sem a haza ellen nem keltek fel, hanem csakis 
az állampolgárok egyik kisebbségét képező népfaj hatalmaskodása 
ellen; ők nem törekszenek politikai önállóságra, hanem csakis köz- 
igazgatási önállóságra, egyazon dinasztia és korona alatt. A szerbek 
nem ismerik el a magyar faj szupremációját. Mi ünnepélyesen vissza
utasítjuk „a lázadó“ címet, melyet a magyar már többször, a szerbek 
azonban sohasem viseltek.

4. Rablóknak neveznek minket, hogy ki érdemli meg jogosan 
ezt az elnevezést, megfogják tetteink mutatni, melyekkel szolgálni 
fogunk Nagyméltóságodnak. A szerbek fegyvert fogtak legszentebb 
javuk, nemzeti létük érdekében; fegyvert fogtak, mikor a magyarok 
által fegyverrel megtámadtattak, kik a közös magyar haza egyik 
érdemes nemzetének legszentebb jogait elrabolják; ők már akkor 
fogtak fegyvert, mikor a szerbek még a petíciók békés utján állottak. 
A szerbek azonban megtámadtatásuk után is békésen állást foglaltak 
a határőrvidék területén belül, mely a magyar kormánynak eddigeló 
nem volt alárendelve. A magyarok ágyúkkal lövöldöztek egy ártatlan 
várost, azt felgyújtották és golyózáporral elárasztották, a felgyújtott
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házak fegyvertelen lakóit agyonverték, az áléit sebesülteket tűzbe 
vetették.

Ilyen helyzetben vagyunk mi. Excellenciád meggyőződhetik 
szavaink igazságáról, melyekért becsületszavunkkal jótállunk. Bizto
sítjuk Nagyméltóságodat, nemzetünk legnagyobb lojalitásáról uralkodó 
házunk fenséges egyeduralkodójával szemben. Kijelentjük, hogy a 
szerb nemzet megfogja tudni komoly elszántságával jogait védeni, 
de az osztrák monarchia egységét is.

Megjegyzés. Az innsbrucki szerb küldöttség egy része Bécsbe uta
zott, hogy a fenti emlékiratot János főhercegnél benyújtsa, de nem marad
hatván fenn hosszabb ideig, végül Ivácskovits P. krusedoli archimandrita 
és dr. Szubotits János bízattak meg az üggyel, kik Dobihoff osztrák 
belügyminiszternek adták át az előterjesztést, de csak szóbelileg.

JELENTÉSEK A KATONAI HELYZETRŐL

347.

Pétervárad, 1848 július 11.

Báró Hrabowsky jelentéséből Mészáros hadügyminiszterhez, a szerbiai 
határzár felbomlásáról.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A .; 81. S. G. K. Faso. 133. 1818. VII. 46.
Praes. Nr. 1226. Exp. július 12.

. . . Der Herr Kriegsminister wird schon aus anderweiten 
Berichten ersehen haben, dass der Militär Grenz-Cordon im Peter- 
wardeiner Deutschbanater und Illyrischbanater Gränz-Regimente, 
durch die daselbst eingetretene Anarchie dieser Truppen, fast gänz
lich aufgehoben i s t . . .

Die Oordons-Offiziere, welches solches nicht zu lassen wollten, 
wurden festgenommen und nach Carlowitz geführt, weil dem ge
nannten Comité von der Bevölkerung der gedachter Grenz-Regi- 
menter blinder Gehorsam geleistet wird, während die Befehle der 
Militär-Behörden nicht beobachtet werden.

Bei solchen Umständen, und da sonach die Gränze gegen 
Serbien nun fast überall offen ist, steht es nicht in meiner Macht, 
die Herübertritte der Serbianer zu verhindern, welche warschein- 
lich von einer jenseitigen Autorität begünstigt werden.

Mészáros hadügyminiszter Vukovics kir. biztos megkeresésére rendelte 
el a szerb határ szigorú elzárását. (U. o. 1848. VII. ad 46.)
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348.
Temesvár, 1848 július 11.

Báró Piret bánsági főhadparancsnoknak gróf Latour osztrák hadügy
miniszterhez intézett fölterjesztéséből, mélyben a királyi kiáltványok 

sikertelenségét bejelenti.
Schwartz őrnagy fogalmazványa. Kr. A.; S. B. G. K. Base. 129. 1848. VII. 24.

Exp. július 11.

Dass jeder aus dem Grenzgebiethe einlaufender neuere Bericht 
die fortschreitende Auflösung jeder Ordnung . . .  darstellt. Die a. h. 
Manifeste vom 10-ten Juni 1. J .1 finden leider keinen Glauben, wo 
sie hingelangten; an vielen Orten durfte ihre Publication aber 
garnicht gemacht werden.

349.
Szeged, 1848 július 11.

Báró Bechtold főhadvezér báró Piret bánsági főhadbiztoshoz intézett
átiratából.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VII. 26/a.

Die immer drohenderen Übergriffe der rebellischen Raub
horden, die Besetzung von Szent-Tamás durch die Insurgenten . . . 
und so die Brandfackel des Bürgerkrieges entzündet haben, zwingen 
mich längstens bis 15. d. M., wo meine Kräfte, grösstentheils 
konzentriert sein werden, mein Hauptquatier nach Óbecse zu ver
setzen und die Operationen mit allen Nachdruck zu beginnen.

350.
Yersec, 1848 július 11.

Blomberg ezredesnek báró Piret bánsági föhadparanesnokhoz intézett, 
a versed július 11-iki harcról szóló jelentéséből.

Blomberg sajátkezű jelentése. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. 
1848. VII. 26/b.

Durch die bis nach Paulis aufgestellt gewesenen Vorposten 
erhielt ich um die Mittagstunde die Anzeige, dass sich eine be
deutende Colonne von Insurgenten auf den von Ylajkovetz hieher 
führenden Strassen gegen Verschetz nähere. Ich liess alsogleich den 
Ort Verschetz durch die Nationalgarde besetzen und rückte mit der
2. M. Division meines Regiment den Insurgenten auf die rechte Seite 
der nach Vlajkovetz führenden Strasse entgegen in der Absicht

1 Lásd a 224. sz. iratot a 380. lapon.
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einen Flankenmarsch in die feindliche linke Seite zu vollführen. 
Als ich mich dem Insurgentenhaufen von eine Stärke 1000—1200 
Mann genähert hatte, liess ich mit Zurücklassung eines Flügels 
der 2. M. 2 Eskadronen als Unterstützung, durch die 6 anderen 
Züge der Division den Feind, welcher 4 Kanonen mit sich führte, 
und ein kräftiges Feuer gegen uns erhielt, in der linken Flanke 
anzugreifen. Dieser Angriff war vollkommen gelungen und mitler- 
weile hatt Mj. Gf. Esterházy mit der Division von Hannover- 
Hussaren die rechte Flanke des Feindes attaquiert,

. . . Die Insurgenten theils aus Grenzern, theils aus Ser- 
vianern . . . wurden in die Flucht geschlagen.

. .  . Eben berichtet Hauptmann Chrastianski den Rebellen 
Anführer Sztanimirovits. . . mit Hilfe der Izbistyeer Gränzern, 
gefangen zu haben.

351.
Zimony, 1848 július 12.

Mayerhofer alezredes, belgrádi konzul jelentése báró Wessenberg osztrák 
külügyminiszterhez, a szerbiai és boszniai viszonyokról.
St. A. Serbien, F. 6. Varia 1848—1850. Érk. július 15-én.

Nr. 234.
. . . Von Serbien aus [nach Bosnien] ist kein Aufruf zur 

Erhebung gegen die Türken ergangen, obgleich wie meine am 
26-ten März d. J. eingesendeten Berichte Nr. 76 u. 801 er
wähnen, eine Volkspartei im ersten Anlauf der Begeisterung für 
die Nationalerhebung sich auch die Beseitigung der türkischen 
Oberherrschaft zum Ziele gesetzt hatte, eine Idee, welche aber 
durch sehr kluge und kräftige Mäassregeln der Regierung des 
Fürstenthum hier im Keime erdrückt worden ist, und seither . .  . 
vor dem magyarisch-illyrischen Kampfe völlig in die Vergessen
heit gerieth.

Mit dem Bericht Nr. 85 habe ich am 28. März die Emissäre 
bezeichnet, welche nach den k. k. Staaten im Interesse jenen damals 
gefassten Idee abgegangen sind, und es ist nicht zu zweifeln dass 
zu derselben Zeit ähnliche Sendboten nach Bosnien, der Herzegovina 
und Montenegro abgefertigt wurden, deren verspätete Wirksamkeit 
sich nun in den Mittheilungen des Ministeriums des Innern spiegelt.

Das Mandat dieser Abgesandten geht aber weder von dem 
serbischen Volke und noch weniger von der Regierung des 
Fürstenthumes aus, sondern von einer Ansammlung völlig unreifer 
fast ausschliessend Serbien und der Türkei fremder Abentheurer, 
welche so wenig zahlreich waren, dass nach Antritt ihrer Sendung

1 Lásd a 11. és 14. sz. iratokat a 46—49. lapokon.
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nicht einmal mehr ein Kern ihrer Gesellschaft in Belgrad zurück
geblieben ist.

Die politische Kurzsichtigkeit des gegenwärtigen Paschas 
von Belgrad hat das schnelle Hinwelken dieser Idee einer Schild
erhebung gegen die Türken nicht erkannt und er hat, als die 
Gefahr längst vorüber war, und selbst bis in die neueste Zeit, 
die Pforte und seine Collégén in Bosnien, Bulgarien und Albanien 
mit Besorgnissen beunruhigt, welche ernste auch auf die hiesigen 
und walachischen Zustände rückwirkende Folgen hatten, denn die 
Bosnischen Türken sammeln sich in bedeutenden Gruppen an der 
Gränze unseres Landes, — offenbar zur Abwehr eines von daher 
befürchteten Angriffes, während das beunruhigte diesseitige Volk 
hierin wieder eine durch das magyarische Ministerium hervor
gerufene Diversion zu sehen glaubt, für deren Bestehen sie Beweise 
in Händen zu haben behaupten.

In Bosnien selbst i s t . . . Grund genug zu einer Aufregung 
des christlichen Volkes vorhanden, ohne das es hiezu eine Auf
forderung Serbiens bedürfte, von wo aus im Gegentheil durch 
Rath und That zur Belehrung beider Theile über die wahren Vor
theile eines einerseits gerechten . .  . anderseits ruhigen Verhaltens 
gewirkt wird. Für Serbien ist vielmehr durch Ausbruch einer 
Empörung in Bosnien oder der Herzegowina eine Störung seines der 
türkischen Regierung gegenüber sehr befriedigenden Zustandes 
zu befürchten, weshalb es weit entfernt ist, selbst einen solchen 
Ausbruch herbei zu führen.

Nach den Daten welche uns vorliegen, ist aber ein Aufstand 
nicht zu besorgen denn die Türken sind auf ihrer Huth und auch 
über neue Gewaltmassregeln . . . wird gegenwärtig nicht geklagt.

352.

Pétervárad, 1848 július 12.

Csemovits Péter királyi biztosnak békés megoldás érdekében kiadott 
proklamációja a szerb néphez.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Ease. 129. VII. 59.; és 
Újvidék, városi jegyzőkönyve 1848. 2958. szám alatt.

Сг набвећомЂ жалостго искуст самв, да се немири међу 
вама неутишаваго, но све већма распространиваго, да се редг 
закошшћ разстроава, да се миролгобивн жителн, личноств и 
иманћ у опасноств доводи. Лгоди скитнице, безпосличари, ков ни 
ни куће ни кућиштанелаго, непрестаго варати васг; и вн толикопута 
преварени гоштб се лаковћрно за нвима поводите. Невидиге, да 
овакови лгоди, неимагоћи ништа, а на посао и радг ненавикнути, 
само изђ  ваше штете и неволћ за себе ползу и корнств траже.
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Шта чекате? Каква сте добра одђ лаждвивн ковкаквн обећанл 
видили? Видиди сте то, да су васв узбуниди, да су васљ по- 
пдашили, да сте раднго и кућу свого оставили и пренебрегди, 
да за себе, за свого децу и добра свол стрепите; да су са васв 
оружану сиду са сви страна подигди. НедаВте се внше вар ти. 
Вн знате све неваднде дгоде у своме мћсту; по нвима судите 
и странне, ко8 са овнма у дружство пристаго. Вудите на опрезу; 
чувабте себе, чувавте добра свои; неириставте у дружство 
невадндн скитница, и безпосдичара, но за времена одб1лвте, 
одђ себе, докђ вамт. се нису на вратв попеди. Н знамг да е у 
свакомв мћсту внше добрн него невадлдн дгод1в, па зажто да 
добри трпе и допуштаго, да неваллди надт, добрима овдадаго, и 
НБИ ПОДЂ СВОв биЧБ уЗМу, И КуДЂ ИМБ в ВОДЛ, ТвраГО, И С'Б нно- 
вимб добрама. уређуго и расподажу? Вн дакде добри и миро- 
дгобиви житедви сдожите се и неокдевавте; угушите зло у првомв 
покрету свомђ за ваше благо, за ваше спасеше.

Срце у човеку, особито правомЂ Србину, преиући мора, 
кадЂ види, како су бћдни граничари наши, ковма е посде толико 
стеге, патнћ и жертве садЂ текЂ на путу реФорме зора бодћ 
будућности засинула ружно преварени. Они су подђ видомђ 
ббране народности свов и цара свога управо повучени, да вогого 
противЂ реФорме, одђ ков се своме добру надати имаго, пову- 
чени да се боре противЂ сдободе, еднакости и братства, за 
старо свое тешко станћ. Они невиде, да нби други очевидно за 
орудјв свов здоковарнн намћрешл употребднваго; не виде да 
противЂ собственне среће свов раде. Вн старешине, и вн Свеште- 
ницн, дгобави и мира проповћдници, настобте и изводите народЂ 
на путЂ законннв, на путЂ правнв; ваша е дужноств то. Ви ћете 
и посде сђ народомЂ и међу народом остати и живити; а странни 
ковкакви подстрекатедБИ разићи се и разбећи ковкудЂ. На васЂ 
ће пасти грћхЂ и освета праведна, кадв се вданпутЂ народЂ 
освети, и прогдеда, и увиди како в ружно противЂ свов собственне 
подзе и среће преваренЂ и заведенЂ.

Л самв казао 10штб у почетку, како самв међу васЂ дошао, 
да е Со б о р ђ народнвхв  нашЂ вдинБ1в правБ1® и 
з а к о н б 1 и путЂ, коЗмђ се кђ нашов пожелћнов цћди доспћва. 
Нисте ме посдушади. Србски сте Соборв презреди и оставиди, 
а потегди сте на хрватскШ СоборЂ у ЗагребЂ. Па шта сте до- 
неди? Ништа друго, него, жадостно искуство, да за Срблћ на 
ХрватскомЂ Собору среће нема. Депутаидл Србска отишда в 
Дару у ИнсбрукЂ. Па шта в донеда? шта М  в ЦарЂ одговор1о? 
Одговор10 е то: да он Скупштину Србску 1. Ма1н сазвану и подђ 
упдивомЂ странноземскимЂ држану, непризнае за законну, сдћдо- 
вателно неодобрава ни изборЂ ни она заклученгл, кои су томђ при- 
ликомђ учинћна; и упуно в исту Депутацјго на законннв уставннв 
путЂ, т. е. на уредннв СоборЂ народннв и законодавство и
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правителство унгарско. Вн сте устали, да браните дара, тако 
су вамт. казали. А жта говори на то Царв? Говори и у ману- 
Фесту одт. 10. и 16. ГОнша пИше: да онђ такове обране нетражи 
п ненотребуе, налаже вамв, да кућама своАма идете, да топове 
и остале царске ствари на свое м&сто оставите, ако желите да 
вамг опроштаВ и свого милоств даруе; иначе ако се не повра- 
тите, проглашава васв за бунтовнике или ребелдјанте, за не- 
вГрнике, и казни достоине. Како стовте дакле садв спрама 
дужности свое, спрама Цара свога, спрама отечества и спрама 
среће и напредка свога? Промнслите! З а р в  1 0 ш т в  не в и -  
дите ,  д а  с т е  п р е в а р е н н и ?  бднн впчу: Ето Мађара, гдл 
намт. хоће да отму цркве наше, хоће да колго браћу нашу, 
жене и деце нашу. А Срблви трче у гомиде се оружЈемт.. Мађари 
чувши то, поплашени вичу: Ето- Србалн, гди се спремаго и иду 
да бда и колго Мађаре, а Мађари преплашени устаго св друге 
стране на оруж!е у гомиле да се чуваго одђ Србалн; и тако 
омраза и страхв расти, тако да и едни и други устаго, незнагоћи 
управо ни зашто ни крозв што, плаше се едни одт. други, 
оставлаго свое послове, свое куће и Фамил1е; неповћренћ и 
подозреше св обе стране се умножава, те Мађари страдаго међу 
Срблвима и Срблви међу Мађарима. Па у то& смутнви 1оштв и 
вашу брађу СербЈннце у помоћв позивате, ко8 мислећи да вама 
нека опаснвств грози, прелазе гомилама овамо у туђу землго, и 
мћшаго се оружаномв рукомв у туђе послове, а не промишлнго 
ни они ни вм, да таковнмв прелазкомв у сосћдну землго, и 
свога господара и своћ народв у неприлику кодв Дворова до- 
воде, и собственна свон уставна прекрасна са великимв трудомв 
добнвенна права на коцку ставлаго. Непромишлнте дакле да 
оваковнмв неразсудннмв поступкомв и себи и браћи своши 
шкодити можете: па кадв права опасноств на васв навђе онда 
браће у помоћи бнти неће. Позвани сте, да устанете, да браните 
кассу народну, да е Мађари не отму. Па како вамв стов та 
касса народна, кон св толикомв штеднвомв и многогодишннмв 
трудомв подигну га, како е сачувана ? Да Богв да, да они исти, 
ко0 васв на чуванћ позиваго, подв видомв блага народнога, 
исту кассу нечилице неарче и нетроше, ерв гди вамв е садв 
то благо народно ? Подв видомв чуванн, укдонћно изв средине 
ваше, да му трага нема. 6 ’ли то чуванћ? Изпразнћни су вамв 
сви магазини, изпразнћне су кассе црквене, кассе обштинске, 
кое сте знозмв труда свога и жтеднвомв прибавили! Кадв 
ћете 10 напунћне видити? и пропитавте и прогледаАте, кое то 
изпразн!0 , ко е потрошш па ћете наћи, да ће она0 бити, ко0 
у свомв животу ништа нринео оно0 касси ние, нити ће кадв 
принети.

Освћстите се дакле Браћо! И прогледа0те, и неда0те се 
внше варати одв коекаквн нечистн духова, ко0 васв на зло
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наводе. Оканите се омразе, уклоните свако неспоразум&ше, осдо- 
бодите се страха, уздржите се од насидји и међусобногт. болирато- 
вана; новратите се кућама своћма, раднни Фаммдјћ својов, чувавте се 
одђ свакога искугаенЈн и утврђуЗте међу собомн мирт, и братску сдогу, 
да у двобови и прјнтедвству са свима жителвима, кое му драго вћере 
и езика у обштемт. отечеству овомт. живите и напредуете. У мћрите 
се! Даите да на законннв путт. уставнога реда станемо: да се и мн 
обжтомт. реФормомт. на основу слободе, еднакости а братства ползу- 
емо; едномт, речјво: да своимт, иутемЂ Соборн народнн нашЂ 
дрлшмо, и ту да се изђ сввво краева наше вћре и нашега народа 
избрани представницн скупимо и састанемо; о нашов болвов 
будућности посовћтуемо и ту учинћна заклученЈл путемЂ устав- 
ннмђ нравителства и законодавства унгарскога нашему нремило- 
стивому Дару и Крадв) поднесемо; и и самв увћренЂ да ћемо мн 
за вћрне наше услуге Дому АустрШскомн и отечеству УнгарскомЂ 
одђ вћкова указане све оно получити, што законно и праведно 
захтћвали будемо. Ако ли пакн мн оно, што по Еогу, по правди, 
по слободи и еднакости нама као вћрномЂ и честитомЂ народу 
у отечеству обштемЂ припада, мирннмЂ и законннмЂ путемЂ неби 
получили, то намЂ путЂ оружјл, путЂ насшпи, ако се поуздати 
можемо, и после отворенЂ остае.

_  1 2 . К)ла
У Петровараджну, 5 ^ 5 5  1 8 4 8 .

Грофв Теиешкји, ВеликЈв Жунанг 
и КралГвскЈи Коммисарв.

Fordítása:

A  legn agyob b  fájdalom m al tapasztaltam , h o g y  a forrongás k öztetek  
n em h ogy  csilla p o d o tt volna, hanem  m é g  jobban elterjed , ho g y  a tö rv én y es  
ren d  fö lb oru l és a békés lakosság  szem ély - é s  vagyon b izton sága  veszé ly ez 
te tv e  van. Z siványok , naplopók, k ik n ek  se  házuk, se  otthonuk, nem  szűnnek  
m eg  t ite k e t  á m íta n i; é s  ti, ak ik et ann yiszor rászedtek , m ég  m in d ig  h iszé 
k e n y e n  k ö v e titek  őket. H á t n em  látjátok , h o g y  az ily e n  sehonnai em berek, 
dolog- é s  m un kak erü lők , csak is h aszn ot húznak károtokból. M ire vártok?  
M icsoda e lő n y ö k e t n y e r te te k  a h a zu g  íg éretek b ő l?  L áthattátok , h o g y  t ite 
k e t  csak fö lla z íto tta k , m eg ije sz te tte k , fogla lkozástokat, o tthon otokat e l
hagyva , azt e lh anyagoltátok , g y erm ek e itek ért és ja v a to k ért reszk ettek  és 
fe g y v e r e s  erővel k ö rü l v a g ytok  v év e . N e  hagyjátok  m agatokat továbbra is  
ám ítani. Ism er itek  h e ly sé g te ik b en  a haszon ta lan  e g y én ek et;  ezek szerint, 
íté ljé te k  m e g  az id eg en ek et, ak ik  v e lő k  szö v etk eztek . L eg y ete k  r ésem  
vigyázzatok  m agatokra, v a g y o n o to k ra ; n e  á llja tok  össze  a zsiványokkal és 
haszon ta lan  n ép ség g e l, ű zzétek  e l  ő k e t idejéb en , m ie lő tt  a nyakatokra  
kapaszkodtak volna. Tudom , h ogy  m in d en  h e ly ség b en  több  a t isz te sség e s  
em ber, m in t a h a szo n ta la n ; h á t m iér t tű r ik  a t isz te s sé g e se k  a haszontalanok  
uralm át, akik  ostorra l k erg etik  az e lőb b iek et m indenh ová és vagyonu kk al 
ren d elk ezn ek ?  Jóra va ló  és t isz te ssé g e s  em berek, á llja tok  össze  és ne vona
kodjatok; nyom játok e l a forradalm at csírájában és m entsétek m eg javaitokat.-
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Az embernek, különösen az igazi szerbnek szíve meghasad, ha 
látja, hogy a mi nyomorúságban tengődő határőreink, akikre annyi 
korlátozás, szenvedés és áldozat után a reformok következtében egy 
szebb jövő felvirradt, gáládul megcsalattak. Ok nemzetiségük és 
császáruk védelmének ürügye alatt egyenesen belehajszoltattak, hogy 
az új reformok ellen, melyektől jobb sorsukat várhatják, küzdjenek; 
a szabadság, egyenlőség és testvériség ellen, régi súlyos helyzetük 
fentartásáért. Nem látják, hogy mások által nyilvánvaló aljas céljaikra 
felhasználtatnak és saját szerencséjük ellen cselekszenek. Ti családfők 
és lelkészek, a szeretet és béke hirdetői, vezessétek a népet a tör
vényes, igaz útra, ez a ti kötelességtek. Ti azután is a nép között 
fogtok maradni és éln i; az idegen, holmi lázítók azonban elszélednek. 
Titeket sújt majd az igazságos bosszú, ha a nemzet felocsúdik és ön
tudatára ju t annak, hogy saját érdeke és szerencséje ellenére gáládul 
félrevezetve megcsalatott.

Már kezdetben, amikor közibétek jöttem, kijelentettem, hogy 
a mi nemzeti kongresszusunk az egyetlen igaz és törvényes út, melynek 
útján óhajtott céljaink elérhetők. Nem hallgattatok reám. A szerb
gyűlést megvetve, elhagytátok és Zágrábba mentetek a horvát. 
tartománygyűlésre. S mit nyertetek vele ? — semmi mást, mint azt 
a szomorú tapasztalatot, hogy a horvát országgyűlésen a szerbek 
részére boldogulásra nincsen kilátás. A szerb küldöttség Innsbuckba 
utazott a császárhoz; s mit hozott ? mit felelt néki a császár ? — 
azt mondta: hogy ő a május 13-án tartott szerb gyűlést,1 melyen 
külföldiek is részt vettek, nem ismeri el törvényesnek, következőképen 
sem a választásokat, sem a hozott határozatokat nem hagyhatja jóvá; 
a küldöttséget a törvényes alkotmányos útra utasította, azaz a rendes 
nemzeti kongresszushoz és a magyar törvényhozáshoz és kormányhoz. 
Azt mondták néktek, hogy a császár védelmére keltetek fel. S mit. 
válaszolt erre a császár? A június 10. és 16-iki kiáltványaiban2 kijelenti, 
hogy ilyen védelemre nincsen szüksége, meghagyván, hogy térjetek vissza 
tűzhelyeitekhez, a császári ágyúkat és egyéb hadi szereket vigyétek 
helyükre, ha kegyelmében óhajttok részesülni; s azok, akik nem 
térnek vissza, lázadóknak, rebelliseknek fognak nyilváníttatni, árulóknak 
és megfognak büntettetni. Milyen helyzetbe jutottatok tehát köteles- 
ségtekkel, császártokkal, hazátokkal, javaitokkal és haladástokkal 
szemben ? Gondolkozzatok rajta 1 Hát még most sem látjátok, hogy megvagytok 
csalatva? Egyrészről azt kiáltják: jönnek a magyarok, akik el akarják 
rabolni templomainkat, testvéreinket, asszonyainkat és gyermekeinket 
leöldösni, mire a szerbek csoportosan fegyvert fognak, A magyarok 
pedig hallván ezt, megijedve kiáltják: jönnek a szerbek, hogy a 
magyarokat agyonverjék, leöldössék, s megijdve szintén fegyvert 
fognak a maguk védelmére. Ily módon a gyűlölet és ijedelem folyton

1 Lásd a 105. sz. iratot a 206. lapon.
s Lásd a 224. sz. iratot a 380. és 254. sz. iratot a 413. lapon.
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nagyobbodik, mindkét fél fegyverkezik, maguk sem tudva miért s 
minekfolytán egyik fél a másiktól, otthagyván foglalkozásaikat, tűz
helyüket és családjukat. A bizalmatlanság és gyanú növekedvén 
a magyarok és a szerbek közt és így kölcsönösen ki vannak téve a szen
vedéseknek. S ebben a zűrzavarban még szerbországi testvéreiteket is 
segítségül hívtátok, akik veszélyben hívén titeket, idegen országba 
csapatostul átjöttek, fegyveresen idegen ügyekbe avatkozva, nem 
gondolván meg, hogy az ilyen, szomszédos országba való betörés által 
nemzetüket és fejedelmüket is az udvaroknál bajba sodorják és 
a nagy fáradsággal szerzett alkotmányos jogokat kockára teszik. Nem 
gondoljátok tehát, hogy ilyen meggondolatlan eljárással csak maga
toknak és testvéreiteknek árthattok, s ha tényleg veszélybe juttok, 
akkor a testvérek segítsége egyszerre elmarad. Felhívnak titeket 
a nemzeti pénztár védelmére, nehogy a magyarok elvegyék. S hogy áll és 
védetett meg a nemzeti pénztár, mely annyi szorgalommal és fáradsággal 
létesült ? Adja isten, hogy ugyanazok, akik annak őrizetére felhívtak, 
a  nemzet javának ürügye alatt, tókozolva el ne költsék ; hova lett most 
ez a nemzeti vagyon ? A biztonságba való helyezés örve alatt körötök
ből elvitetett s most nyoma sincsen. Ezt nevezik megőrzésnek ? 
A raktárak, az egyházi és községi pénztárak kiürítettek, melyeket 
verejtéktekkel és szorgalmatokkal megtöltöttetek 1 Mikor lesznek 
ismét megtelítve ? Nézzetek utána, hogy kik költötték el, azok, akik 
ehhez a pénztárhoz mivel sem járultak hozzá és nem is fognak.

Ébredjetek tehát öntudatra, testvérek 1 Jól vigyázzatok, ne 
hagyjátok magatokat holmi szennyes egyénektől elámítani, kik csak 
bajba sodornak titeket. Vessétek el a gyűlöltséget, távolitsatok el 
minden félreértést, szabadítsátok fel magatokat az ijedelemtől, tartóz
kodjatok az erőszaktól és a kölcsönös harctól; térjetek vissza tűz
helyeitekhez, foglalkozástokhoz, családotokhoz; óvakodjatok minden 
kísértéstől, szilárdítsátok meg magatok közt a békét és testvéri 
egyetértést, hogy a közös hazában vallás és nemzetiségi különbség 
nélkül szeretetben és barátságban az összes lakosokkal élhessetek és 
gyarapodhassatok. Csillapodjatok le l Tegyétek lehetővé, hogy a tör
vényes rend útjára térhessünk és a szabadság, testvériség és egyen
lőség elvein alapuló reformokat élvezhessük. Égy szóval: a kongresz- 
szuson vallásfelekezetünk és népünk minden vidékéről egybegyűlő 
képviselőik által jobb jövőnkről tanácskozzunk és az ott hozott hatá
rozatokat a magyar alkotmányos kormány és országgyűlés utján 
felséges császárunknak és királyunknak nyújtsuk be. Megvagyok róla 
győződve, hogy az osztrák dinasztia és a magyar haza századok óta 
teljesített hű szolgálataink fejében elismerésre fogunk találni s 
minden, amit törvényesen és igazságosan óhajtunk, teljesülni fog. 
De ha azt, ami isten, jog, szabadság és egyenlőség szerint, mint hű 
és becsületes nemzetet a közös hazában megillet, békés és törvényes 
utón nem érhetnénk el, akkor a fegyveres út, ha erőnkben meg
hízhatunk, még mindig nyitva áll előttünk,
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353.
Pétervárad, 1848 július 12.

Báró Hrábowsky a karlócai főodborhoz a fegyverszünet föltételeinek 
be nem tartása miatt.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. 1848. VIL 103. Praes. Nr. 680, 681.
Exp. július 12.

. . . Alle diese "Vorgänge verstossen gegen unseren Vertrag, 
und ich muss gestehen, dass mich derlei offenbar feindliche Vor
gänge ungemein affiziren. Ich war öfters während meiner mili
tärischen Laufbahn in der Lage, mit ganz feindlichen Völker
schaften und Partheien zeitweise Verabredungen und Verträge 
einzugehen, und ich muss bekennen, dass solche Verträge auch von 
der feindlichen Seite pünktlich eingehalten worden sind. Wie soll 
ich die friedlichen Erklärungen des General-Comités nehmen, 
wenn man sich von Seite der serbischen Parthei solche Gewalt- 
thätigkeiten erlaubt?

354.
Karlóca, 1848 július 13.

A  karlócai szerb főodbor értesíti báró Hrábowsky főhadparancsnokot, 
hogy a statáriumot kihirdette.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 3557.
Nr. 977.
. . . Das General-Comité hat in allen Feldlagern und Bereichen 

der Serbischen Nation gegen Mord, Todschlag, Brandlegung, 
Brandstiftung, öffentliche Gewalt, Raub, bedeutenden Diebstahl und 
alle schwere Verbrechen, zu welchen auch der Verrath mitein
begriffen ist, — die Todesstrafe verhängt und geschieht morgen 
die Publikation. Prov. Präsident

Steph. Petrovits
355.

Karlóca, 1848 július 13.

A  karlócai főodbor kiáltványa a katholikus horvátokhoz, 
mélyben biztosítja vallásuk sértetlenségét és fegyverre hwja 

fél őket a magyarok éllen.
Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D, A. Z. 1848. 3/A. 234.

Na slavjane rimokatolike u Sremu i Slavonii!
Bratjo! Sa žaloštju razumšli smo, da se neki dušmani 

nalaze, koi seme razdora seju, i bratju jedne kšrvi u omrezu hoše 
da dovedu.
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Oni vam govore, da Slavjani istočne cerkve, rodjena bratja 
vaša, na to idu, da vas povlaše.

Evo mi, u ime naše i u ime svijuh naših jednoveracah, 
uveramo vas živim bogom i svim njegovim svjetima, da na to 
nikad ni pomislili nismo.

Mi poštujemo svaku vjeru, a osobito onu, koju rodjena naša 
po kervi bratja izpovedaju.

Mi ne deržimo one za poštene ljude, koi na sercu na vjeru 
ma koju, a osobito na vjeru bratje svoje.

Mi dajemo vama poštenu reč i veru božju, da čemo mi vas 
braniti bratski protiv svakoga, koi bi na veru vašu nasemuo tako 
isto, kao stočemo braniti veru našu, ako kakav dušmaniu na nju 
naseme.

Budite bratjo mimi; bez brige, što se vere vaše tiče, 
i neverujte onima, koi laži pletu, i razdor prave, i glede da bratju 
zavade, da tako obči dušmaniu, lakše nas obadve strane nadvlada.

Ono su najmljeni od neprijatelja zlotvori, koi vam to govore, 
njima nije stalo do slobode naše, naše bratje odče, i vaše i naše. Oni 
bi rado vodu zamiteli, da u mutnoj vodi ribu love. Zato im 
neverujte.

Ugledajte se u sabor naš u Zagrebu, kako su ondje bratja 
obe vere bratski se složila, da domovinu svoima silama odbrane 
i sačuvaju. Slušajte preuzvišenoga Bana koi je te glasove za lažne 
proglasio. .

Mi svam svetu reči i opet dajemo, da mi nikad na to ni 
pomislilo nismo, niti čemo ikad nato pomisliti, da u vašu veru 
diramo.

U velikoj je, bratjo, pogibeli domovina naša a u veču još 
pada, ako se mi izmedju sebe u omrazu dovodimo.

Silna ruka božja kaštigovače svakoga, koi bratju zavadja, 
i koi povod tome daje.

Dajte rnku vašu nama, bratji vašoj po kervi i jeziku, a mi 
pružamo desnicu našu vama, rodjenim našim.

Neprijatelj je u domu našem. On pali, hara, seće bratju 
našu u Bačkoj i Banatu. Mi smo ga, hvala Bogu, na više mesta 
pobili. Ali da se sa svim od njega odslobodimo, potrebno je, da 
i vi oružje u ruke uzmete i njega napadnete. Ustajte bratjo, u ime 
Boga, a u ime naše jedne kervi, u ime naše budućnosti vas 
zaklinjemo! Ustajte, napadnite na dušmanina, i delite s nama 
slavu, koju pobeda donosi i sreću koju slobodna domovina daje.

Mi nismo oružje uzeli, da proti ikakoj veri vojujemo, nego 
smo pograbili puške i maćeve, da se branimo protiv dušmanina, 
koi i nama i vama jezik materinski, narodnost dragocenu, i prava 
naše odmeti hoće, koi preki sud nama šilje, koi našu bratju veša, 
koi nam ni lista čitati ne da, u kom se branimo, koi nam caru 
i kralju ni pristupiti ne da, da mu se potužimo, koi nam se
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Fordítása:
A Szerémség és Szlavónia katholikus vallású szlávjaikoz!
Testvérek 1 Sajnálattal értesültünk róla, hogy akadnak némely 

ellenségeink, akik a viszály magvát széthintik és az egyvérű testvéreket 
össze akarják veszíteni.

Azt híresztelik, liogy a keleti egyházhoz tartozó szlávok édes 
testvéreiket, titeket, a görög nem egyesült egyházba akarnak kény
szeríteni.

Nevünkben és egyházunk hívei nevében az élő istenre és összes 
szentekre kijelentjük, hogy erre sohasem gondoltunk.

Minden vallásfelekezetet megbecsülünk, de különösen vérszerinti 
testvéreinkét. Nem tartjuk azokat tisztességes embereknek, akik bár
mely vallásfelekezet, de különösen testvéreink vallása ellen izgatnak.

Becsületszavunkkal és istenben való hitünkkel biztosítunk titeket, 
hogy tesvériesen mindenki ellen, aki vallástokat megtámadja, meg
fogunk védeni, úgyszintén, ha valaki a mienket megtámadná.

Legyetek tehát testvérek, vallástokat illetőleg nyugodtak, s ne 
higyjetek a hazug hírek szerzőinek, a viszályhintőknek, akik a test
véreket összeveszíteni igyekeznek, hogy az ellenség mindkettőnket 
könnyebben legyőzhessen.

Az ilyenek az ellenség által felfogadott gonosztevők, akik 
szabadságunkkal, javainkkal mit sem törődnek. A vizet akarják fel
zavarni, hogy a zavarosban halászhassanak; ezért ne higyjetek nékik.

Tekintsetek a mi országgyűlésünkre Zágrábba, melyen mindkét 
vallásfelekezetű testvéreink összefogtak, hogy erőikkel hazájukat meg
védjék. Hallgassatok a bán Öméltósága szavaira, aki ezen híreket 
hazugoknak jelentette ki.

Szent szavunkkal biztosítunk titeket, hogy sohasem gondoltunk 
arra sem a jelenben, sem a jövőben, hogy vallástokat. megsértsük.

Testvérek, a mi hazánk nagy veszélyben forog s még nagyobb 
lesz, ha magunk közt összetűzünk. Isten hatalmas karja mindazokat 
sújtani fogja, akik erre okot szolgáltatnak.

sastati, neda, da se o našoj .sreći porazgovaramo, koi novce naše 
na to troši, da topove bije, koi će našu cerkve i domove rušiti, 
koi vojska carsku na nas šilje, da nas gnjavi, na nas, koi toliku 
silu u Italiju poslasmo, da se za cara i kralja bori i gine! Protiv 
toga našeg i vašeg dušmanina digli smo se mi na oružje, a ne 
protiv kakve cerkve božje, ne protiv vere bratje naše.

Zato bratjo, mi širimo ruke, odite na persi naše, da vas kao 
bratju zagerlimo, a vi zagerlite nas, kao bratju vašu jednokervomu ; 
stanimo jedan do drugoga, stavimo junačke naše grudi protiv 
dušmanina, pa ćemo i mi i potomstvo naše na vek srećni biti, a 
domovina naša procvetaće, i slaviće se, dok je sunea i meseca!

Od glavnog narodno-serbskog Odbora.
U Karlovcih, 13. Julija 1848.
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Nyújtsátok felénk jobbotokat, vér-.és nyelvszerinti testvéreiteknek 
és mi is vérrokonainknak, felétek nyújtjuk.

Az ellenség hazánkban van ; gyújtogat, harácsol és testvéreinket 
Bácskában és a Bánságban lekaszabolja. Hála istennek, nem egy 
helyt megvertük. De hogy egészen megszabaduljunk tőle, kell, hogy 
ti is fegyvert fogjatok és megtámadjátok. Testvérek, keljetek fel, 
az isten szerelmére, véreink, jövőnk érdekében! Keljetek fel és támad
játok meg az ellenséget és osztozkodjatok velünk a dicsőségben, 
mely a győzelmet és a szerencsében, mely a szabad hazát meghozza.

Mi nem a vallásfelekezetek ellen fogtunk fegyvert, hanem azon 
ellenség ellen, mely a ti és a mi anyanyelvűnket, drága nemzeti
ségünket és jogainkat el akarja venni, mely a statáriumot hirdette 
ki ellenünk, testvéreinket felakasztja, újságaink olvasását megtiltja, 
nem engedi meg, hogy panaszainkkal császárunk és királyunk színe 
elé járuljunk, ügyeinket megbeszélhessük; mely pénzünket ágyúk 
Öntésére költi, templomainkat és házainkat lerombolni akarja, a csá
szári hadsereget ellenetek küldi, hogy minket elnyomjon, ellenünk, 
akik annyi harcost küldtünk Olaszországba, hogy ott a császárért 
és királyért vérüket ontsák. A mi és a ti ellenségtek ellen fogtunk 
tehát fegyvert, nem pedig istennek valamelyik egyháza, vagy pedig 
testvéreink vallása ellen.

Ezért testvérek, karjainkat kitárva boruljatok keblünkre, hogy 
mint testvérek, titeket megölelhessünk, ti pedig minket, mint egyvérű 
testvéreiteket; álljunk egymás mellé, tárjuk ki hős mellünket az ellen
ség ellen, és akkor boldogok leszünk mi is, utódjaink is mind
örökre ; hazánk pedig fel fog virágozni, gyarapodni, amig a világ áll.

356 .

Sid, 1848 július 13.

Novits Joszim szerb parancsnok felMvdsa Vukovdr lakosaihoz, 
hogy a horvdt bant ismerjek el.

M&solat. Wien, Kr. A.; Sl. S. G. K. 1848. VII. 67/c.

Na obštine stare i novo Vukovarske.
Ja  kao gospodina Bana proglašeni Povemik i čitavoga Naroda 

naimenovani Kommissar, evo vech nedilju dana csekam, da bise 
Vukovarczi Bracha moja, skoima sam Vek proveo, na pravi put 
obratili, i svoga od Zara potverdinoga Bana jeđan put vech priznali, 
i Brachi se svojoj okrenuli, a manulise koje kakovi Magyarsky 
Udvoricza, i naroda nashega u propastitelja, po mesto toga xelenja 
moga, da Brachi mojoj, da Dragima i Dobrima moima Vuko- 
varczem neškodim, i nje ne propastim; neprestano esujem mesto dase 
Vukovarczi k Narodu svome, k Bratchy svojoj jedno rodnoj obrote, 
oni se kako sam razumeo neprestano svome neprijatelju Magyaru
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prilepljaju, i dobre ljude od dobre nashe strane odvracaju; Katane 
iz Bacske prizivaju, soldate u Oseka dovode, a tim sebe i saw 
Narod Vukovarski u Propast i veliku Pogibelj bazaju tako, dache 
sbog neki Zlikovaca i neprijatelja Narodne našhega mlogi pravedui 
i dobri i posteni Vukovarczi prostradati i propasti. Zato vas ja 
Brachu Vukovarczi pozivam, da se samo Bana hervatsky zapovedi 
deržite, dase k Narodu svome obratite, da samo sa svojim Narodom 
Slavenskim brez razlike Zakona stojte, xivite i padate. Manite 
se tudja Naroda, manite se izdaiza, manite se ponosni i aristokratni 
Magyara, koi vas u svojoj Diete neche ni da priznadu, da ste i vi 
Narod, kao sto su i oni, koi vech davi sebi izgubite, da svoj 
Jezik zaboravite, da vi se prestanete Narod biti, i koi xele, da vi 
magyary postanete; tim svoich dedova i pramdedova kosti o grobu 
da osramotite.

Vi tjete onda Narod biti i ostati, kad se sa svoim narodom 
derzite, slazete, bratimite i gubite. Ako li se pak vi uzđerzite 
naroda tudjega, koi vasim jezikom negovori, to vi svoj narod, koi 
neće više na zemlji, biti ni živiti. Dabi pak mi našu narodnost, naš 
jezik, i svaki svoj zakon zaderzali, treba, da se mi kao jeđnorodna 
bratja pazimo i ljubimo, tudjinu Magyara da neverujmo. Dosta 
su nas 5—600 godina tudjini varali i danas varaju.

Vi ste bratjo, daleko žašli i Banska zapovest prekoračili, 
koja za polakšize naroda veli da u Banovoj pod našim Czarem 
državi nikakva tudja Vojska ni pešačka ni Katanska biti nesmije. 
A vi no štetu naroda držite katane i ranite regulaše pešake.

Zato ja vas Vukovarzi kao bratju moju i prijatelje prozivam, 
da svu Vojsku iz Vukovara taki krenete, i da se sa našim u Srema, 
Slavonija, i Horvatskoi narodom složite, i da svi za obšti korist 
radimo, i da se od tudjinstva jedan put več oprostimo, da posta- 
nemo i mi slavan narod, kad nas je Bog sjedinio, te sjednim 
jezikom govorimo; netreba, nie pošteno da se mi rasdvojamo a 
sa tudjinom Neprijateljem Magyarom sjčdinjavamo. Ovo vam dakle 
kruto javljam, da vi mene za 24 sata na ovo odgovor date, 
i danečekate da na vas sa Czarskima i Banovima topovima i vojskom 
udaram, i naš mili Vukovar bijem. A to ču morati učiniti, jer 
ja Preuzvisenog Gospodina Bana ne mogu dočekati drukčije živ.

n Sidu, 1/13. Srpnja 1848.
Josim Novič

narodni i bani komessar.
Fordítása:
Mint a (horvát) bán kinyilvánított bizalmi férfia és az egész szerb 

nemzet kinevezett biztosa, már egy hete várom, hogy vukovári 
testvéreim, akiknek körében egy életet töltöttem el, az igazi útra 
lépjenek és a császár által elismert bánt végre elismerjék, testvéreikhez 
csatlakozzanak, a magyar udvaroncoktól, akik nemzetünket végveszélybe
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sodorják, elpártoljanak. Óhajom, hogy drága testvéreimnek ne ártsak 
és ne tegyem tönkre őket. Folyton hallom, hogy Vukovár lakosai, 
ahelyett, hogy nemzetükhöz és egyvérből származó testvéreikhez 
fordulnának, ellenségeikhez, a magyarokhoz ragaszkodnak és a jó 
érzelmüeket a mi pártunkból eltérítik; Bácskából katonaságot kérnek, 
ilyent Eszékről Vukovárra menesztenek és ezzel Vukovár lakosait a 
legnagyobb veszélybe döntik, olyannyira, hogy nemzetünk némely 
gonosz ellensége miatt ottan sok jó érzelmű hívünk is kárát vallja.

Felhívlak tehát titeket, vukovári testvéreimet, hogy csakis a 
horvát bán rendeletéinek engedelmeskedjetek, vallásfelekezeti különbség 
nélkül, nemzetetekhez csatlakozzatok, véle álljatok, éljetek és vesz- 
szetek. Hagyjátok ott az idegen nemzetet, az árulókat, a büszke 
magyar főurakat, akik országgyűlésükön titeket még nemzetnek sem 
akarnak elismerni, azt akarják, hogy nyelveteket elfelejtsétek, meg
szűnjetek mint nemzet létezni és magyarokká váljatok s ezzel őseitek 
csontjait és sírjait meggyalázzátok.

Ti csak akkor lesztek és maradhattok nemzet, ha saját nemze
tetekhez csatlakoztok, vele éltek, haltok; ha azonban egy idegen 
nemzethez pártoltok, mely nyelveteket nem érti, akkor elfogtok 
pusztulni. S hogy fenntarthassuk nemzetiségünket, nyelvünket és 
vallásunkat, kell, hogy mi, egyvérű testvérek, egymást megbecsüljük és 
szeressük és az idegen magyarnak ne higyjünk. öt-hatszáz év óta 
hitegettek minket az idegenek és most is azt teszik.

Ti tehát, testvérek, megszegtétek a báni rendeletet, mely szerint 
országunkban semmiféle idegen katonaság nem állhat, mikor a nemzet 
kárára azt fenntartjátok. Felhívlak tehát titeket, mint barátaimat és 
testvéreimet, hogy a katonaságot Vukovár városából azonnal távolít- 
sátok el és csatlakozzatok a miénkkel Horvát- és Szlavonországban; 
hogy a közérdekben együtt munkálkodhassunk és végre az idegentől 
megszabaduljunk; hogy mi is egy dicső nemzetté váljunk, ha már 
minket isten is egy nyelvben egyesített. Becstelen dolog, hogy mi 
ketté szakadjunk és az idegen magyarral egyesüljünk.

Szigorúan meghagyom tehát, hogy 24 óra alatt válaszoljatok: 
ne várjátok, hogy a császári és báni ágyúkkal rajtatok üssek; mert 
ezt meg kell tennem, mert én nem várhatom meg másképen a bán 
Öméltóságát ez életben.

A horvát bán 1848 július 17-én Vukovárt járván, megtagadta 
Novitstól a bizalmat; uzurpátornak mondotta. (SI. S. Gr. K. 1848. VII. 74, c.)
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357.

Budapest, 1848 július 14.

Szemere belügyminiszter irata Csernovits Mr. biztoshoz, melyben 
bejelenti a szerb fölkelés fegyveres elnyomását.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 568. ein, szám.

Tudósítására, melyet futárként Niesner őrnagy úr hozott teg
nap, röviden válaszolok:

Itt a közönség igen nyugtalanul várja az alvidéki eseményeket, 
nemcsak mivel sokféle hír terjeng, hanem mivel eredmény nem 
mutattatik fel. A mai napon tartott zárt ülésben a képviselőház 
hevesen nyilatkozott ez ügyben.

A békekötésnek íme nincs eredménye. Csak alkalmuk és 
idejök volt magukat beárkolni és minket rászedtek. E tanúságra 
nem volt szükségünk, hogy ravaszságát a lázadóknak megismerjük.

Bácsmegye nem engedelmeskedik? A tisztviselők hanyagok? 
Senki sem tejesíti kötelességét? Ezt most olvasom első ízben, de 
a nehézségeken ön rendkívüli hatalmával segíthetett volna, ki úgy
szólván mindent tehet, aki nem engedelmeskedik, felfüggesztheti 
hivatalából. Megtörtént-e ez?

Történt-e, hogy a lázadók közül valaki, a kikindai rablókon 
kívül, megbüntettetek volna ?

Újvidéken a választás el van rendelve ? Sztratímirovits nincs-e 
szabadon, aki feje a törvénytelen választmánynak?

A békitós politicája sikertelennek mutatkozott. Történjék 
bármi, lázadás ellen csak a fegyver hat. Tehát ezen ösvényt aján
lom és ajánljuk önnek. A nemesis tanácsát kövesse, külömben fel- 
dulatik az ártatlannak java és élete.

Bechtold altábornagy megkezdi a hadi munkálkodást; elvégre 
a crisis stádiuma bekövetkezik.

A ministerium el van tökélve a ministerek egyikét leküldeni 
még rendkivülibb hatalommal; tálán a ministerelnök menend le. 
De előbb János főherceggel van értekezése, a mi 5—6 nap múlva 
megtörténik. De ez még csak szándék, addig, újabb rendeletig, 
éljen ön teljes hatalmával, nem parancsolva, hanem elhárítva az 
akadályokat.

Azt hiszem; ön meg van az eddigiek után győződve, hogy 
becsületre, jó érzésre számított politicája sikertelen a ravasz 
lázadókkal szemben.

A rendet s a törvény szigorát fegyverrel és csatával kell 
helyre állítani; a rabló halált érdemel s a ki ezeket fellázítja, még 
inkább megérdemli.

D r. T b im  J . : Az 1848—49-iki azerb fö lkelés tö r té n e te , II . 35
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358.

Pétervárad, 1848 július 14.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok fölterjesztése gróf Latour osztrák 
hadügyminiszterhez, a délvidéki helyzetről.

Eredeti irat. Wien, Kr. A.; 1848. Kr. M. Nr. 3552. Érk. július 21-én.

Ich habe schon im Monate Mai um meine Enthebung von 
den Functionen eines königlichen Kommissärs gegen den Banus 
von Kroatien gebeten; und zur Unterstützung meiner diessfälligen 
Bitte, meinen General-Kommando-Adjutanten, Herrn Oberstlieutenant 
von Dorsner nach Innsbruck an Seine Majestät den Kaiser abge
sendet.

Dieser Herr Oberstlieutenant, brachte mir dagegen ein Hand
schreiben Seiner Majestät des Kaisers von 8. Juni, mit 2 originalen 
Manifesten Seiner Majestät des Kaisers an die Kroaten und Slavonier, 
und an die Grenz Regimenter mit dem Aufträge, die Untersuchung 
gegen den Banus mit Nachdruck und ohne Nachsicht vorzunehmen. 
In dieser Hinsicht erhält ich auch die gemessensten Befehle von 
Seite Seiner kaiserlichen Hoheit den Erzherzog Palatinus.

Ich sah mich dadurch in die unangenehmste Lage, und zwar 
umsomehr versetzt, als nach den Manifesten von 10. Juni, worin 
der Banus aller seiner Würden entsetzt wird, er am 18. Juni in 
Innsbruck vom Volke mit Jubel und Fackelmusik, empfangen, und 
am 19m von Ihren Majestäten und allen Erzherzogen in feierlicher 
Audienz als Banus empfangen worden ist, und auch vom k. k. Mini
sterium in Wien, als Commandirender General in Kroatien behan
delt wird. Hieraus abstrahire ich, dass es eigentlich Niemanden 
wahrer Ernst ist, gegen den Banus aufzutreten und — dass nun 
das ungarische Ministerium auf eine Untersuchung gegen ihn dringt.

Da ich mich schon einmal bei diesem Fürgehen blamirt 
habe, und mich als Kommandirender General nicht auch noch 
lächerlich machen kann; so habe ich zum drittenmale das unga
rische Ministerium um meine Enthebung von den unangenehmen 
Funktionen eines königlichen Commissairs ganz kathegorisch gebe
ten, und erwarte nur die Entscheidung.

Indem ich dies Euer Excellenz ehrfurchtsvoll anzuzeigen die 
Ehre habe, glaube ich noch beifügen zu müssen: dass ich fest ent
schlossen bin, falls man mich von dieser Funktion nicht zu ent
heben geneigt wäre, alsdann um meine Pensionirung einzuschreiten; 
da ich bei dieser Funktion die mir erworbene militärische Repu
tation nicht aufs Spiel setzen will.

Zugleich gebe ich mir die Ehre Euer Excellenz in der ab
schriftlichen Anlage zwei Berichte eines an E. H. Stefan, den 
anderen an E. H. Johann, zur hohen Kentniss zu bringen, woraus
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Euer Excellenz den bedauerlichen Zustand der hierländigen Insu
re ction zu ersehen geruhen, und überzeugt sein mögen; dass nach
dem der Banus im Einverständniss des Erzbischofs Rajacsich diese 
in ihrem Unternehmen uterstüzt, ich einen schrecklichen Bürger
krieg voraussehe. Das Carlowitzer Comité hat nach allen Richtungen 
seine Unter-Comités in Syrmien und Banate, wo unzählige Massen 
von Insurgenten sich versammeln, und jetzt schon gleichsam eine 
bewaffnete Horde ausmachen, stehlen und rauben, den Handel auf 
der Donau beeinträchtigen, den Postlauf hemmen, Pferde, Wägen, 
Schiffe, Kanonen, Comestibilien rauben; und für ein solches Gesindel 
tritt der Banus als Verfechter cmf. So fasslich als mir die Differen
zen des Banus mit dem ungarischen Ministerium sind, ebenso 
unbegreiflich ist mir der Schutz, welchen an diesen rohen, durch 
einige Tausend Serbianer verstärkten Horde angedeihen lässt. Es 
scheint, das der Banus dadurch seinen Anhang vergrösseren will. 
Die Vermittlung mit Ungarn kann nur dann für den Banus 
reussiren, wenn sich seine Diplomatie auf eine hinlänglich starke 
physische Macht, dei er sich wirklich schon vorbereitet, stützen kann.

359.

Pétervárad, 1848 július 14.

Báró Hrábowsky szlavón-szerémségi főhadparancsnok báró Pirethez; 
tudatja, hogy Bajacsits érsek a bánsági szerb táborokba ment.

Eredeti átirat. Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Faso. 129. VII. ad 86. Érk. július 16.

Ich beeile mich das löbl. Generalkommando-Präsidium in ge- 
gefällige Kenntniss zu setzen, dass der gr. n. u. Erzbischoff Rajaesits 
ehevorgestern in Karlovitz angekommen, — gestern alldort die ver
sammelte Insurrections-Masse harangirte, auf eine hier noch un
bekannte Art und noch abends in das Insurgenten-Lager nach 
Pórias im deutsch-banater Grenzregimente abgereisst ist, — das 
ferner nach Aussage des Erzbischofes zwischen heute und morgen 
der Ban in Karlovitz eintreffen soll.

Der Erzbischoff soll mit umgegürteten Säbel das Präsidium 
beim Comité führen.

Rajaesits gőzhajón utazott Pancsovára, ahol a templomban, kardot 
kötve, a szerb népet a magyarok elleni kitartásra buzdította; azzal, hogy 
ez a császár akaratával történik. (U. o. 1848. VII. 89.)

35*
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360.
Belgrad, 1848 július 15.

Vallenchich őrnagy átirata báró Piret bánsági főhadparancsnohhoz, 
a szerbországi országgyűlésről.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Fasc. 129. 1848. VII. 45/a.
Praes. Nr. 377.

Ich unterlasse nicht . . . anzuzeigen, dass nach einer von dem 
hiesigen kaiserlich russischen Herrn General-Consul Obersten
v. Danilevski mir schriftlich gemachte Mittheilung, derselbe heute 
Nachts von Kragujevatz die Nachricht erhalten habe, dass der 
Schluss der dortigen serbischen Volksversammlung, . . . auf gestern 
den 12/14-ten Juli festgesetzt worden ist, und die Deputirten die 
Weisung erhielten, in ihre Heimat zurückzukehren.

. . .  die von dort [Kragujevatz] dem russischen Herrn General- 
Consul zugekommenen Nachrichten sind für unseren Staat sehr 
beruhigend.

361.
Temesvár, 1848 július 16.

Báró Piret átiratából, melyet báró Hrabouiskyhoz intézett 
a versed harcról.

Eredeti átirat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Fasc. 133. 1848. VII. 127/a.
Erk. július 19.

. . . Das Sicherheits-Comité in Pancsova entschuldigte Tags 
[12. Juli] darauf die Vorrückung gegen Werschetz als einen seinem 
Befehle zuwider laufenden A k t; es ist jedoch klar, dass die Hoff
nung auf eine Erhebung der Illyrier in Werschetz zu Grunde lag, 
denn in der Nacht vom 11-ten auf den 12-ten Juli gerieth der Ort 
durch Pällerschüsse, und Gewehrfeuer aus einigen Häusern in solchen 
Allarm, dass im Tumulthe mehrerere Illyrier, und insbesondere das 
Haupt dieser Parthei, Kumanovich, den man für den Urheber des 
Anschlages hielt, und der auch wirklich selbst auf Nationalgarden 
geschossen haben soll, — getödtet wurde. Die Erbitterung zwischen 
beiden Partheien ist nun aufs Höchste gestiegen.

362.
Újverbász, 1848 július 16.

Forster alezredes jelentése a szlavóniai főhadparancsnolcsághoz, 
a tolnai nemzetőrségről.

Másolat. Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 133. VII. ad 90. Érk. július 19.
Ich melde . . . dass die National-Garde von Tolnau hier im 

Lager nicht mehr zu halten war, besonders wie der liegen eintrat, 
und sie ohne Zelten Bivoukiren müssten; sie drangen darauf, sie
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zurückzuführen oder selbe zu entlassen. Ich fand es für räthlich, 
damit keine Raufereien geschehen, sie ordentlich zurückzuführen, 
und ihrem Comitate zu übergeben; morgen treffe ich mit dieser 
Horde die Rückreise an.

363.
Ó-Becse, 1848 július 16.

Báró Bechtold átirata báró Pirethez a szenttamási kudarcról.
Másolat. Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Pase. 129. VII. 39/c. Praes. 370.

Mein Vorhaben den Angriff von Szt-Tamás ist. Einem hohen 
Präsidium schon früher dureh mich bekannt gegeben. Derselbe wurde 
auf den 14-ten versucht. Nach einem ermüdeten Nachtmarsche mit 
den von Szegedin herbeieilenden Truppen und 1 Cavalleriebatterie, so 
wie mit 8 Compagnie und Vs Fuss-Batterie kamen wir, (ich von 
Óbecse und Oberst Graf Kolowrat von Hegyes aus) richtig zu gleicher 
Zeit bei den vorgefassten Objekten zusammen und unternahmen mit 
einer allgemeinen Vorrückung die Rekognoscirung dies tüchtig und 
mit Klugheit verschanzten Punktes Szt-Tamás. Nach einer gegen
seitigen 3 stündigen Kanonade . . . fand ich es gerathen mich von 
da und von Turia, worum meine detaschirte Abtheilung auch nicht 
einzudringen vermochte, umsomehr hieher zurückzuziehen, als auch 
meine Vorposten zu Földvár heftig aus der Römerschanze her 
angegriffen wurde und ohne Unterstützung sicht fast nichtmehr zu 
halten vermochten.

Wir kamen alle nach einer enormen Fatique von 15 Stunden 
bei der Hitze des Tages in einem sehr geschwächten Zustand zu
rück . . .

Vor der Hand erübrigt mir nichts anderes, als mich rein 
auf die Defensive zu beschränken.

364.
Pétervárad, 1848 július 17.

Báró Hrabowsky főhadparancsnok a magyar hadügyminisztériumhoz 
intézett jelentéséből, a pusztító belharcról.

Fogalmazvány. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Faso. 133. VII. 71/c.
Bxp. július 18.

. . .  Seit dem misslungenen Angriff auf Szt. Tamás wird von 
den Insurgenten aus den Römerschanzen, die Umgegend geplündert 
und in Brand gelegt; täglich sieht man die Szállásén in Flammen 
aufgehen, das Vieh wird weggetrieben, es ist das Bild von Jammer 
und Elend. Leider kann man diesem Vernichtungskrieg keine 
Schranken setzen, weil man keine Truppen hat; man ist also ge
zwungen auf der Defensive zu bleiben.
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365.
Pétervárad, 1848 július 18.

Báró Hrabowsky fölirata János főherceghez, melyben a békéltető 
eljárást a szerbék és magyar ellentétekre is kiterjeszteni kéri.

Eredeti felirat. Wien, Kr. A .; 1848. Kr. M. 8713. Érk. július 27.

In der Voraussetzung, dass meine ehrfurchtsvolle Vorstellung 
vom 8-ten dieses Monats Euer kaiserlichen Hoheit bereits zuge
kommen ist, nehme ich mir die Freiheit, den kais. königl. Konsul 
ftir Serbien und dermal Interims-Militär-Kommandanten in Sémiin, 
Herrn Oberstlieutenant von Mayerhofer an Euer kais. königl. Hoch- 
heit abzusenden, der mit den hierländigen Wirren und Verhält
nissen vollkommen vertraut ist, und Euer k. k. Hoheit über den 
dermaligen Standpunkt der Angelegenheiten die beste Auskunft 
geben wird.

Da der erste Zusammenstoss zwischen den zwei feindlich 
einander entgegenstehenden Nazionen bereits erfolgt ist, und der 
Bürgerkrieg mit den in seinem Gefolge stehenden Drangsalen der 
Brandlegung, des Raubes und Mordes schon begonnen hat, ich 
übrigens mit dem General-Kommando von den Insurgenten fast 
gänzlich eingeschlossen b in ; so erscheint eine möglichst baldige 
Vermittelung zwischen den Partheien um so dringender, als nicht 
nur den diesseitigen Gegenden ein unabsehbares Elend und Ver
derben in nächster Aussicht steht, sondern selbst hierbei, wie der 
Herr Oberstlieutenant Euer K. K. Hoheit umständlich auseinander 
setzen kann, die Gesammt-Monarchie bedroht erscheint.

Ich erlaube mir daher bei dieser ausserordentlichen und drin
genden Lage der Dinge die ehrfurchtsvolle Bitte, Euer k. k. Hoheit 
geruhen Höchstdero bevorstehende Vermittelung zwischen den 
Ungarn und Kroaten auch auf diese Gegenden und die darin woh
nende Serbische Nazion ausdehnen, und durch Höchstdero eben so 
schnelle, als weise und menschenfreundliche Dazwischenkunft einen 
Sturm beschwören, der so unheilvollbringend zu werden droht

366.
Belgrad, 1848 július 18.

VaMenchich őrnagy átirata báró Hrabowsky főhadparancsnokhoz, 
a kragujeváci szerb gyűlés határozatairól.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 138. VII. ad 78.
Érk. július 20.

Nachträglich zu meinem Berichte vom 15-ten d. M. ermangle 
ich nicht . . . bekannt zu machen, dass mehrere, der bei der ser-
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bischen Volksversammlung zu Kragujevatz zugegen gewesenen fürst
lich-serbische Beamte und Deputierte wieder hieher zurückgekehrt 
sind, unter welchen sich auch der Woiwoda Wuchich befindet.

Dieser Letztere hat, . . .  vor kurzem auf seine Woiwodenschaft 
resignirt, allein die versammelten Volksdeputirten wollten diese seine 
Resignationen nicht annehmen, sondern bestanden darauf, dass er 
fortan Woiwoda von Serbien bleiben solle.

Wuchich erklärte sich diese Würde nur dann beibehalten zu 
wollen, wenn der Director der fürstlichen Kanzlei Jankovich, dann 
die zwei Senatoren Zuban und Kniczanin ihre Slellen ablegen.

Dieses solle demselben von dem Fürsten Alexander und der 
Volksversammlung zugesprochen worden sein; doch wird der Wechsel 
der gedachten drei höheren serbischen Beamten vermuthlich erst 
dann eintreten, wenn der Fürst Alexander, welcher sich von Kra
gujevatz nach Bagna begeben hat, so wie der Director der Aus
wärtigen Angelegenheiten Avram Petronijevich, der sich nun zu 
Jagodina befindet, nach Belgrad werden zurückgekehrt sein.

Báró Hrabowsky Mészáros hadügyminiszterhez intézett jelentésében a 
kragujeváci szerb országgyűlés határozatait a monarchiával szemben igen 
megnyugtatóknak tartotta s azt hitte, hogy a szerbiai önkéntesek beözön- 
lése meg fog szűnni. (U. o. 1848. VII. 78.) Vallenchich őrnagy hasonló jelen
tést tett ugyanezen a napon az osztrák külügyminiszterhez. (St. Arch. 
Serbien 1848—1850.) A gyűlés határozatai a monarchiát illetőleg csak szín
legesek voltak.

367.

Temesvár, 1848 július 18.

Báró Piret főhadparancsnok, gróf Latour osztrák hadügyminiszterhez 
fölterjesztett jelentéséből, Éajacsits érseknek Pancsomn tartott 

harcias beszédéről.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; 1848. Kr. M. 3572. Érkezett július 22-én.

. . . Übrigens sagt der aus Pancsova hier eingetroffene Ober
lieutenant Odobasich des Deutsch-Banater-Grenzregiments, dass 
der Herr Erzbischof (Rajacsits) auf einem Dampfboote in Pancsova 
angekommen sei, und dort in der Kirche dem versammelten Volke 
mit umgürteten Schwerte gepredigt haben solle, in seinem bewaff
neten Widerstande gegen die Magyaren auszuharren, und sich 
durch die Niederlage bei Versec nicht einschüchtem zu lassen; 
dass diess der Wille des Kaisers, und dass er nöthigenfalls bereit 
sei, sich als Kämpfer an die Spitze des Volkes zu stellen.

Unter solchen Umständen wird die schon nahe geglaubte 
Pacification des illirisch-banater Regiments . . . wieder auf Hinder
nisse stossen, und ich überlasse es Euer Exzellenz in welche 
traurige Lage die k. k. Truppen gerathen, und welche Folgen
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möglicherweise entstehen können, wenn der Vermessenheit, womit 
der Name des Kaisers missbraucht wird, nicht ehestens durch den 
Stellvertreter Sr. Majestät, Sr. kais. Hoheit den Herrn E. H. Johann 
Schranken gesetzt werden.

368.
Eszék, 1848 július 18.

Ľreihann ezredes jelentéséből, a mkovári vallási villongásokról.
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; 81. S. G. K. Faso. 138. 1848. 74/c.

Nach . . .  einer erhaltenen Meldung, ist Sr. Exzellenz der 
Herr FML. Br. Jellachich gestern nachmittags von vielen Grenz
offizieren begleitet in Vukovár eingetroffen . . . um die durch den 
Religionsgericht hauptsächlich gereizten Gemüther zu beruhigen.

369.
Budapest, 1848 július 19.

A  magyar kormánynak a bélharc elnyomása iránti intézkedései.
Közölve : Pap Dénes, Okmánytár Magyarország függetlenségi karcának 

történetéhez. I. kötet 318—319. lapon.

István nádor s királyi helytartó Krassó, Temes, Torontál, 
Bács, Arad, Zaránd, Csongrád, Osanád, Békés, Pest megyékhez; 
s Temesvár, Zombor, Szabadka, Arad, Pest és Szeged városokhoz.

Minekutána sem a közös jog és közös szabadság jótétemé
nyeinek, sem a kormány békés törekvéseinek és javaslatainak, sem 
Ő Felsége f. hó július 10-én kelt legkegy. nyilatkozatainak nem 
volt azon óhajtott hatásuk, hogy a pártütők és a pártütésre elcsá
bított lakosai e hazának a törvényes ösvényre és a király nevében 
intézkedő törvényes kormány iránti engedelmességre visszatértek 
volna; minekutána a hódolat helyett nyílt lázadásra keltek, s 
fegyvert fogván az alkotmányos hatalom ellen, ekképen polgár- 
háborút indítottak és lázadásuk a szomszád Szerbiából berontott 
idegen rablócsoportok által is segíttetik; kötelességévé vált a kor
mánynak összegyűjtött hadi erejével a pártütést szigorúan elnyomni, 
a békét helyreállítani s jutalmazni s büntetni törvény és igazság 
szerint.

Hogy tehát a minden módon eltávolítni sikertelenül szándékolt 
belső háborúnak minél hamarább vége vettessék, rendelem a mint 
következik:

1. Bujtogatások következtében rablásokkal és gyilkolással 
kísért fegyveres pártütésnek válván és válhatván színhelyévé Krassó,, 
Temes stb. megyék és az ezekben fekvő kir. városok, mind
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ezekben rögtön ítélő hadi törvényszékek állíttatnak fel, melyeknek 
alkotásával és a szükséges számbeli összeszerkesztésével a temesvári 
főhadiparancsnok br. Piret tábornok, péterváradi főhadiparancsnok, 
br. Hrabowsky és br. Bechtold őrnagyvezér bízatnak meg; t. i. 
a körülmények szerint, amint a bűnösök vagy Bánát, vagy Szlavónia, 
vagy e körön kívül fogattattak el.

2. Ezen hadi ítélőszékek alá tartozik polgári állapot külömb- 
sége nélkül minden hadi fogoly és kém, mindenki, ki fegyveresen 
fogatik el. minden, a ki lázadóknak élelmi és hadi szereket ad, visz 
vagy hadi munkálkodásaikban bármiképen segedelmet önként szol
gáltat, minden, a ki a népet hasonló fellázadásra, pártütésre, 
írásban vagy szóban ingerli, buzdítja, ösztönzi.

3. A Szerbiából berohant idegen csoportokkal, mint melyek 
a szerb kormány hadüzenete nélkül, saját veszélyükre merték 
a magyar szent korona földét megtámadni, összevéve és külön-külön, 
mint törvényen kívüli rablókkal kell bánni, kik kegyelmet nem 
igényelhetnek és nem kaphatnak.

4. A hadi ítélőszéknek tagjai a sorkatonaság, honvédség 
és nemzetőrség tagjaiból választandók.

5. A hadi ítélőszékek ítéleteiket nyomban végre is hajtatják.
6. A rögtön ítélő hadiszékek, csak minden ítélőszéki tag 

egyező közakaratával is csak halálra ítélhetnek, véleménykülönbség 
esetében a foglyokat Temesvárra, az ottani várparancsnok őrizete 
alá, vagy pedig Szegedre és a szükség és nagyszám esetében, innen 
föllebb szállítandók, hol azoknak elítélésére külön törvényszékek 
fognak állíttatni.

7. Megszűnik a hadi ítélő székek hatósága akkor, a midőn 
a nevezett törvényhatóságok területén a lázadók táborai meg- 
semmisíttettek vagy ezen rendelet visszavétetik.

Budapest, július 19-én 1848.
Szemere Bertalan, István nádor,

belügyminiszter. kir. helytartó.

370.
Belgrád, 1848 július 19.

VaUenchich őrnagy, belgrádi Tconzúlhélyeües átirata báró Hrábowskyhoz 
Bastich ezredes elíízetéséről.

Másolat. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Fasc. 133. 1848. VII. 109/a.
Érk. július 21-én.

Da gestern hier das Gericht cirkulirte der Herr Oberst Rastich 
wäre mit mehreren Offizieren seines Rgmts gebunden von Mitrovitz 
nach Schabatz geführt worden, und da diese Nachricht'auch durch 
den Überbringer der heute Nachts um 1 Uhr von Sémiin hier
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angelangten türkischen Hofpost als gewiss bestätiget wurde, so 
entschloss ich mich zur serbischen Regierung und zu dem kaiserl. 
russischen Herrn General-Consul Obersten Danilewski mich zu 
begeben, um für gedachten Herrn Obersten und seine Offiziers 
die volle Sicherheit ihrer Personen und ihres Eigenthums zu 
reklamiren.

Ich ging daher heute früh zu dem erwähnten russischen 
General-Consul, wo ich auch den serbischen Wojwoda Wuchich 
antraff, und nach dem ich ihnen die Ursache meines Erscheinens 
bekannt machte, versicherte mich Wuchich, ihm wäre das Herüber- 
tretten des erwähnten Herrn Obersten und einiger Offiziers bekannt, 
so wie, dass das Ministerium des Innern bereits dem Schabatzer 
Kreis-Nacsalnikat der den Auftrag ertheilt habe, die gedachten 
Herrn mit aller Achtung zu behandeln.

Yon da verfügt ich mich zum Stellvertretter des Ministers 
des Innern nämtlich zum Herrn Nenadowich, und er sagte mir, 
es wäre ihm angezeigt worden, der Herr Oberst Rastich, Oberst
lieutenant Halawanja, vier Hauptleute, und einige subalterne 
Offiziere hätten sich von Mitrovitz nach Serbien geflüchtet, und 
befänden sich nun in Schabatz.

E r habe hierauf sogleich mittelst Staffette dem dortigen 
Nacsalnik den Befehl ertheilt, diesen Herrn allen möglichen 
Vorschub zu leisten, und ihnen ganz frei zu stellen, ob sie in 
Schabatz bleiben, oder sich nach Belgrad oder Kroatien begeben, 
oder wieder in das Peterwardeiner Rgmt zurückkehren wollen?

Übrigens versicherte mich derselbe, dass genannte Herrnin 
keiner Rücksicht etwas in Serbien zu besorgen haben, . . .

Rastich a tisztikarral 1848 július 21-án kelt át Rácsánál Szerbiába 
ás 22-én Vinkovcére érkezett, ahol a szlavóniai és szerémségi határőrvidéki 
elűzött tisztek gyülekeztek. (U. o. 1848. VII. 109/e.)

371.
Vinkovce, 1848 július 19.

Both tábornok jelentéséből; Jellacié bán körutazását tudatja 
Hrábowsky báró főhadparancsnokkál.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Pasc. 133. 1848. VII. 75.
Sr. Exzellenz der Herr FML. und Banus von Croatien und 

Slavonian Baron Jellačic ist am 16-ten dies Abends hier (Vinkovce) 
eingetroffen. . . Der Empfang war von dem gesammten Volke 
mit aller seiner hohen Person gebührenden Achtung veranstaltet.

. . .  Sr. Exzelenz erwiederte: „Ich empfehle Euch Liebe 
und strengen Gehorsam gegen unseren vielgeliebten Kaiser, dann 
Eintracht und Energie als erstes Bedingniss zur Behauptung der 
nationalen Interessen.“
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Den 17-ten Vormittag haben Sr. Exzellenz die verschiedenen 
Deputationen empfangen. Nachmittag in Begleitung einer bedeuten
den Anzahl von allen Volksklassen nach Vukovar gefahren, in der 
Absicht, auch dort zwischen den Partheien zum Ausbruche schon 
nahe gekommenen Zerwürfnisse in Vukovar, im gütlichen Wege 
zu schlichten . . . welche sich aussöhnten und gegenseitig die Hand 
brüderlich reichten . . . Tags darauf setzte er die Reise nach 
Syrmien fort. . . .

372.
Ó-Becse, 1848 július 19.

Tomcsányi András főszolgabíró jelentése a moholyi vérengzésről.
Másolat. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 658. ein. szám.

A moholyi rác atyafiak a szenttamási ellenséges sáncokat 
kézi munkával és elesóggel segítgetvén, eleintén titkon, később 
Berics nevezetű laktársuknak vezérlete alatt egynéhány kocsival 
és eleséggel a helységből nyíltan az ellenséges sáncokba eltávozván, 
miáltal az otthon maradt rácok terhes gyanúja valószínűbbé vált, 
s mi okból a magyarok éberebb lettek, és csatlakozva a petrovo- 
szelloi és adai magyarokkal, — a moholi rácokat lefegyverezni és aztán 
ártalmatlanná tenni szándékoztak. Szándékuk sikerült is volna és 
az egyesség is meg lett volna, — hanem éppen mikor a városházán 
az egyes pontok iránt egyezkedtek, a szomszédos Popovits Kon
stantin rác papnak házából a városháza udvarába összegyűlt magyar 
őrség közé puskalövés tétetett, — mire emezek felbőszülvén, tüzet 
adtak; a rácok és magyarság egy darabig kölcsönösen egymásra 
lőttek, s végül 67 rác életét veszté és 4 magyar megsebesült. 
A többi rác a Tiszán át menekült.

Mihelyest ezen vérengzésről értesültem, nem késtem tudtára 
adni moholi és adai lakosainknak, hogy ebben az időben, midőn 
a törvényes hatalom az egyenlőséget, testvériséget, szeretetet és a 
közös teherviselést leginkább megparancsolja, akkor vér folyik; 
a hon szerelmére kényszerítettem őket, hogy félretéve a súrlódást, — 
a békességet úgy tartsák, mint a fejedelem óhajtását. A kibékülés 
sikerült is volna, mert a Tisza partjára kiállott magyarság túlparti 
szerb testvéreit felhívta, hogy lete vén fegyvereiket, térjenek haza; 
de ez nem fogadtatott el, sőt gúnnyal és csúfsággal illettettek 
s jelenleg is távol maradtak. — Az elesett szerb atyafiak közt van 
Popovits Konstantin g. n. e. vallású plébános is, továbbá fia és más 
előkelőbb lakósok.

Mohol és Ada vidékein, továbbá a petrovoszelloi, becsei és 
szenttamási szomszédos határokon, a rablás, szállások elpusztítása, 
itt-ott gyilkolások, eddig napirenden voltak. — Borzasztó zavarok 
vannak és a nép között az a gyanú merült fel, kivált mióta
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Földvár oly kegyetlen romlást és égést szenvedett, — hogy tulajdon 
hadierőink által lennének elárulva, hogy idő adatik az ellenségnek 
a maga megerősítésére . . .  A menekülő nép éhezni kezd már, . . . 
az aggodalomban élő nép elkeseredett; isten tudja ki állja-e ezen 
terhet, tartok tőle, hogy kitör . . .

Gajcsinovits adai (szerb) papnál (és más lakosoknál) 700 lövést 
találtak egy öl mellett elásott fazékban, szervianüs munka, mert 
patronjaik nem úgy készültek, mint a mieink . . .

Hasonló jelentést adtak Moholy község bírája és jegyzője. (Másolat. 
Budapest, 0. L .; B. M. 656. ein. szám alatt.)

373.
Pétervárad, 1848 július 20.

Báró Hrabowskynak a magyar hadügyminisztériumhoz intézett
jelentéséből.

Fogalmazvány. Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Faso. 133. 1842. VII. 79.
Praes. Nr. 724. Exp. július 20.

. . .  Es war also mein festes, bei der gestern mit Br. Jel- 
lachich bei Maria Schnee innerhalb meiner Vorposten gehabten 
persönlichen Unterredung . . . über dem Eingriff in meine Rechte 
mit aller Ernstlichkeit zur Rede zu stellen, und mir ähnliche 
Anmassungen sowohl als Commandirender General, als . . . könig
licher Commissär für ein für allemal zu verbitten.

Br. Jellachich darüber ganz frappirt, gab mir sein Ehren
wort niemals im Sinne gehabt zu haben, mit den Truppen meines 
Generalats zu disponiren.

. . . Ich kann mit Stillschweigen nicht übergehen, dass 
Br. Jellachich auf seiner Reise von Vinkovce nach Vukovar von 
sämmtlichen Offizieren des Broder Regiments zu Pferd begleitet 
worden i s t . . .

374.
Karlóca, 1848 július 20.

Jettaac horvát bán felhívása a péterváradi ezredhez.
Másolat. Karlóca, Szerb főodbor levéltára. K. P. L. 1848. Nr. 409. és Wien, 

Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Faso. 133. VII. 88Vs.
Copia.
An das Peterwardeiner Grenz-Regiment.
Carlovitz, am 20. Juli 1848.
Ein betrübendes Ereigniss hat in Eurem Regiment stattge

funden, — im Regiments-Stabsorte Mitrovitz ist Blut geflossen,
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und Brüder haben gegen Brüder die Waffen gewendet, die ihre 
Vorfahren, und sie selbst bis jetzt mit Ehren zur Vertheidigung 
des Vaterlandes und ihres Kaisers geführt haben.

Wie soll ich Euch meinen Schmerz schildern, als ich das 
Regiment, als ich das Bataillon, das noch vor Kurzem in Agram 
so herrlich dastehen sah, — nicht mehr fand ? Soldaten! ihr 
weisst, dass nur in der Ordnung die Bürgschaft militärischer Er
folge liegt. Der Eid, die Ehre bindet den Soldaten an die Fahne, 
die Liebe zu unserem theuren Vaterland verpflichtet uns doppelt, 
nur fester als je aneinander zu schliessen. Einigkeit unter allen 
Brüdern unseres Volkes ohne Unterschied des Glaubens ist eine 
unverlässliche Noth Wendigkeit, wenn nicht durch Zwiespalt die 
heilige Sache für die wir fühlen, gefördet werden soll.

Ich rechne auf Euren gesunden Sinn, auf Euere Vaterlands
liebe, dass jeder von Euch nach Kräften dazu beitragen wird Ruhe 
und Ordnung im Innern aufrecht zu erhalten, um stark nach Aussen 
zu sein. Ich befehle daher, dass sich das 2-te Feld und das 3-te 
Reserve-Bataillon ungesäumt in Carlovitz concentrire; die Offiziere 
des Feld- und Verwaltungsstandes haben ohne Zeitverlust in ihre 
Stationen die bisherigen Funktionen anzutretten, und zu ihren 
betreffenden Abtheilungen einzurücken. Bis auf weitere Verfügung 
übernimmt der Herr Hauptmann Theodor Radosavljevié das 
Landes-Regiments-Commando, und die Rangältesten Hauptleute 
das Commando des 2-ten Feld und des 3-ten Reserve-Bataillons.

Jellačié FML.
Concordat Originali. Bá,n'

Mitrovitz, am 9/21. Juli 1848. Dr. Jacob Zivanovic mp. 
National-Commissär für’s Peterwardeiner Regiment.

375.

Temesvár, 1848 július 20.

Báró Pvret bánsági főhadparancsnoknak báró Bechtold főhadvezérhez 
intézett átiratából; a versed fölkélőcsapat vezéreinek kivégzéséről.

Schwarz őrnagy fogalmazványa. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Base. 129. 
VII. 42. Exp. július 20.

. . . Die nach der Niederlage der Insurgenten bei Werschetz, 
in Izbistye zur Haft und hieher gebrachten Volksanführer Stanimi- 
rovich und Kosich sind gestern von dem Comitats-Standgerichte, 
welchem sie auf Ministerialverfügung unterstellt wurden, zum Tode 
verurtheilt, und abends mit dem Strange hingerichtet wurden.
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C.iamioMi, 110/1,0/1,60}))’.
IIo c.if AOBaBineMT, nainê v utroBe Ilpey3BHmeH0CTH 'EaHa n 

F/iaBHori OA^opa Hapo/ia Cp6cKori, /}oroBopy h 3aKjuoHeHiBO 
onpeA’fe/i'fcHO e, 4a ce y PereMenTH BapaAHHCKO# 6e3H vnpaB.iinui 
ociaBiHoft Pocnô HH'b IvaneTaHT, Ab/i,htop TeoAopT, I’a^ocaimliiinhT, 
3a npHBpeMeHori KoMMaH/iaHTa 3eMajbCKe PeniMeHTe nociaBH, h 
4a PereMeHTa 4rLia A/i,MHHHCTpaHHe Kacaiolia ce cana. Boenna 
naKT, no Ha.i03H>ia r.iaBHoi”!, 0/i6opa ô npaBHH, ua ochob  ̂ Hapo/}- 
hhž 3aK/iK)HeHH y Kap.iOBiiM oat. 1. 11 3. Man OBe roAHHe.

0 6lIB.U0KltiII OBO CnaBHOMT, 110404601)}’ TaMOmHf,MT,, r.iaBHIjfl 
O460PT, Ilapo/pa Cp6cKorT> He n30CTan.iii h to HaaiiaTin ii My, 4a 
f e  0 4  ca^a cbh Ha403H AAMiiHHCTpauie Kacarofii ce ct, noAiiHCOMH 
r. PaAocaBAfBiifa 11 npeMaiioAiiHCOMT, r. KKOBa JKnBaHOBiiha, 
IlapoAHorT, KoMMeccapa y Mhtpobu,u  Ha KoMnaHie, noe he ce H3T, 
HapoAHU 4K>4iž ycTpoiiTH, a CBa BoeHHa ^fjia ct, noAiiiicoM'b 
r. JKiiBaHOBiiha 11 iipeMaiioAnncoMT, r. I’aAOcaiufBiiha Ha noA- 
046ope H34a3HTH II THMT, HaHHHOMT, OAnpaBAHTH Ce. 63UKH nilCMO- 
BOACTBa 6uT’he IICK4K)HIITe4H0 Cp6CKiŽ . . .

H3T, sacf/iaHHH PaaBHorT, OAoopa Hapo^a Cp6cKorT,. 
y  Kap.ioiiiiLnia, 11-ra K).iiih 1848. toa.
Hpa 1568.

CeKpeTapi, IIpHiip. IIpej[c+,iaTe.ii,
KOHCTaHTHHT, MapKOBHhb.

376.
Karlo'ca, 1848 július 23.

A karlócai szerb főodbor a péterváradi ezredet saját parancsnoksága
alá helyezi.

Eredeti irat. Karlócai szerb főodbor levéltára. K. P. L. 1848. Nr. 409.

Fordítása:
A horvát bán 0  excellenciája és a nemzeti főodbor közt történt 

megállapodás és határozatok következtében, — elhatároztatott, hogy 
a parancsnokság nélkül maradt péterváradi ezred élére Radoszávlyevits 
Tivadar hadbíró állítatik ideiglenes parancsnokul; az ezred közigazgatását 
önmaga végzi, a katonai ügyek azonban, csakis a karlócai május 13. 
és 15. határozatai alapján, a főodbor rendelkezése szerint intézteinek.

Az [illető] alodbornak ezt tudomására adván, a szerb nemzeti 
főodbor nem mulasztja el azt is közölni, hogy ezentúl a századoknak 
kiadott Összes közigazgatási rendeletek Radoszávlyevits parancsnok és 
Zsivánovits Jakab mitrovicai nemzeti biztos aláírásával adatnak k i ; 
a századok pedig a nép sorából alakíttatnak. A katonai rendeletek 
Zsivánovits biztos aláírásával és Radoszávlyevits hadbíró ellenjegyzésével 
az alodboroknak adatnak ki, illetve végrehajtatnak. A hivatalos igazgatás 
nyelve kizárólagosan a szerb.
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377.
Budapest, 1848 július 24.

Szemere Bertalan belügyminiszter Gsernovits Tétért kormánybiztosi 
állásától fölmenti.

Másolat. Budapest, K. I. 1848. 5839/e.
619/e. 1848.
Miután a lázongókkal folyó évi junius hó 24-én kötött 

fegyvernyugvásnak nemcsak sikere nem volt, sőt, miként előre 
gyanitánk, fegyveres erejének gyarapodását vonta maga után, miután 
e szerint Ön azon politikájának ideje elmúlt, miszerint a lázadókat 
békés eszközökkel vélte lecsillapíthatni; miután az alvidéken a bel- 
háboru foly' és nincs kilátás, hogy fegyveren kívül más módon 
lehessen békét eszközölni: ily körülmények közt Ön további műkö
désének úgy tere, mint tárgya, megszűntnek látszik, s a mi még 
idővel előfordulhat, az inkább a hadi, mint táboron kivüli eljáráshoz 
számitand. És azért, midőn Önt királyi biztosi munkálkodásának 
további folytatásától fölmentem, szívesen fölkérem, hogy az utóbbi 
napokról jelentését küldje be s egyúttal fogadja szives köszöne- 
tünket hazafiui fáradozásaiért, melyeknek súlyát és nehézségeit 
tökéletesen mélytányoljuk, kérvén Önt, hogy megyéje kormányában, 
az idők viszontagságai által megnehezült kormányzatunkat, hazafiui 
buzgalmával elősegíteni szíveskedjék.

378.
Budapest, 1848 július 24.

A  kormány értesíti a bácsi g. n. e. szentszéket, Athanackovits Flátó 
bácsi g. n. e. püspökké való királyi kinevezéséről.

Budapest, 0. L. Vall. min. 3162/69. g. n. e. egyh. Lenhossék fogalmazása.
Exp. 1848 július 25-én.

Ő cs. s ap. kir. felsége f. é. junius 20-án Innsbruck városá
ban kelt kir. rendelettel Athanackovich Platót, eddigi budai püspö
köt jeles tulajdonai s kitűnő érdemei tekintetéből bácsi g. n. e. 
püspöknek legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

Miről önök azzal értesittetnek: miszerint ezen újonnan ki
nevezett püspöknek minden parancsolatait tartozó tisztelettel és 
engedelmességgel elfogadni, nemkülömben főpásztori buzgó műkö
déseit és törvényes rendeletéit a keresztényi szeretet és béke lelké
ben elősegíteni szoros kötelességüknek tartsák.

A magyar kormány Rajacsits érseket később állásától megfosztván, 
herceg Eszterházy útján augusztus 2-án Ferdinand királytól rendeletének 
utólagos jóváhagyását és Rajacsits teljes letételét kérelmezte és Athanacko
vits püspököt bízta meg a helyettesítéssel. (Vall. min. 1848. 3543.)
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379.
Budapest, 1848 július 14.

Szentkirályi Mór királyi biztos kinevezése.
Eredeti rendelet. Budapest, O. L .; B. M. 1848. 619. sz. és Közlöny 1848.

48-ik szám.

Szentkirályi Móricz főkapitány és királyi biztos úrnak.

Miután a kormány azon őszinte törekvése, bogy az ország 
alsó megyéiben fellázadtakat békés utón lecsillapítsa, sikertelen 
maradván, a belső háború elkerülhetetlenné vált; miután különösen 
Bács-, Torontál-, Csongrád-, Csanádmegyék már váltak és még 
válhatnak a csata színhelyévé; miután kell, hogy a hadviselésnek 
segedelmére rendkívüli polgári hatalom állíttassák, mely a polgári 
szempont alá eső ügyeket teljes hatalommal‘intézze és igazgassa, 
s eképen a tábori főparancsnok és a királyi biztos közös célra 
egyetértőleg teljes hatalommal munkálkodhassanak: tekintetbe 
vevén azt, hogy Önt, hazafiui áldozatkészsége ép akkor vezető a 
bácsmegyei táborba, midőn a királyi biztosi munkákat sikerrel csak 
a táborból és fegyveres erő élén intézhető, Önt mindama megyékre 
s királyi városokra és kerületekre nézve teljes hatalmú királyi biz
tosnak nevezem ki. Önt egyébiránt, mint teljes hatalmú királyi 
biztost, következőkép utasítom:

1- ször. A tábor főparancsnokával közösen és egyetértőleg 
munkálkodik, és a mennyiben a sorkatonaság és a nép közt némi 
bizalmatlanság látszik lenni, a kölcsönös bizalomnak táplálására, 
megerősítésére, biztosítására, vagy a táborban vagy a tábor körül 
leend, és hadi erőnket lelkesítendő

A katonai mozgalmakra nézve az ide zárt rendelethez fog 
alkalmazkodni.

2- szor. Yukovics Sebők, királyi biztossága Aradra, Temesre, 
Krassóra nézve megmaradván, vele egyetértőleg fog cselekedni.

3. Török Gábor polgári biztos és a többi polgári biztosok 
a kijelölt körben, Öntől veendik a rendeletet, gondoskodván híven, 
hogy harcosaink fogyatkozást semmiben ne szenvedjenek.

4. Bácsban főispánul Horváth Antal úr neveztetvén ki, magát 
vele érintkezésbe teendi és vele rendelkezendik.

5. Felügyelend, az ide zárt rendelet értelmében, hogy a gyanús 
helységek lakosai teljesen lefegyvereztessenek.

6. A folytonos és gyors közlekedés fentartása végett intéz
kedni fog, hogy a tábor és Budapest közt lovas emberek legyenek, 
éjjel és nappal készen, kik által minden hírt és levelet gyorsan és 
biztosan megkapjunk.

7. Figyelmeztetem, hogy a fegyverrel kellőleg el nem látott 
nemzetőrök némely századai gyanús helységek megfékezésére sike-
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resebben használhatók, mint a nyílt harcra és ez intézkedés által a 
rendes katonaság mozgásait mind könnyíteni, mind biztosítani lehet.

8 . Különösen Bácsban végére járand annak, miképen teljesité 
a tisztikar kötelességét, felhatalmaztatván, hogy a hanyagokat fel
függeszthesse hivatalaiktól és másokat helyettesíthessen.

9. Újvidéken a tisztikar ellen panasz adatván be, minthogy 
törvénytelenül választatott meg, az iratokat átveendi Csernovits 
Pétertől és ha helyét látandja, nj tisztválasztást nemcsak rendel, 
hanem azt azonnal is végrehajtja.

10. Az iderekesztett Közlöny 44-ik számában közlött rende
letben ki vannak jelölve a haditörvényszék elébe tartozó esetek; 
a melyek ide nem tartoznak, hanem a nevezett megyékben is ki
hirdetve levő rögtönitélő szabály alá esnek (ide mellékelem a Közlöny
8 -dik számát) azokra nézve a törvényszékeket On fogja megalakítani.

E részleteken kívül, átalában véve, felruházom teljes hata
lommal, hogy mindent tegyen és tehessen a mi a tábor különféle 
osztályai közti kölcsönös bizodalom helyreállítására, a tábor kellő 
ellátására, és a mi a cél, a törvényes béke és rend visszaszerzésére 
megkívántatik. Erre való nézve a mint egyrészről fogja a főparancs
nokot figyelmeztetni minden olyan tettre és viseletre, mi netalán 
a katonaság egyéneinek részéről gyanúra és egyenetlenségre adna 
alkalmat, követelvén az illetőnek megbüntetését, ha tiszt felfüg
gesztése is, úgy másrészről a törvényhatósági tisztviselőkkel szabadon 
rendelkezik, a hanyagokat és engedetleneket feltüggesztheti és 
másokkal pótolhatja. Hogy a tábor fogyatkozást ne szenvedjen, 
rendkívüli módok alkalmazásával is eszközli. Senkiét el nem veszi 
ingyen, de az álladalom nevében és rovására, nyugtatvány mellett, 
mindent átvesz, mire a tábornak szüksége van.

Rendkívüli hatalmának célja, rendet teremteni: a törvény 
uralmát, a békét és rendet helyreállítani, mennél kevesebb áldo
zattal, mennél kiméletesb módon és eszközökkel, de műiden áron 
helyreállítani, ha az eszközökben válogatni nem lehet.

Budapest, julius 24. 1848. Belügyminister
István nádor s királyi helytartó. Szemere Bertalan.

380.
Budapest, 1848 július 24.

Szemere Bertalan belügyminiszter rendelete Szentkirályi Mór 
királyi biztossá való kinevezése iránt.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 619. elnöki szám alatt.
Bács, Tojontál, Csongrád, Csanád megyéknek s az ezekben 

levő k. városoknak.
Miután az ország alsó részeiben a lázadók a törvény szavára

86Dr. Thim J.: Az 1848-49-iki szerb fölkelés története. II.
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nem hajolván, az alkotmányos hatalomnak fegyverrel állanak 
ellent; miután a pártütők táborainak elnyomására hadi erőt kell 
alkalmazni, m’után e rendkívüli viszonyok megkívánják, hogy 
ugyanott részint a tábor támogatására, részint lelkesítésére, részint 
a polgári intézkedések kellő vezérlésére rendkívüli polgári hatalom 
alkottassák: Bács, Torontál, Csongrád, Csanád megyékben s a királyi 
városokban királyi biztossá Szentkirályi Móricot nevezem ki, adván 
neki rendkívüli hatalmat egyrészről a tábori főhadiparancsnokkal 
egyetértőleges munkálkodásra, másrészről a polgári és büntető 
ügyekben, jelesen a rögtönitélő bíróságok megalakítására, melyek 
által a pártütés elnyomása, a béke helyreállítása biztosittatik. Mely 
hatalomnál fogva nemcsak megrendelheti mindazt, a mi a tábor 
szükségeire és biztos munkálkodására, okvetlenül megkívántatik, 
hanem a hanyagul teljesítő hivatalbelieket, hivatalaiktól is felfüg
gesztheti és másokat helyettesíthet úgy és akképen, a mint jónak, 
célszerűnek és sikerre vezetőnek ítéli.

Minélfogva önöknek ezennel meghagyom és parancsolom, 
hogy a nevezett királyi biztosnak mindenekben engedelmeskedni 
hazafiui és tartozó kötelességeiknek ismerjék. Külömben sem csele
kedvén.

381.
Budapest, 1848 július 24.

Ľudics József bácsmegyei főispán fólmentése; helyébe Horváth Antal
neveztetik ki.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 620. ein. szám.
Úgy alakultak az ügyek és vélemények mind oda len a tábor

ban, mind ide fen, hogy ön főispáni hivatalát sikeresen tovább 
nem folytathatván, ebben ő fensége [István nádor] a változást 
kegyesen szükségesnek ítélte. Sajnálom, hogy a közvélemény ellené
ben ön részéről Bács megye csendének fentartása körül erélyes és 
sikeres tetteket nem mutathatott fel cáfolatképen.

Azonban én [Szemere belügyminister] hiszem, hogy midőn 
az alvidéki és különösen bácsi nehéz viszonyok e változtatást el- 
utasithatlanul igénylik, a király és haza iránti hűségében meg fog 
maradni tántorithatlanul, miben én sohasem kételkedtem, hanem 
annak, oly megye kormányán, több eredményét óhajtottam volna.

Fogadja hazafias tiszteletemet, kijelentvén, hogy önnek szol
gálati készségére adandó alkalommal Őfelsége ezután is számit.

Szemere belügyminiszter 1848. július 25-én a következő föl- 
terjesztést tette a nádorhoz:

. A bácsi körülmények a főispáni hivatalban változtatást tevén 
szükségessé, Rudits József helyett Horváth Antalt vélném főispánul 
kinevezendőnek. — István nádor ezen előterjesztést julius 25-én 
jóváhagyta.
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Дг[)ЛШл I. 60.

Главннв вождђ народу србскомж. хрватскомг, словачкомЂ, 
влашкомт,, мађарскомт, и нГ.мачкомв у Банату.

Колика е опасноств изт, несретногт, тежешл мађара, све 
наст, помађарити, и изт, праведногт, одпора гоначкогт, народа 
Србскогт. пре изгинути, него се свога имена и езика, свое вере 
и народности лишити, у послГдна бурна времена за васт, поро- 
дила се толико већа опасноств лежи за све васт, у томт, што 
едни другомт, братскога поверена не покланнте, што се шшв 
еднако напротиво тежеће власти старе заповести обзирете, што 
неки власи, нћмци, мађари, вви прави доселћници у ову крвлго 
србскомт, и оруж1емт, одт, Турчина отету благословену землго, 
али ипакт, ми то изповћдали државна браћа наша, едни нвно, 
али ионаивише таИно поштено тежњи нашоИ на путт, стаго и 
као прави неприлтељи наши радити не стиде се, најпосле грдна 
је опасноств и у томе, што одбори васт, на једну праведну, и 
царску и народну, а генерал-команда, вармеђе, регименте и 
мађистрати на другу пристрастну, неправде мађарске страну вуку, 
и тако се је војати, да се у Банату савт, редт, и сва закона 
светоств не погази, и сигурност бличиости и имања вашегв бједи 
највећоЈЂ не изложи.

Желећи дакле за време рата, свакојв вароши, свакомЂ селу, 
свакомЂ обштеству и лицу, свакомЂ вјерозакону и народности не 
само србскоЈЂ, него и словачкоЈЂ, мађарскоЈЂ, влашкоЈЂ и немачкоЈЂ 
толику сигурностБ, колико ми у власти стоји, дати, у спора- 
зумљењу, са главнимЂ србско-народномЂ одборомЂ, уређијемЂ и јав- 
љамЂ вамЂ:

1. Да свију вароша, свију села, свију вјерозакона, свију 
народности, вообште свију људи. који духомЂ непријателским 
противу насЂ и наше народности недигну, савршену безбједностЂ, 
чешћу нашомЂ народномЂ јемствујемо, гарантирамо и милицомђ 
нашомЂ противу сваке напасти и неправде бранимо.

2. Напротив да ћемо противЂ свакогЂ очевидногЂ неприја- 
теља, ма они рођени наш Србин био, онако средство употре- 
бити, да би га обезбедили за насв, каково намЂ војено поло- 
жење наше узсаветује и каквосте н. пр. у Ст. Михаљ и у вјеро- 
ломномђ и од старина злочинскошђ Уздину неки данЂ видили.

3. Ми војујемо у име Бога и у име слободе конштитуш- 
јалне, у име царо-краља нашега и отца свију својђ народа 
Царске Фердинанда, тако уређујемЂ са согласијемЂ централнога

36*

382.

Karlóca, 1848 július 24.

Sztratimirovits György felhívása a bánsági nemzetiségekhez. 

M ásolat. Karlóca,
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одбора карловачкога,, именомЂ царокраља напгегЂ коме су несретна 
револушјална времена руке отеческе за насЂ вјерне србље његове, 
за кратко време везану.

а) Укпдаје се до сретногв окончања народњн ови движенија 
наши, власти досашшње све, генералкоманда, регименте, и 
компани команда, сви мађистрати и вармеђе, и ви њима више 
никакво повиповенија донде одавати, нити те ће хтети, ни 
ти смети.

б) Но будући да безЂ власти бити не можемо, зато ће вамЂ 
вашЂ м|естњи одбор, ваша савршена и мјестна властЂ бити, који 
тако уредите, да сви ваша мјестна дјела одправљати може, 
безпристрастно, честито, уредно, поредЂ протокола редовна подђ 
свима намерама, једномв рјечи, тако а и боље, као тато су ком 
пани-команде или вармеђе, и т. д. дјела ваша досадЂ одправ- 
љале, језикЂ узмите онај, који је главни смјеста вашега језикЂ, 
немачки мјеста њемачки, мађарски мјеста мађарски, влашки 
влашкији, а србски србскији, јер ми све језике почитујемо и 
уважамо.

в) Што мјестни одборв неузможе вршити, и које ваше 
дјело размрсти, апелираћете амо на окружњи одборЂ, а одавде на 
главни одборЂ карловачки. Само гледајте, да поштене и паметне 
људе из средине ваше у одборЂ помећете, и да ваша мјестна 
дјела, колико је годђ могуће, еаии свршујете, да се неби овде 
послови безЂ нужде нагомиљавали.

г) Одђ свогђ окружн. одбора панчевачкогЂ добијачете и 
налоге све и овдашње и оне од глав. одбора карловачкогв 
народа цјелогЂ подђ строгији страшномЂ одговорЂ, да ће те ијђ 
верно и неодложно извршивати. Онога, који имђ се протвио 
буде, као издаицу таки вежите, и овомђ окруж. одбору ради 
најстрожије кажњи неотложно пошљите, био онђ свештеникЂ или 
мирско лице, биле жене или мушкарци. Овако ће те поступити 
и са онима, који се усуде противу друге народности или вјере 
(и саме србе и влахе) говорити, особито противЂ миле народ- 
ности наше хулитеља.

д) Аудитори и синдикуси, сва дјела пупиларна, нроцесу- 
јална, и т. д. причисљена и подчињена су изђ читавога Баната 
за ово време овом окружномЂ одбору, и дјејствоваће онако исто 
као и досада, само апелације и т. д. друге нема, нити више; 
него амо, и одавде на централни и верховни одборЂ карловачки.

4. Ко.ји се усудио буде против уредбе ове радити, нека 
се као издајица таки амо преда; гди ће се најстрожијоЈЂ казни 
подвргнути. Издаице су сви, кои налоге и писма, та од генерал- 
команде, та од мађарске власти или министеријума, та од ма 
које друге власти примилн, а то неодложно не јави одбору; 
издаице су који барута, олова, оружија тајно узимају, који са 
непријатељима нашима кореспондирају, тајне договоре и са-
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cTaiiKe y3APHce, h B ooőnrre y p e ^ 6a n a  OBoj hobo irocTaB.aeHoja  
BiacTH TajHO h a h  jaBHO y 3npoTHBe ce.

5. M h Cpfín 3a  BojHy TpeŐaMO ^aieK O  BHBie opyacHja n ero  
HiTO r a  h m h m o ; a  y  E eA ofl c y  l i p o n  d p a ta  HaiuH ba bc h  h H eim ii 
CBoje opyatHje n a  to 3ao ynoTpednAH , 4 a  cy Hana. Haj n eh e  n a m e  
po40A ,yC iie C p6e c h>hmb 3A0 CTaBiiAH. H a io  HaAaaceMa 4 a  CBana 
a y lia  h  cBaKH BOBena cBaKy n y m a y  h b h h it o a . p á p e r a  h  CBoj 3a  
12  caTH iijecTHOMi, 04Ö opy n p e 4 a , Koju c e  y3npOTHBH, MeJ?y H3 4 a im e  
iipiioeAeiKH. M jecT a <I?para;<£eA4 B, üa4H H a h  K oB arap a , 
Koje CBoje 04Ö ope H esiajy, 4 o n e t e  CBoje opyasje KOMaH4 aHTy CTaHa 
y /^eAHÖAaTy, to obom b  OKpyac. 0460P V  jaBHTH, h  to 3a  2 4  celtsi 
04 o 6H a p o 4 0 B a a a  OBe 3anoBecTH. H naaB a MjecTa, Koja ce obomb 
Ha .io ry  npoTHBe, n o c r a n iy t e  OHa CTpamiaa KaniTHTa, Koja j e  He- 
B a.Bane M n x a ^ eB n e  11 y34H ra;e n o cra rA a . M je c r a n  t e  0460PH  
opyacje obo uoKynJbeHO CBojHMa paTOtlopunsia, 3a CTaHe o n p e4 j e -  
AeHHMa, h a h  OHHMO Ky4 a  04aB 4 e  H aA ora 40Ő njy, BpyanTH.

6. Hainjepa OBora o6e3opyHcamja raje 6 e 3necTHje, raje no4A a  

KaKBa H34 aja, ja  Barna, c e  cpetoM B  n a p 0 4 a  Mora 3aKAHH.eM, Hero 
HaMjepa Hyat4HO opyacje HaKynHTH, a  h Cpójse 4a yBjepHTe, 4a 
h m b  H enpnjaTeA.il hhctc , a 4a opyaije n p o r r a o  H aca  A n tii HeHaM- 
jepaBaTe. M h  cmo pa4H , 4a CAaBy cB ojy casiH c ed e  saxBaAHTH 
HMHMO, HHTH 4 p y r e  H a p o 4 e, HaporaTO Ma^ape iipothbt . Maljapa n a  
paTa. He TepyjeMO, caMO HaMB koahko MoateTe y n 0 4 B03HMa h p a n n  
noMOTHHTe, A .y4e H a m  Harne HeMojTe 3A0 CTaBHTH, nateM O 11 mh c a  
Ma^apuMa, Koje cmo 3apoőiU H , CBy4a, h Koju t e  Hana. 4 p y r e  ío ie t b  
nacTH, noBeaecKH nocTynaTH. A h hito BaMa je  x a c n e  04a. Tora MaAO 
opyjKHja, m a o  HMaae, an o  B aca  A o ro p a  H am a koh iie iip íija T e.a  
n a n a4n e h  nonaAH ? A Koju opyatje CBe B jep ra  noAoace, jaBHteMO 
Hja Kao H eB irae .ayA e, itojn  HaniH HenpnjaTe^bH Hiicy, h h  Haram ia  
AoropiiM a; h 4 o d p n  BaMa, cTojHMO Kao n o m a e r a  A>y4H, 4a H iiu n a  
BaMH, hh Barmija MapBH, hh  KytaM a hhtko  hh KaKBa KBapa, HaH era  
H e te ;  jep  Koj h B aca H eop yacara  yBpeAH, yBpe4H  t e  Haca. caMe, n 
mh t e  mo r a  CTporo Ka3HHTH, Ma h H am a p o f é r a  dpaT 6 h o .

7. HeiipiijaTeA. je Hama, CAada, h thko yuoTpeö.aaBa Aaaai 
KojenaKOBe, 4a Hac je4H0 no je4H0 odmtecTBO caomh. Ohb je oôyaao 
janaety Kómy Ha ce, h nmiie BaMa,, 4a BaMa. m n n a  3Aa hhhhtii 
Hete, jtpa> je npujaTe-i. bhmb, mkb 0H4a Bame h Hame poAOA>ydne 
Beate h H04B BeniaA>a iHHA>e, a 04t Baca. Kao cmo y B. U p o n  hito- 
hhah, no 1. f. cp. Ha 4aHa> no MOMKa, 6e3B OMimpa muTe, 4aKAe 
eoeKypHjy HaAaace rana, a 04a Baca. perpyTe 3a HTaAnjy depe.

BjeAa U p o a  HAata 4aKAe cbhkh AaHa Haj Mame 1000 f. cp. 
HenpHjaTeA>y Hame mb. A a h  te B. U p o y  Ka3HHTB Bor, a Ka3rateMO 
je h mh h Aoropn Hamn 3a H3 4ajy 04a cTpaHe dpate Haniera 
HeMapa, dpate name BAaxa. 3 apa He 6h  nomTeraje 6hao  4a dpata 
Hama BjeioupKítaimu th 1000 fl. cp. Ha 4a H a  Ha atepTBy Hapo4-
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ности наше и своје, — тамо по нашемв знању нп једнога мађара 
нема, — приносе.

8. На кассе ваше све као на зеницу ока пазите; и ако 
су у опасности од непријатеља имо Ш приносите.

9. Ако би вамЂ какове царакраљевски или аустријискОга ми- 
нистеријума заповјести у руке приспеле, поднесите иј одма одбору 
овомђ, да се развиде, да лажне и измишљене ннсу, као и многе друге.

10. За главнога команданта логора панчевачко—делиблат- 
скогђ, и свију трупа у Панчево и овога о >олини налазећи се. 
који се дјејствовање у тесант. савезт> са логоромн делиблатскимЂ 
ставља, наименовант, је намт> редке способностн војене и духа 
јуначкога родољубацт, г. подпукогникљ БобалмћЂ. коме ће те цело 
ваше поверење и слјепо војене послушање сви подзановједници 
и војници поклонити, и зато се подт> строгиЈИ војенномљ законљ 
н одговорт, стављати.

Оваковимт, начиномЂ себе предљ Богомђ и царокраљемљ и 
народима, као строго иријатеља човечества, али и као неу- 
митнога судију нреступника и нејаиријачеља нашији изјављају- 
јем: поредакљ ће овомђ начиномЂ међу вама и страхЂ божији 
и честноств и сигурноств непоколебимо постојати, у толико изве- 
тије, што самЂ све ОФицире из Баната уклонио, и непријатељ 
наше строги кажтити подвергао.

Ако намЂ милостиви Богђ силу оружја нашегљ благослови, 
те ми и непријатељу и војводину нашу снагомљ изг.ојујемо, онда 
ћемо истог непријатеља нашегљ мађара тнмђ иогрејати што ће 
му слободну и јуначку, а не робску србску руку к помирењу 
пружитп, што ће му и граничару, овом вјекова Угарске крвавомљ 
работнику и сељаку слобоштину и права сва човечества побра- 
тити, што ће мо свакојљ вјери и свакомЂ народу међу нама живе- 
ћемЂ братство и једнакоств подарити. Јербо ми који се за слободу 
наше народности иротипт, надувеногљ тиранина мађара јуначки 
бијемо, ми неможемо триити, да други народљ ма кој под нама 
стење, како ми ево од вјекова под неправдомЂ стењемо. Ми рата 
не тражимо него смо на њега приморани, ми ребеллијанти 
нисмо, ербо име и славу царокраља нашегљ свагда у устима и 
на срдцу носимо, и само се иротиву онога бијемо, који коншти- 
туцију гази, којн себи слободу задржава, а другом ланце под- 
чиненија пружа, који братсво обриче, робство наумно је да 
намЂ подели, који државну кассу Угарске највише знојемљ сла- 
венскимЂ, немачкимЂ и влашкимЂ састављену, за љубављ једне 
таке људи у Угарској, мађара, на угњетење наше издајски 
злоупотребљава.

Нека васЂ Богђ све у мудри и очи вамљ отвори, да видите 
скаредно дјело неколико заменика мађарски, и ове издајице 
среће и мира државнога сами својима рукама похватате и на 
избављење човечества обезсилите.
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.Fordítása:

A szerb fővezér kiáltványa a Bánság szerb, horvát, tót, oláh, 
magyar és német népeihez.

A milyen nagy veszély fenyeget minket a magyarok részéről, 
akik minket megmagyarosítani törekszenek, mi ellen a hős szerb 
nemzet igazságos ellentállást fejt ki, és inkább kész meghalni, sem
hogy nevét és nyelvét, vallását és nemzetiségét elveszítse, — talán 
még nagyobb a veszély az utóbbi mozgalmas időben azáltal, hogy 
nem bíztok egymásban, a régi ellenséges hatóságokra hallgattok, s némely 
oláhok, németek és magyarok, kik tulajdonképen csak beköltöztek 
ezen szerb vérrel és fegyverrel a törököktől elvett áldott területre, — 
nyíltan, de leginkább titokban tisztességes törekvéseinknek útját állják 
és nem szégyenük magukat mint ellenségeink ellenünk dolgozni; 
végül nagy a veszély azáltal is, hogy mig az odborok a császári és 
nemzeti ügy pártjára álltak, addig a főhadparancsnokságok, a vár
megyék, ezredparancsnokok, a közigazgatási hatóságok az igaztalan 
magyar párthoz szegődnek. Ilyen körülmények között attól kell tar
tani, hogy a Bánságban minden rend és törvény eltapostatik, a személy 
és vagyonbiztonságtok pedig veszélyeztetik.

A háború tartamára minden városnak, községnek, családnak és 
személynek, vallásfelekezetnek és nemzetiségnek, tehát nemcsak a 
szerbnek, hanem a tót, magyar, oláh és németnek annyi biztonságot 
nyújtani óhajtunk, a mennyi hatalmunkban áll, — s ezért a szerb 
nemzeti főbizottsággal egyetértőén, elrendelem és kijelentem a 
következőket:

1. Teljes biztonságot ígérünk mindazon városoknak, községeknek, 
vallásfelekezetnek, akik ellenünk, illetve nemzetiségünk ellen nem 
viseltetnek ellenséges érzülettel, és meg fogjuk őket védeni minden 
támadás és jogtalanság ellen.

2. Ellenesetben mint nyilvánvaló ellenségünk ellen, legyen az 
született szerb, olyan megtorlással fogunk élni, a milyent hadihely
zetünk megkíván; például felhozzuk Szent-Mihály és Uzdin sorsát.

3. Mi, Isten és az alkotmányos szabadság, Ferdinánd császárunk 
és királyunk népeinek atyja nevében harcolván, a karlócai központi 
főodborral egyetértőén intézkedem, valamint császárunk és királyunk 
nevében, kinek atyai kezeit a szerencsétlen idők rövid időre meg
kötötték, minek következtében hű szerb népért mitsem tehet.

aj Nemzeti mozgalmunk szerencsés befejezéséig az eddigi összes 
hatóságok, ú. m. a főhadparancsnokságok, ezred- és századparancsnok
ságok, városi és vármegyei hatóságokat megszüntettnek nyilvánítom és 
nékik engedelmeskedni tilos.

b) Minthogy hatóságok nélkül meg nem lehetünk, — azért a 
helyi odbor [bizottság] lesz a ti végleges helyi hatóságtok; ezt oly- 
képen szervezzétek, hogy összes helyi ügyeiteket elintézhesse, részre
hajlás nélkül, tiszteségesen, rendesen, jegyzőkönyvek vezetése mellett,
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egyszóval: épúgy, vagy még jobban, mint eddig ezt a századparancsnok
ságok, illetőleg a vármegyei hatóságok tették: a hivatalos nyelv a 
község helybeli dívó nyelve legyen, német községekben a német, 
magyarban a magyar, oláhban az oláh, szerbben a szerb, — mert mi 
az összes nyelveket tiszteletben tartjuk.

c) Amennyiben valamely ügyet a helyi odbor nem képes elin
tézni, vagy megoldani, akkor forduljatok a kerületi odborhoz, esetleg 
fellebbezzétek meg a karlócai főodborhoz. Arra törekedjetek, hogy 
az odborokba körötökből becsületes és okos egyéneket válasszatok, 
helyi ügyeiteket magatok intézzétek el, nehogy a felettes odboroknál 
szükség nélkül az ügyek felhalmozódjanak.

d) A pancsovai kerületi odbortól és a karlócai főodfcortól fogjá
tok az összes rendeleteket és intézkedéseket megkapni, melyeket 
szigorúan rettenetes felelősség mellett haladéktalanul tartoztok végre
hajtani. — Aki ennek ellentáll, azt kötözzétek meg és mint árulót 
küldjétek el azonnal ezen [pancsovai] kerületi odbornak a legszigorúbb 
megbüntetés végett, legyen az pap, polgári rendből való, asszony 
vagy férfi. így fogtok elbánni azokkal is, akik a nemzetiség vagy 
vallás ellen izgatnak, s különösen a mi nemzetiségünket gyalázzák.

e) A hadbírák és szindikusok, az összes gyámi és perbeli ügyek 
ezen időre mind a kerületi odbor hatáskörébe utaltatnak, és úgy 
kezeltetnek, mint eddig i s ; az eddigi felebbviteli tanácsok megszűnnek, 
s helyettük a kerületi és a központi karlócai főodbor lépnek érvénybe.

4. Aki ezen rendeletek ellen cselekszik, mint árúló a kerületi 
odbornak átadandó, mely azt a legszigorúbban megfogja büntetni. 
Árúlóknak azok is tekintetnek, akik a főhadiparancsnokságok, magyar 
hatóságok és minisztérium vagy más idegen hatóság rendeletéinek 
engedelmeskednek, és az ilyen rendeleteket az odbornak be nem 
mutatják, akik puskaport, ólmot, fegyvert titokban beszereznek, 
ellenségeinkkel leveleznek, titkon értekeznek és az odbori hatósági 
intézkedések ellen, titkon vagy nyíltan, cselekszenek.

5. Nekünk, szerbeknek, sokkal több fegyverre van szükségünk, 
semmint rendelkezünk; Fehértemplomban a mi oláh és német társaink 
fegyvereiket a legnagyobb szerb hazafiak bántalmazására használták 
fel. Ennek folytán elrendelem, hogy minden lakós császári, illetve 
tulajdon puskáját és pisztolyát 12 óra alatt a helyi odbornak beszol
gáltassa, ellenesetben árúlónak nyilváníttatik. Miután Franzfeld, 
Debelyácsa, Padina és Kovacsicának nincsennek helyi odboraik, 
fegyvereiket a deliblati tábor parancsnokának tartoznak átadni, és ezt 
ezen kerületi odbornak bejelenteni 24 óra alatt a rendelet kihirdeté
sétől számítva. Amely helységek ezen rendeletnek ellene szegülnek, a 
gonosz szentmihályi és uzdini lakósok sorsára jutnak. A helyi odborok 
ezen összeszedett fegyvereket saját harcosaik felfegyverzésére fordítják, 
vagy parancs szerinti célra beszolgáltatják.

6. Ezen lefegyverzés nem megalázó, nem valamelyes árúlásnak 
megbélyegzése; nemzetem boldogságára esküszöm, csak a fegyverhiány
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késztetett erre a lépésre; és a szerbeket is ezzel biztosítani fogjátok, 
hogy nem vagytok ellenségei a szerbeknek és ellenük fegyvert nem 
fogtok. Mi csakis magunknak tulajdonítjuk dicsőségünket és a más 
nemzetiségüeket, pl. a magyart a magyar ellen nem kényszerítjük 
egymás ellen harcra; csak támogassatok minket eleséggel és fuvarral, 
embereinket ne bántsátok, — s akkor mi is az elfogott és elfogandó 
magyarokkal emberiesen fogunk bánni. Az a kevés fegyver mit sem 
használ néktek, — ha a mi táborunk az ellenséges helységen rajtaüt — 
azokat, akik fegyvereiket beszolgáltatják, barátainknak tekintjük; s jót 
állunk érte, házaitok, marháitok biztonságáért; mert aki titeket, 
fegyverteleneket megtámad, minket is megtámad, — szigorúan meg 
fogjuk büntetni, legyen az vérünkből való testvérünk.

7. A mi ellenségünk gyönge és hazug hírekkel akarja helysé
geinket egyenként meghódoltatni; báránybőrbe bújt, ígéri, hogy mint 
barát, semmi rosszat sem fog tenni, s azután a ti és a mi hazafiainkat 
akasztó fára küldi s azután, amint ezt Fehértemplomban tették, fejen
ként egy katona után naponta egy ezüst forintot szedett, végrehajtat 
és a rekrutákat Olaszország ellen besoroztatja.

Fehértemplom tehát naponta legkevesebb 1000 forintot ezüstben 
fizet ellenségeinknek; Fehértemplomot azonban meg fogja az Isten 
büntetni, meg fogjuk mi is és táboraink német és oláh lakósainak 
árulásáért; hát nem volna-e tisztességesebb, ha a mi fehértemplomi 
testvéreink azt a napi 1000 forintot a mi és a maguk nemzeti céljaiért 
fordítanák, hiszen Fehértemplomban tudomásunk szerint magyarok 
sem laknak.

8. Vigyázzatok a pénztárakra, mint szemetek fényére s ha az 
ellenség közeledik, hozzátok ide.

9. Ha valamilyen császári-királyi vagy osztrák minisztériumi 
rendelet kezetek közé kerül, azonnal vigyétek el illetékes odbortokhoz, 
megállapítandó, nem-e hamisak, minthogy nem egy közöttük az.

10. A pancsovai, delibláti és a Pancsován valamint környékén 
lévő összes csapataink főparancsnokául, a ritka katonai erényekkel és 
tulajdonságokkal felruházott hazafi, Bobalié alezredes neveztetett k i ; 
ezen csapatok szoros összeköttetésben állanak a delibláti táborral. 
A főparancsnoknak hűséggel és vak engedelmességgel tartoztok s ezen 
okból felelőság mellett a szigorú katonai törvény alá helyezve vagytok.

Isten, a császár és király, a népek előtt mint igaz híve az 
emberiségnek, de mint kérlelhetetlen bírája is ellenségeinknek, kije
lentem, hogy ilyen módon köztetek a rend, Isten előtt való félelem, 
a tisztesség és közbiztonság rendületlenül fenn fog állani, annyival is 
inkább, mivel az összes császári tiszteket a Bánságból eltávolítottam, 
és a mi ellenségeinket elnyomtam.

Ha a jóságos Isten fegyvereinket megáldja, az ellenséget leverjük 
és a vajdaságot kivívjuk, — ezzel az ellenséges magyaroknak útját 
álltuk, akkor nékik nem a szerb rab, hanem a hős szerb szabaď 
kezet fogjuk nyújtani; s ez meg fogja hozni a Magyarországon.
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századok óta rabságban sínylődő határőröknek is az emberi szabadságot 
és jogokat; minden köztünk élő nemzettel és felekezettel pedig testvé
riesen, az egyenlőség alapján, fogunk bánni. Mert mi, akik nemzetisé
günk szabadságáért a gőgös magyar zsarnok ellen küzdünk, mi 
nem tűrhetjük el, hogy más nemzet alattunk nyögjön, mint mi 
századok óta a jogtalanság alatt. Mi nem kerestük a harcot, hanem rá 
lettünk kényszerítve, nem vagyunk lázadók, mert a császár és király 
nevét mindenkor szívünkbe zárjuk, és csakis azok ellen küzdünk, akik 
az alkotmányt lábbal tiporják, a szabadságot tisztán a maguk részére 
foglalják le, és másnak rabláncot nyújtanak, kik testvériséget ajánla
nak és rabságot osztogatnak; akik Magyarország leginkább a szláv, 
német és oláh népek verejtékéből szerzett állami pénztárt, — egy 
maroknyi nép kedvéért, a magyarokért, — a mi elnyomatásunkra 
árúló módon elkövetik.

Adná Isten, hogy szemeitek kinyíljanak, hogy megláthassátok 
néhány magyar áldatlan cselekedeteit és az ország boldogságának és 
békéjének árúlóit saját kezetekkel elfoghassátok és az emberiséget 
tőlük megszabadítsátok.

383.
Becs, 1848 július 25.

Mayerhofer alezredes, belgrádi osztrák konzul levele bán-ó Hrábowskyhoz, 
melyben a békeközvetítésról érteáti.

Sajátkezű eredeti levél. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. Paso. 133. 1848. VII. 113.
Érk. július 29-én este 9 órakor.

Wien, den 25-ten Juli.
Ich habe die hohen Depeschen Eurer Exellenz am 21-ten d. M. 

Seiner kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Reichsverweser über
geben und Ihm die mir aufgetragene mündliche Darstellung über 
die Ausdehnung, die Ursachen und beklagenswerthen Folgen des 
unglücklichen Bürgerkrieges, welcher in Slavonien und im Banate 
leider ausgebrochen ist, und noch ferner um sich zu greifen drohet, 
gemacht.

Seine kaiserliche Hoheit sind hiedurch auf das Innerste gerührt 
und zur umgeseumten Anwendung aller jener Mittel bewogen worden, 
welche die Ihm bei Seiner Majestät dem Kaiser ertheilten Voll
machten und die eonstitutionellen Einrichtungen nur irgend ge
statten, um diesen unheilvollen Zustande ein schieiniges Ende zu 
machen.

Trotz dem Drange der Geschäfte mit dem eben eröflheten 
Reichstage haben noch Seine kaiserliche Hoheit hiewegen vorläufig 
an Seine Exeellenz den österreichischen Kriegsminister Grafen Latour 
gewiesen und im Übrigen die gestern Abends erfolgte Ankunft 
des ungarischen Ministerpräsidenten erwarten müssen.
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,Da zur vorläufigen Ausführung eines wahrhaft beruhigenden 
Schrittes noch die angeordnete und sehnlichst erwartete Ankunft 
des Banus von Oroatien und Slavonien FML. Baron J. Jellachich 
nothwendig ist, so kann ich, um nicht ohne Erfolg meine Sendung 
zurück zu kehren, vor einigen Tagen nicht von hier abgehen und 
bitte Eure Excellenz und die übrigen Truppencommandanten vor
läufig im Namen Sr. kaiserlichen Hoheit und Seiner Excellenz des 
Herrn Kriegsminister der besten Absichten, Gesinnungen und Hoff
nungen für einen glücklichen, auf die Yolkswünsche begründeten 
und baldigen Beginn des friedlichen Vermittlungsgeschäftes ver
sichert zu seien und desshalb stöhrende und gemeinschädliche 
Feindseligkeiten bis dahin auf jede mögliche Weise zu vermeiden, 
um was ich auch das Generalcomite'e der serbischen Nation drin
gend angehe.

384.

Karlóca, 1848 július 25.

A  karlócai főodbor kiáltványa az oláh nemzethez, mélyben fegyveres 
szövetkezésre hívja fél őket.

Oláhnyelvü kiáltvány. Szerb nyelven közölve a „Szrpszke Novine“ 1848-ik
évi 67-ik számában.

Народу влашкомг братскШ и љубезнни поздравт, одт> 
народа Србскогв.

Народв е србскш п о д ђ  5 - огђ Маа о. г. на васЂ, Власи, 
браћо едновкра, одпустш свов наи.побезнни и наасрдачнш 
поздравЂ, у ком ђ  вамЂ е обзнашо, да е на свотв 1 . Мап о. г. 
држаноД народноп скупштини по праву, крвдш нжачки пра- 
отаца србски задобивеноств, себи свога Патрзарха и Воиводу 
изабрао, и тнмђ своимђ о дђ  полдругог вкка срамно забаченнмЂ 
привидег!нма прву сиду торжественно повратш. Т омђ приликомЂ 
н1е пропусио народЂ србскбД, да васв едновћрна браћо. у кодо 
искрене дгобави и принтедвства не позове, опоминујући васв, 
да вн, у овако поспћшномЂ времену изв дубокога санка пренете, 
па да као сдободанЂ народЂ за сдободомЂ и сдавомЂ сво1омђ 
гинућемЂ народу нашемЂ придружити се, да тако на темељу 
савршене сдободе, еднакости и братсва лчу неразкидну свезу 
на ново утврдимо, и слвноћ будућности нашов внсоке двери 
отворимо.

Но одђ тогђ доба прохулдо е два пуна месћца и гласЂ 
вапшћи Србадл — мћсто да се у грудма Вдаха сб громовномЂ 
екомЂ и добродошдицомЂ одазвао, разбт се о ваше дедене 
прси, и остао е пуст — неуслишанЂ. Тамо, на бовномЂ сдободе 
подго, гдћ е СрбинЂ народну заставу свого развјо, и мађар- 
скомђ душманиномЂ свомђ, кои му са утанћнћмЂ светинћ србске
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ирети, на сусретт> изишао, тамо гд  ̂ су толики иећк слободни 
Србали гробови богате поллне наше покрили; тамо и данасв 
бори се одважниИ Србинг, и као лготии лавг стреми се на не- 
прјнтелвску х1вну и сваку стопу воВводске землћ напапава крвлво 
зломислени душмана свов. Вн, браћо чуете рику тонона, праску 
убовни пушака и пукт, ранћника, и глуви се чините, и не само 
што 6 лгобавн ваша према нама оладнила, него вн шштб не- 
прјнтелвски безг свакогЂ узрока устаете и насЂ у светомЂ пра- 
ведномЂ нредузетку нашемЂ пречите, ерЂ сте валвда заборавили, 
да и насЂ и васЂ одђ толико вћкова една вћра, една свћта и 
православна вћра тесно спонва; — или нећете да знате, да су 
крви наше топломђ свезомн сродства и прштелвства смћшане? 
ЗарЂ вн не марите за ону лгобави пуну прошлоств, у ко!ом су 
и нашп и ваши праотци еднаку судбину дћлећи, противЂ едногЂ 
душманина борили се, и еданЂ лрам и еднаке тешке нде сно- 
сили? и данасЂ се и наша и ваша браћа, и наши и ваши 
сннови, на боћномЂ ИталЈе полк) за лгоблћногЂ цара нашегЂ 
заеднички и славно боре, а вн то све подђ ноге бацагоћи овдћ 
у суећдвомЂ завичак) мрскимЂ погледомЂ свету нашу стварЂ 
пратите, и несвовски, — да некажемо ,непрЈлтелБски“ руку 
нашу, кок> вамЂ пружамо, одђ себе одтискуете.

Народе влапнии! Наши су прадћдови некадЂ едне окове 
носили, сада е часв избио, да срамне ланце робства заедно, 
али гоначки стресемо. Срамота бн грдна бнла, и савЂ бн насЂ 
свћтЂ поплговао, а потомство бн насЂ лгото проклело, кадЂ бн 
овако згодну прилику промашили, и далћ тшђ у робству као 
кукавице стенати хтћли; та у нисђ Срблћ цћло е Славенство 
очи упрло, и одђ насЂ чека лћпшу зору славенске слободне 
будућности; а на ВасЂ и Влашка и Молдав1и сђ поносомђ 
мотри! ЗарЂ ћете се вн недостовни иоказати узаДмности рода 
вашегЂ, — и зарЂ можете допустити, да васЂ мађарско лукав- 
ство у дублћ 1ошђ мртвило улголн, па да васЂ тако светинћ 
ваше, — примазугоћи вамЂ коечимЂ зубе, лиши, и изђ броп 
други срећнБ1 народа избрише? — Уставте браћо, едновћрна, 
устаћте и у чистов слоги и лгобави придружите се као слобо- 
данЂ народЂ слободномЂ народу србскомЂ, па недавмо да насЂ 
обштнЗ непрЈнтелБ нашЂ као дћцу вара и као кукавице угнћ- 
тава, него као гонаци за славомЂ и слободомЂ чезнући пока- 
жимо цћдомЂ свћту, да смо за слободу дозрћли, и да смо у 
снази не само одпора дати, него и сакрушити свакогт. оногђ 
варварина, коб на то иде, да намЂ вћру и езикЂ укине, и сладку 
свћтинго народногЂ имена угаси.

Власи! честита браћо, ево васЂ тшђ еданпутЂ п свечано 
Срблви на слогу и прјателско покћренћ позивамо: вна поге 
браћо и на оружћ! “ па као вћрнви сннови свћтдога цара 
Фердинанда, и као браћа едномнслена авдите, да подђ заста-
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б ом ђ савршене слободе, еднакости и братсва у иароднои свјести 
спасемо будућноств, утемелвимо народноств нашу, и задоб1е о 
оно, што намЂ е по свакомЂ праву Б огђ и нћгово света правда 
нам4 нила!!

У Карловци 13 10лш 1848.
Од главногЂ народно-србскогЂ одбора.

Fordítása:

A szerb nemzet (1848) május 17-én hozzátok, velünk egy 
felekezeten levő oláhokhoz, egy szívélyes kiáltványt intézett, mellyel 
tudattuk veletek, hogy május 13-án tartott nemzetgyűlésünkön, szerb 
hőseink vérrel szerzett jogaink alapján, magunknak patriarchát és 
vajdát választottunk és ezzel másfél század óta szégyenszemre elvesz
te tt kiváltságaink első joggyökerét ünnepélyesen visszaállítottuk. Ezen 
alkalommal a szerb nemzet nem mulasztotta el, titeket, kedves testvérek, 
baráti körébe meghívni, felhíván figyelmeteket arra is, hogy ti, ilyen 
kedvező időben, lethargiátokból feléledve, mint szabad nemzet, a sza
badságért és dicsőségért halni kész nemzetünkhöz csatlakozzatok, hogy 
ily módon a teljes szabadság, egyenlőség és testvériség alapján veletek 
erősebb, elválaszthatatlan szövetségbe léphessünk és dicső jövőnknek 
tárt ajtókat nyithassunk.

Ezóta két hónap múlt el, és a szerbek hangja, — ahelyett, 
hogy az oláhok keblében harsogó visszhangra talált volna, — hidegen 
fogadtatott és a pusztában elhangzott. A harc szabad mezején, ahol 
a szerbek nemzeti zászlójukat kibontották és magyar ellenségünk 
ellen nyomultak, mely a szerbség szent jogait megsemmisíteni fenyegeté, 
ahol annyi, a szabadságért küzdő szerb sírja fedi a gazdag mezőket, 
ott még most is elszántan küzdenek a szerbek és mint dühös orosz
lánok rávetik magukat az ellenséges hiénára és a harci szintért 
lépésről-lépésre ellenségeinek vérével áztatják. Testvérek, ti halljátok 
az ágyúk dörgését, az öldöklő fegyverek durrogását és a sebesültek 
hörgését, és mégis süketek maradtok, nemcsak hogy elhidegültetek 
velünk szemben, hanem minden ok nélkül ellenünk vagytok és szent, 
igazságos vállalkozásunk elé még akadályokat is gördíttek; talán el 
is felejtettétek, hogy minket veletek sok század óta egy vallás, egy 
szent és igazhitű vallás szorosan összeköt; vagy nem akartok hallani 
sem róla, hogy a mi véreink a vérrokonság és barátság forró kötelé
keivel összekapcsolva vannak? Nem törődtök azzal a szeretetteljes 
múlttal, melyben a mi és a ti őseitek egy közös sorsban osztozkodtak, 
egy közös ellenség ellen küzdöttek, egy súlyos nyomorúsággal járó 
járomban sínylették ? És most is a ti és mi testvéreink, fiaink Olasz
ország harci mezőin a szeretett császárért együttesen, dicsőségesen 
harcolnak, és ti mindezt elvetve, szomszédos honotokból csöndes 
tekintettel figyelitek, és idegen, vagy jobban mondva ellenségesen 
a nektek nyújtott kezünket elutasítjátok.
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Oláh nemzet! Őseink egykoron közösen viselték a bilincseket, 
most ütött az óra, hogy a szégyenszemre hordott rabláncokat együtt 
és hősiesen szétverjük. Nagy gyalázat volna és az egész világ leköpne 
és utódaink elátkoznának minket, ha a jelenlegi kedvező alkalmat 
elszalasztanánk és továbbra is gyáván rabságban sínylődnénk; hiszen 
mi reánk, szerbekre, az egész szlávság szemeit szögezi és tőlünk várja 
a jövő szláv szabadságnak szebb virradását. S titekre Oláhország és 
Moldva is büszkeséggel tek in t! Váljon méltatlannak mutatkoztok-e 
az ő rokonszenvükre s váljon megengedhetitek-e, hogy a magyarok 
álnok módon még jobban áltassanak, és titeket más szerencsés nem
zetek sorából megsemmisítsenek ?

Egyvallású testvérek, fogjatok fegyvert és mint teljesen szabad 
nemzet, csatlakozzatok a szabad szerb nemzethez és ne engedjétek, 
hogy a mi közös ellenségünk minket, mint gyermekeket, félrevezessen 
és mint gyávákat elnyomjon, hanem mutassuk meg az egész világnak, 
hogy mint hősök a szabadság után áhítozunk, arra megértünk és 
nemcsak ellent tudunk állani erőnkkel, hanem minden barbárt 
leverni, aki nyelvünket és vallásunkat el akarja venni és szent nem
zeti nevünket elveszíteni, — készen állunk.

Oláhok! Kedves testvérek, még egyszer ünnepélyesen felhívunk 
titeket baráti szövetségre: „Fegyverre keljetek fel!“ És mint a fen
séges Ferdinánd császár hű fiai és velünk egyetértő testvérek, a teljes 
szabadság, egyenlőség és testvériség zászlaja alatt nemzeti öntudatunkból 
kifolyóan, mentsük meg jövőnket, vessük meg alapját nemzeti életünknek 
és elfogjuk nyerni mindazt, amit nekünk jogszerint isten és szent 
igazsága kijelölt.

385.
Deliblát, 1848 július 26.

Bobalié szerb parancsnok felhívása volt császári és királyi fegyver
társaihoz, hogy csatlakozzanak a szerb fölkeléshez.

Egykorú nyomtatvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 741. ein. szám és Wien,
Kr. A .; S. B. G. K. 1848. Vili. 14/f. és K. M. 1848. Nr. 4209.

An meine Waffenbrüder, die gegen mich im Felde stehen.
In der letzten prüfungsschweren Zeit weckte der gute Genius 

der Menschheit alles zum Selbstbewustsein auf, so zwar, dass auch 
jeder Soldat, dessen Geist nicht verrostet und der allgemeinen Er
leuchtung fähig war, zu sich selbst rief: ich bin keine Maschine 
mehr; ich bin ein freies, freidenkendes, freihandelndes Wesen, ich 
bin auch ein freier Mensch! Mein Innerstes wurde auf dieselbe 
Weise von dem verjährten passiven Schlummer, wie von einem Don
ner aufgerichtet, und ich stehe, Brüder, nun da, sehe alles mit 
eigenen Augen und prüfe alles selbständig. Ich bin ein freidenken
der Mensch.
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Ich sah, gleich den mehrsten unter Euch, lange theilnamslos 
dem Offenen Prinzipien-Kampfe zu, und hielt mich für weiter nichts, 
als zum blinden Gehorsam, am allerwenigsten zum Denken berufen; 
erwarte somit den Impuls von aussen, ob ich als Krieger über die, 
oder über jene herfallen soll! So elend verstand ich meinen Beruf! 
Ich hatte keinen Freund, keinen Feind, keine Parthei. Der Feind 
musste mir erst bezeichnet werden, vielleicht der Gerechteste, viel
leicht der Unschuldigste!

Bald aber erwachte in mir die Sehnsucht, selbständig über 
die Tagesereignisse zu urtheilen, und endlich überging diese Sehn
sucht in den heissesten Wunsch, auch selbstständig zu handeln.

Ich sah mich lange, sehr lange um, nach einem lichten, 
festen, natürlich rechtlichen, moralischen Anhaltspunkte für die 
Richtung meines schon im höchsten Grad aufgeregten Gemüths, 
und für die Sphäre meines abgezweckten Wirkungskreises, und fand, 
Gottlob, mehrere derselben. Hier sind sie, Brüder, als die Grund
pfeiler meines politischen Glaubensbekenntnisses: Kaiser und König 
Ferdinand, mächtiger Staat Österreich, glückliches Königreich Ungarn, 
heilige Konstitution und ihre leiblichen Töchter: Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit.

Es treten sogleich meine Freunde und Feinde, deutlich mar
kirt, vor mein Angesicht.

Ich seh mich um, ob ich als ein Ehrenmann diesen Heilig- 
thümern als Regiments-Soldat dienen kann, und, o bittere Ent
täuschung, die Umstände sprachen das schreckliche Wort „nein“ 
aus. Mein Elend erschien mir in seiner grässlichsten Gestalt vor 
den Augen, ich konnte den paar Kreuzern Soldes wegen meine 
edlen Prinzipien nicht zum Opfer bringen, und resignirte; resig- 
nirte jedoch bloss auf die Generalthätigkeit und Tyrannei, behielt 
aber meine Waffen in der Hand zum Schutze der Bedrängten, zum 
Schrecken der Tyrannei!

Ihr versteht mich nun, wer ich bin, wo ich bin, und was ich 
bezwecke. Wisset Brüder, was ein, die Stelle des königlichen Com- 
missärs vertretender Auserwälter des magyarischen Ministeriums, 
auf die Vorstellung, die Gefangenen der serbischen Nation doch 
menschlicher zu behandeln — indem selbst die als roh bezeichneten 
asiatischen Völker, nicht mehr gegen dieses Völkerrecht handeln, 
hingegen schon mehrere serbische Gefangene gehängt, ein ungari
scher Offizier sogar mit eigener Hand in Peterwardein vor der 
Hauptwache mehrere Gefangene misshandelt hat, — geantwortet? 
hört! wie andere Nationen von den Magyaren geachtet werden; 
er antwortete: „meinetwegen, sie sollen die, die sie in Carlovitz 
gefangen haben, hängen, es sind ohnehin keine Magyaren, sondern 
Schwaben.“ Merket Euch diess, und wisset Brüder, wem Ihr dient? 
Von der Wahrheit dieser Worte, wenn ich anders gesprochen, 
als ich es selbst aus seinem Munde gehört, möge meine Zukunft,
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mein Seelenheil und Glück abhängen. Mein Name bürgt vor jenen 
Brüdern, die meinen Charakter kennen.

Der aufgeblasene Magyar forderte jede Nation in Ungarn 
durch ein Gesetz auf, auf ihren Ehrennahmen für ewig verzieht 
zu leisten, erhebt Galgen über Andersdenkende, entlässt zwar seine 
politischen Märtyrer mit Triumpf ihrer Haft oder versetzt sie unter 
die Zahl der Halbgötter; während er, sich selbst entehrend, als 
warer Verräther an der Constitution, Slavische Nationalisten in 
Kerker wirft, und hängen lässt.

Das Magyarische, proselitische, partheiische Ministerium ver
geudet, als Verräther der Constitution, den Staatsschatz, diese zu 
zweidrittheilen aus den slavischen, deutschen und wallachischen 
Schweisse erstandene Cassa, zu Gunsten der kleinen Magyarischen 
Fraction, zur Unterdrückung aller übrigen Nationalitäten in Ungarn.

Diese Feinde der Menschheit; der Freiheit, der Gleichheit 
und Brüderlichkeit, der Constitution, des constitutionellen Kaisers 
und Königs, des Vaters aller seinen Völker sind auch meine Feinde, 
und stelle mich als Commandant des Banater—Deliblater serbisch- 
wallachischen Lagers, an die Spitze meiner tapferen, geknechteten, 
nach Freiheit lechzenden Nation.

Sind wir Rebellen ? Brüder! wenn wir den Nahmen und den 
Ruhm unseres Kaiser-Königs im Herzen, und Munde führen; wenn 
wir nicht anders leben wollen, als eine eigene, anerkannte, histo
risch numerisch und durch Tugenden und Verdienste begründete 
Nation ?

Traurig sehe ich Eurer Zaghaftigkeit zu, sowie den vielen 
Polen, Böhmen, überhaupt Slaven, nicht minder Deutschen und 
Wallachen unter Euch, deren Arm dem übermüthigen Magyaren 
dienen soll, um uns zu meuchelmorden. Ist denn Euch an Eurem 
Solde mehr gelegen, als an der Gerechtigkeit; an dem Ruhm und 
Fortbestand Eurer edlen Nationalitäten? Wollet Ihr selbst eure 
Muttermilch verrathen, Euere ererbten Namen verachten, und fremden 
Usurpatoren, der Magyaren Eigenthum sein ? Glaubt Ihr, dass 
Europa Euch Helden nennen wird, auch wenn Ihr als Sieger davon 
kommt? und meint Ihr, dass die Unterjochung der Nationen in 
dieser constitutionellen Zeit lange währen kann? die Parthei der 
bedrängten Slavenstämme in Ungarn wird sich furchtbar mehren, 
und Ihr werdet dennoch zuletzt die Parthei der Gekränkten er
greifen müssen, aber ohne Ruhm, nur als Furchtsame, die sich ego
istisch an die Sache des deutlich Stärkeren, wenn auch Ungerechten 
anschliessen.

Für jetzt versichere ich Euch, dass ich Niemanden unter Euch 
als Feind betrachte, sondern als Verirrte oder Zaghafte; tretet Ihr 
aber offen im Felde gegen meine Nation auf, so verzeihet, Brüder, 
dass ich mich, mit allen mir zu Gebothe stehenden Mitteln die 
heilige Sache meiner bedrängten Nation, auch gegen Euch, meine
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sonst theure Waffenbrüder verfechten werde. Ans meinem serbisch- 
wallachischen Pancsova—DeHblater-Lager, am 14/16-ten Juli 1846.

Peter Boballics,
Oberstleutenant und Regimenta- 

Commandant.
Sztratimirovits György éa Bobalíó Péter a bánsági nem szerb nem

zetiségeket ia óhajtották a szerb vállalkozás részére megnyerni; azonban 
azok vagy a magyar ügyhöz szegődtek, vagy semlegesek maradtak. Bizo
nyítják ezt Rajacsits érseknek Windischgrätz herceghez intézett sorai is: 
„De nemcsak a magyarok ellen kellett küzdenünk, hanem az összes néme
tek, katholikus, bármely nemzetiséghez tartoztak is, a tótok, oláhok, mind 
nyílt ellenségeink valának, fegyveresen ellentálltak.“ (.lexonnc M. C- e h . 
112, CTp. 437 )

386.
Temesvár, 1848 július 28.

Yukovits Sebő hir. Ustos levele a bánsági viszonyokról.
Sajátkezű levél. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 691. ein. szám.

Néhány észrevételt vagyok kénytelen tenni, de hivatalos szín 
nélkül.

Nagybecskerekre minap sok nemzetőr érkezett Aradról, Békés
ből, Csanádból; számuk mintegy 5—6000-re rúgott. Kiss ezredes 
még két ágyút kapott innen, melyekhez az aradi nemzetőrség alkal
mas tüzéreket adott. A közvélemény biztosra vette már, hogy [Kiss] 
ezredes a megszaporodott erővel az ellenséget meg fogja támadni, 
mivel azon apró portyázások, melyeknek eddig sok egyes áldozatja 
lett, mind inkább elviselhetetlenek kezdenek lenni. Ä kereskedés 
nem panghat, mert megszűnt, sem innen le a csatornán és a Tiszán, 
sem onnan fel nem mer szállítani senki semmit S a félelem foly
vást terjed, mert a lázadók vakmerősége is egyre növekszik. Apró 
csoportokban, s néha igen kevesen rohanják meg egy és más falu
ban azokat, kik gazságaik ellen nyíltan bátrak kétes érzelmű lak
társaik közt tettleg föllépni. Tudva van, mi történt Tarrason, Ku- 
mándon és Török-Becse határában.

^ E félelem a szerb és rác lázadóktól nem tulajdonítandó bátor
talanságnak, hanem egyszerűen a szerviánusok s a velők szövet
kezett rácok kegyetlenkedésének. Lelövetni általok, ellenségeske
désben velők lenni közönséges dolog lenne, de ők, ha valakit ki 
akarnak végezni, borzasztóan megkínozzák. A verseci ütközet 
mellékjelenete volt a paulisi gyilkolás. Ott vagy 15-en határőreink 
közül leitták magukat s ez állapotban a szerviánusok által meg- 
támadtattak s legyőzettek. Kifejezhetlen azon kegyetlenkedés, 
melyek rajtok azok véghezvittek . . . Néhány nap előtt a török- 
becsei községnek a csajkás kerületbeli Csurog helység írt; iszo-

D r. Thim J . : Az 1818—49-iki szerb fölkelés története. II, 37
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nyatos kifejezésekkel teli volt a levél: „ha nem kergetik el az idegen 
gárdákat s nem adják át a várost mielőbb, úgy tudják meg, hogy 
olyan kínokat fognak kiállani, melyekről a spanyol inquisitio sem 
tudott.“ Tehát mi sem természetesebb, minthogy ily jellemű ellen
séggel szemben a helyzet borzadállyal van összekötve. S e tekin
tetben nem küzdünk hasonló fegyverrel, meň nem volna kwánatos, 
hogy saját népünk is e vad barbárságot természetévé tegye. E polgár- 
háború úgy is visszavetette az erkölcsök szelidítését, végsülyedés 
volna, ha hazánk védői s hívei között a kegyetlenkedéssel valö 
dicsekvés vitézség jelének tekintetnék. A szerviánusok annak tartják. 
Az említett törökbecsei levélben egyenesen ez mondatik: „majd 
küldünk nektek vendégekül szervianus híres zsiványokat, kik félel
met nem ismernek.“ Csak olyan falura mernek rohanni, ahol rácok 
is laknak. Olyankor ezek vagy hozzájuk szegődnek, mint Tarrason, 
vagy részvétlenül vonják vissza magukat, mint a Kumandiak nagy része.

Ezt azért terjesztettem elő, hogy okadatoljam a nyugtalan
ságot, mellyel a közvélemény e harcnak végét kívánja. S azért igen 
megütköztünk azon, hogy Nagybecskerekről, noha ott a sorkatona
ság is megszaporíttatott, a nemzetőrség pedig nagyobb számmal 
jött össze, a perlaszi tábor elleni támadás meg sem kísértetik. Én 
Kiss [ezredest] jól ismerem, teljesen a mi emberünk, de négy szem 
közt legyen mondva, úgy veszem észre, hogy önmagában nem bízik... 
En nem akarom tagadni, hogy lehetnek katonai indító okok, melyek 
miatt a támadást halasztani tanácsos, de ha a nemzetőrséget nem 
tartjuk valami üres szertartásnak, akkor nagy hibának tartom, ha, 
midőn nagy számmal jelenik meg, szolgálata haszonra nem fordíttatik.

S Kissnek most az a megrögzött eszméje, hogy a nemzet
őrség hasznavehetetlen. Ezt elismerném, ha elleneink csapatai rendes 
katonaságból állanának. . . .  En Kissel igen jó barátságban élek 
— hazafiságát illetőleg nem kételkedem —, de megvallom, képessége 
felől legújabban kétségem támadt . . .

Blomberg Fehértemplomban van. 0 a végvidéken meglehetős 
sikerrel munkálkodik, de embereink előtt gyanús azért, mert a 
gárdáknak bemenetelét a határőrvidékre megakadályozza . . . Aggód
nak a hazafiak, hogy Blomberg nem munkálkodik-e inkább az 
ausztriai érdekekben, mint a miénkben . . .  Sokszor egyik s másik 
[osztrák parancsnoknál) a rossz akarat kézzel fogható, de nem száll
hatunk velők szembe, mert be kell érnünk azzal, hogy csapataikat 
a rácok ellen vezetik. Blomberg egyenes katona ember; ha titkos 
utasítása nincsen, magától nem fog rosszat tenni. Jó volna, ha 
Bechtold a commandánsoknak e tekintetben utasítást adna, hogy 
lassanként megszokják a gondolatot, hogy Magyarország ügyéért 
harcolnak. . . .  Bechtold lelkesen nyilatkozik és ír, — ha össze lesz 
szedve az erő, melyre vár, — döntő sikerrel fog föllépni.

Rajacsits érsek Zimonyban van, mióta Belgrádból visszajött.
Pesten a rác lázadástól jobban félnek, mint, állapotunk kül-
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föld előtti hitelét tekintve, kívánatos. Nincsen ok a túlzott féle
lemre; legyőzetnek minden esetre. Persze, ha keletről 200.000 muszka, 
nyugatról 2 0 0 .0 0 0  osztók jönne ellenünk, — megingadoznánk; de 
ilyen rémképekben komoly férfi nem hisz, és tőlük nem tart.

387.
Óbecse, 1848 július 30.

Báró Bechtold, a magyarországi mozgó hadsereg főparancsnokának 
a magyar hadügyminiszterhez intézett jelentése a szerb fölkelésről.

Eredeti jelentés. Budapest, O. L.; K. M. 1848. 493/eln.

Nr. 94/1848.
Nachdem ich die Verhältnisse der serbischen Wirren an der 

untern Donau, dann dies- und jenseits der Theiss durch gesam
melte wichtige Daten, und die hier am Schauplatze erlangte Lokal- 
kenntniss, genauer zu erforschen und zu beurtheilen im Stande bin, 
wage ich ein hohes Kriegsministerium auf folgende Umstände von 
höchster politischer Wichtigkeit zur schleunigsten Berücksichtigung 
aufmerksam zu machen.

Es ist eine erwiesene Thatsache, dass die faktische Theilnahme 
der fremden Serwianer an dem Aufstande der Militärgrenze und der 
ganzen illyrischen Bevölkerung den Charakter eines Volkskrieges mit 
dem Fürstenthum Semien aufdrücken.

Tausende fremder Servianer überschreiten die südlichen unga
rischen Grenzen, und nehmen thätigen Antheil an den Raubzügen, Ver
wüstungen, Aufwiegelungen der ungarischen Grenzbewohner. Mehrere 
Aktenstücke zeigen die Unterschrift« serbischer Oberoffiziere und das 
serbische Landessiegel. Waffen und Munition aller Art werden den 
serbischen illyrischen Unterthanen Ungarns von Serbien aus reich
lich gespendet, und alle Mittel aufgebothen, diesem Volkskrieg die 
möglichste Verbreitung zu geben.

Vorzüglich sind es die Gebietsverletzungen an der Save, und 
an der ganzen untern Donau, so wie die Aufreizungen der serbi
schen Propaganda, die offene Unterstützung des Pancsovaer und 
Karlovitzer Comités, der verbrecherische Verband mit dem Metro
politen Rajacsich, welche der serbischen Regierung offen zur Last 
gelegt werden können.

Es liegt daher klar am Tage, dass es nicht eine Parthei, 
sondern die serbische Legierung sein müsse die 7—10.000 Bewaff
nete mit allen Kriegsbedarf versehen, in ein nachbarliches, fremdes 
Gebieth senden, und unterstützen kann, diese Thatsache wird auch 
dadurch bekräftigt, dass der Minister Vuchich, sowie alle Würden
träger Serbiens das Karlovitzer Comité offen besuchen und unter
stützen.

37’
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Ohne dem so thätigen Zuthun der serbischen Legierung, hätte 
dieser Aufstand der Militärgrenze und der illyrischen Bevölkerung 
Ungarns nie einen so furchtbaren Charakter annehmen können.

Es lässt sich sogar erweisen, dass die meisten Grenzer gern 
zur Pflicht zurückkehren würden, wenn sie nicht von den Serbia- 
nem daran durch Bedrohung mit dem Tod, Verwüstung und Nieder- 
brennung ihrer Ortschaften fortwährend verhindert würden, wie 
dies bereits mit den Ortschaften Szt. Mihály, Uzdin und Debelács, 
sogar mit Kumánd und Szt. Tamás geschehen, ja dass die raizi- 
schen Bewohner meistens aus Furcht vor den Serben dem Auf
stand beitreten.

Durch diese Thatsachen wird die Frage der serbischen Be
wegung eine diplomatische und gewissermassen eine europäische, 
zu deren Lösung das österreichische Ministerium des Äusseren, mit 
Russland und der Pforte und der Vermittlung Englands sobald als 
möglich einen diplomatischen Notenwechsel oder eine Conferenz 
zu eröffnen hätten und zwar über folgende zu lösende wichtige 
Fragen:

Kann das Fürstenthum Serbien, dass nach dem Friedens
schlüsse von Adrianopel als Vasaién-Staat der Pforte unter russi
schem Schutz, untergeordnet ist, ohne offener Zustimmung beider 
Mächte, bei den bisher bestandenen freundlichen Nachbarverhältnissen 
mit Österreich und respective Ungarn, ohne vorläufige Kriegs
erklärung die illyrische Bevölkerung als Unterthanen der ungari
schen Krone zur Rebellion und zum Bürgerkrieg aufreitzen und 
dabei offen unterstützen?

Die illyrischen Bewohner wurden nicht im geringsten an ihren 
Hechten ihrer Nationalität und ihrer Beligion gefährdet, sie wurden 
sogar aller Freiheiten theilhaftig, welche Sr. Majestät allen Unter
thanen seiner ungarischen Krone verlieh.

Über die hochmütigen Forderungen dieser illyrischen Parthei, 
wird ein hohes Kriegsministerium, sowie über alle übrigen diplo
matischen Verhandlungen in genauer Kenntniss sein.

Es ist daher meine Meinung auf diese grossen politischen 
Fragen aufmerksam zu machen und um die gütige Mittheilung 
der Resultate zu bitten.

A magyar kormány ismételten (május hő 28-án 287/X., június 27-én 
■352. sz. és augusztus 12-én 493. sz.) fordult Esterházy herceg útján a bécsi 
közös külügyminisztériumhoz a szerbországi betörések miatt, miszerint a 
szerbországi kormányt, a török kormány hathatós közvetítésével, diplomáciai 
úton erélyesen arra szorítsa, hogy a szerbiai alattvalók a Magyarországba 
való betöréstől eltiltassanak. Esterházy 1848 június 2-án, július 1-én és 
augusztus 18-án 103., 346., 936. kül. min. számok alatt meg is kereste ez 
iránt a bécsi külügyminisztert. Később ezen ügyben Esterházy herceg 1848 
augusztus 29-én egyenesen a királynak tett külön előterjesztést. (Kül. Min. 
1848. 1273/e.)
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388.
Temesvár, 1848 július 31.

Báró Piret "bánsági főhadp arancsnok átiratából báró Hrábowskyhoz.
Eredeti átirat. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Pasc. 133. 1848. VII. 140. sz.

Pr'ásid. 392/2.
Gewiss erregt der gegenwärtige Zustand der Dinge in der 

Grenze und dem nahen Provinzialgebieten mein lebhaftestes Be
dauern, allein es bleibt ein verabscheuungswürdiger Umtrieb, dass 
die ohne hin aus politischen Ursachen so sehr aufgereizten Leiden
schaften vermutlich um die Erbitterung künstlich zu steigern, auch 
durch religiöse Hebel zur Verführung des leichtgläubigen Volkes 
benützt werden, denn es ist eine schändliche Lüge, dass diesseits 
der gr. n. u. Kultus je profaniert oder die Kirchen und Kirchen- 
geräthe geschändet worden sein.

So hatte man hierlandes ausgesprengt, dass die gr. n. u. 
Kirchen zu Becskerek und Kikinda entweiht und geschändet 
worden seien, während sie zur Stunde noch unberührt in ihrem 
vollem Glanze dastehen; . . .  Überhaupt klingt es sonderbar, dass 
das National-Comité das Christenthum nur für den griechischen 
Kultus zu windiziren scheint, als ob Katholiken und Evangelisten 
helvetischer und augsborgischer Konfession nicht Christen wären.

In den gegenwärtigen Wirren handelt es sich überhaupt gar- 
nicht um Religionsverschiedenheiten, und es ist' klar, dass die 
serbische Nation diesen Vorwand nur gebraucht um ihre Leute zu 
fanatisiren.

Es ist allerdings im hohen Grade bedauerlich zu sehen, dass
k. k. Truppen dem Grenzvolke feindlich gegenüberstehen, allein 
noch mehr zu bedauern ist, dass die Grenze ihre Sache — die 
sich wohl leicht ausgleiehen Hessen, — dadurch verschlimmern, 
dass sie die rohen, mordbrennerischen türkischen Haufen zu Hülfe 
rufen, und sich an die Serbianer anschliessen zu wollen scheinen. 
Fürst Alexander Karageorgievits herrscht über das Fürstenthum Ser
bien, aber nicht als Souverain, sondern als Vasall der Pforte, und 
Serbien ist heute noch türkisches Gebieth. Was haben also die jen
seitigen Horden auf diesseitigen Boden zu thun?

Dass ihnen die Erscheinungen der Politik fremd sind, ist klar 
. . . denn sie waren es in der That, welche die Feindseligkeiten 
gegen das diesseitige friedliche Land begannen, und die treuen 
Grenzsoldaten, die noch heute — wie ich positiv weis — zu 
Hunderten gerne die Lager von Perlas und den Römerschanzen 
verlassen würden, — verführen und mit Gewalt zum Waffendienste 
im serbischen Interesse zwingen.
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Iu der That bei so vielen Gewalthandlungen, die sich das 
Comité über ganz unschuldige Individuen erlaubt, steht es ihm 
übel an, so lächerliche Phrasen über Religionsverletzungen und 
dergleichen zu Passer zu bringen.

A szerb főodbor 1848 július 27-én 1751-ik számú átiratában a magyar 
pártot vádolta be báró Piretnél különféle kegyetlenségek elkövetésével, 
a templomok megszentségtelenítésével stb. (U. o. 1848. VII. 140/b.)

389.
Karlóca, 1848 augusztus 1.

Rajacsits érsek Jellá&é honát bánnal közli, hogy a szerb főbizottság 
teljhatalmú végrehajtó joggal felruházta és János főherceg pacifikációja 

alkalmából mint a szerb nemzet képviselője meghívassék.
Közölve a Szrbszki Letopisz 1866-ik évi 111. kötetének 148—149. lapjain.

За бод^ и точше одпранлнн!; д$ла народнихт. србскихн 
гдавннв е одборт. одт> 19. (31.) Јј\ш , у зас^дашу свомт. нуну 
и неограничену Властв мени у руке предао, и тако сву судбу 
Народа Србскогт. на мене воздолио.

У велеважномт. овомт, подожаго, у коШ ме е опредИди- 
телна Волл народа мога поставила, прво што самт. разумео, и 
у бров моДхт. пословахт. примити имао, бнда е та в4ств мени 
ириватно но достов^рно донешена: да е Внсокопревосходи- 
тедство Ваше, ради пациФиканје у д!.ли Херватски у Бечв 
отишдо, и да тамо и лица одт. Вашегт. Внсокопревосходителства 
именована, на исти конацт. полазе.

У овомв обстоителству и за дужностк мого почитуемт. Васт. 
званично о томђ изв±стити, да одђ стране Архи-Вовводе Јована 
СрбскШ НародЂ на речену пациФикацју никако до данасЂ поз- 
ванЂ шб; тако дакде да преговори за народЂ Србски по смнсду 
учин4ногв и саборно потврђеногЂ Савеза никакви чинити се 
не могу, и ако се учине да они обвезатедне силе или зато 
имати неће, што е самЂ саборЂ троедне крадћвине Архи-Вов- 
води Јовану то излвио, да се пре, него што и СрбскШ НародЂ 
на па ИФикац1К) позванЂ буде, ни Хервати у то дћло упустити 
не могу.

Предиздожени слови испунлваићи строгу дужноств мого, 
не пропуштамЂ ВасЂ . . . покорно молити, да бн о истомђ са*- 
држаго и Нћгово Ввгсочество Архи-ВоДводу Јо: ана пзвћстити, 
и нћму представити изволили, како пагубна слћдства нмати 
може она одсудителна воли: ,нехотети народв еданЂ, морадно 
за народЂ признати, кога е крепоств двору Хабсбургскомв 
угекЂ навкрепч1л заштита бнла, и ков и данасЂ на ратномЂ 
полк), и у 1тадјД, п у домовини стојћ, дадеко чути се дае, за- 
иста дакде суштествуе . . .
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Fordítása:
Főméltóságod! A főodbor (1848) július hó 31-iki ülésében, 

a szerb nemzeti ügyek jobb és pontosabb elintézése okából teljes és 
korlátlan hatalommal engem ruházott fel, s ezzel a szerb nemzet 
egész sorsát rám bízta. Ezen nagyfontosságú állásban, melybe engem 
nemzetem rendeltető akarata helyezett, elsősorban, magánúton, de 
elég hitelesen arról értesültem: hogy főméltóságod a horvát pacifi- 
káció miatt Bécsbe utazott és evégből a főméltóságod által kinevezett 
egyének is oda fognak utazni.

Kötelességemnek tartom ilyen körülmények között Önt hiva
talosan arról értesíteni, hogy János főherceg a mai napig sem hívta meg 
a fentemlitett pacifikáciára a szerb nemzetet; így tehát ott a szerb nemzet 
nevében, a megkötött és országgyűlésileg megerősített szövetség 
értelmében semmiféle tárgyalás nem tartható, s ha ilyenek megtör
ténnének is, kötelező erővel már csak azért sem bírhatnak, mivel 
a hármas királyság országgyűlése János főhercegnek kijelentette, 
hogy a szerb nemzet meghívása nélkül a horvátok sem bocsátkoz
hatnak a béketárgyalásokba.

Ezen előrebocsátott sorok szigorú kötelességemmé teszik, hogy 
ne mulasszam el főméltóságodat tisztelettel megkérni aziránt, hogy 
János főherceget is soraim tartalmára figyelmeztetni méltóztassék és 
néki előterjeszteni, hogy milyen káros következményei lehetnek azon 
szándéknak: „ egy nemzetet morális értelemben nemzetnek elismerni 
nem akarni, melynek ereje a Habsburg-háznak mindenkor a legerősebb 
támasza volt, s mely jelenleg is Olaszországban és itthon harcol, és 
híre messze elterjedt és valójában létezik“.

390.
Karlóca, 1848 augusztus 1.

Rajacsits érsek átiratából, mélyet báró Hraboivsky főhadparancsnokhoz 
intézett, őt okozván a polgárháború előidézésével és ennék ellent

mondó irata.
Másolat. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Fasc. 134. 10/b. és Kr. M. 4628.

Eredetijét báró Hrabowsky, János főhercegnek küldte meg.

. . . Euer Exzellenz! Aus dieser weit hinter der Wirklichkeit 
zurückstehenden Schilderung der durch die magyarischen Truppen 
bereits vollführten Greuelthaten können hochcüeselben leicht die 
Schlussfolge ziehen, das es nicht mehr davon weit ist, dass dieser 
von den Magyaren provocirte Nationalkrieg in einen Religionskrieg 
ausarten kann, ausarten muss, wenn diesen Barbarein nicht bald 
Schranken gesetzt werden, die diesseitigen Machthaber und Truppen 
vor ähnlichen Greuelzenen zurückhalten; . . .  ich fürchte sehr, dass 
Bácska, Banat und Syrmien bald einer Wüste gleichen werden . .  .
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Nach dem, was bis nun geschehen, glaube ich, dass sich die 
Serbische Nation in dem Zustande der Nothwer befindet und wie 
ich sie kenne, für ihre Nationalität und Religion verzweifelt Jcämpfen, 
und eher sterben, als sich diese rauben lassen will. Ich muss . . . 
gestehen, dass die serbische Nation aus diesen von den Magyaren 
verübten Greuelszenen die Schlussfolge zu ziehen anfängt, dass die 
Magyaren einen Vertilgungskrieg gegen dieselben führen wollen . . .

Ist es recht, dass man die [serbische] Nation hier hinschlachtet, 
während ihre Söhne auf den Gefilden Italiens für Kaiser und die 
Erhaltung der Gesammtmonarchie wie Löwen sich schlagen . . . ?

Ist das recht, dass man ihre Brüder und Väter daheim von 
der Ministerialbank in Pest Räuber und Rebellen nennt, während 
sie für denselben König, der den Magyaren Alles, und ihnen nichts 
gegeben hat, ihr Blut in Strömen vergiessen? Ist das Recht, dass 
eine so tapfere . . . dem Throne und der herrschenden Dynastie mit 
Leib und Seele ergebene Nation hingeschlachtet werde, indem sie 
ihre . .  . heiligen Rechte verlangt, Rechte, welche alle Nationen 
besitzen.

Wenn Eure Exzellenz die Privilegien der serbischen Nation 
gelesen haben, so werden hochdieselben zur Einsicht gelangt sein, 
dass das serbische Volk nichts anderes will, als was ihr ver
sprochen, gegeben, aber in der Folge bis auf das letzte Haar 
wieder genommen . . .  wurde . . .

Die serbische Nation hat nicht. . .  an einen Krieg gedacht, 
bis sie nicht am 12-ten Juni durch Ihren Angriff auf Carlowitz 
hiezu provoziert wurde . . .

Zu Innsbruck hatte ich mit der mir beigegebenen Deputation 
das Glück am 18-ten Juni von Sr. K. K. Hoheit dem E. H. Johann, 
am 19-ten von Ihrer Majestät, dem Kaiser und der Kaiserin, von 
Ihren K. Hoheiten dem E. H. Franz Carl und Erzherzogin Sophie 
zur Audienz zugelassen zu werden; allein, wo wir Schutz, Hilfe 
und Erhörung unserer gerechten Bitten und Beschwerden in unserer 
gedrängten, ja verzweifelten Lage zu finden und zu erhalten hofften, 
fanden wir weder Trost noch Rath, weder Hülfe noch Schutz. Mit 
welchen Gefühlen wir vom Throne zurückkehrten, können Euer 
Exzellenz sich vorstellen . . .

Als wir zurückkehrten, fanden wir die Nation in höchster 
Erregung, bewaffnet, erbittert. . . Täglich hört man die himmel
schreiendsten Klagen. Was sie aber am meisten schmerzt, ist, dass 
kaiserliche Truppen, Deutsche, Tschechen, Polen und andere nicht
magyarische Völker von den serbischen Truppen unbesetzte Orte 
plündern, rauben, versenken . . .

Wenn das der Kriegsgebrauch der österreichischen Truppen 
ist und sein soll, wo kommen die Völker hin?. . .  Ist den kein 
Mittel, einen für beide Nationen ehrenhaften Frieden . . .  herbei
zuführen? Die serbische Nation will nichts, als ihre aften Rechte
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garantirt wissen. Sie will nichts mehr, als was ihr Kaiser und 
König allen anderen Nationen der Monarchie jüngst zugestanden . . .  
hat: constitutioneile Freiheit und Oieichheit. Sie will ihre Sprache, 
ihre Nationalität vor fremden Einflüssen gesichert wissen . . . Wollen 
die Magyaren diese Güter nur für sich, wollen sie allein nur 
Nation heissen, und die anderen in Ungarn lebenden Nationen 
nur mit dem Name Race und Gattung belegen, und als solche oder 
Sklaven behandeln, so sind sie offenbar in Unrecht. Die Serben sind und 
werden der herrschenden Dynastie treu bleiben. Sie verlangen 
nicht die Trennung von der heil, ungarischen Krone, nicht die 
Trennung von der gemeinschaftlichen Gesetzgebung, sie wollen 
nur den gerechten Antheil (an allem) des Reiches . . .

Wenn die Magyaren . .  . auf eine . . . völkerrechtliche Art 
den Krieg gegen die Serben führen, so werden diese gegen die
selben dasselbe Verfahren beobachten. Deutsche, Slovaken, Walachen 
in Syrmien, Bácska und Banat, die mit den Magyaren gegen die 
Serben. . .  zu Felde ziehen, werden gleich wie die Magyaren 
behandelt. . . Sollten jedoch die Magyaren Jemanden . von den 
serbischen Gefangenen am Leben strafen, . . .  so möge man sich 
vorsehen, dass eine furchtbare Repressalie stattfinden werde.

Die serbische Nation . . .  ist immer bereit den Frieden auf 
obenerwähnten Bedingnisse einzugehen. Sollte sie jedoch diese nicht 
erlangen,. . .  so wird sie, da sie weder heim allerhöchsten Hofer 
noch hei der österreichischen Legierung, noch hei der K. K. Armee 
Schutz findet, genötiget sein, dort Hülfe zu suchen, wo sie kann, und 
wo diese am schnellsten zu finden sein wird. Dann wird es kein 
Wunder sein, wenn man sich den Bussen oder gar den Türken in 
die Arme w irft. . .

Bevor jedoch dieses geschieht, wird man alles anwenden, 
um sich selbst zu helfen. Der erste Schritt wird sein, dass sie 
alle ihre Söhne von der italienischen Armee abberuft; der zweite, 
dass sie alle slavischen Nationen zu Hülfe ruft; der dritte, dass 
sie mit Carl Albert und mit Italien in den Bund tritt; der vierte, 
dass sie an Deutschland, England, Frankreich und ganz Europa 
appellirt. Wer zu ersaufen in Gefahr steht, greift naeh einem 
Strohhalm oder nach dem glühenden Eisen . . .

Alle diese . . . Übel, dürften wohl genügen, um unsere 
Magyarische Machthaber und den Landtag zu bestimmen, so 
geschwind als möglich die Serben zu beruhigen, ihre gerechte 
Wünsche zu erfüllen,. . . Ich theile Ihnen diese meine Ansichten 
mit, und bitte hochdieselben geeigneten Orts schnellen Gebrauch 
davon zu machen.

Hrabowsky erre a szerb érseknél élesen tiltakozott, mintha ő idézte 
volna fel a szerb fölkelést és harcot. „Es müsste sonderbar sein“ 
feleié 1848 aug. 4-én, „wenn Euer Exzellenz nicht bekannt wäre, 
dass das in Carlowitz zusammengetretene Comité bereits am 1 2 -ten
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Mai alten Styls (1848 május 24.) einen gedruckten Aufruf an die 
serbische Nation zur allgemeinen Waffenergreiffung erlassen hat; 
dass dieses Comité gleich darauf bewaffnete Volksmassen um sich 
versammelt,. . . sofort auch das Volk und die Grenzer gegen ihre 
Vorgesetzten aufgewiegelt hat.

Bei meiner Rückkehr aus Kroatien am 7-ten Juni fand ich 
das Comité in Carlowitz schon ganz in feindlicher Verfassung,. . .  
und bewaffnete Insurgenten zu vielen Tausenden bei Carlowitz 
und in der Römerschanze zusammengezogen; selbstverständlich dass 
ich als Landeschef, nach meiner aufhabender Pflicht, derlei Vor
gänge nicht dulden dürfte, und wenigstens versuchen musste, einer 
solchen Unordnung und Gesetzwidrigkeit ein Ziel zu setzen.

Nichts destoweniger wäre mein Vorgang gegen Carlowitz 
ohne Folgen geblieben, wenn das daselbst versammelte Volk sich 
ruhig verhalten hätte . . .  Denn (meine) Truppen hatten auch am
12. Juni den Befehl, Niemanden anzugreifen, wenn sie nicht selbst 
angegriffen werden. Allein die Insurgenten griffen gleich selbst 
an . . . und so kann die Verantwortung für das Unglück, welches 
am 12-ten Juni 1. J. über Carlowitz kann, nicht mir zugeschrieben 
werden kann; sondern die Verantwortung fällt auf diejenigen, 
welche durch ihre gewaltsame Vorgänge mich zu diesem Schritte 
provoziert haben.

Die Behauptung des Serbischen Comités, dass dasselbe mm 
Schutze der Serbischen Nation vor dem Übergriffe der ungarischen 
Regierung zu derlei gewaltsamen Vorgängen gezwungen gewesen sei, 
kann ich nicht anerkennen . . .  Was die Gräuelthaten anbelangt, . .  . 
so kann ich E. Exzellenz versicheren, dass mir ähnliche Schil
derungen von Gräuelthaten, welche die Serben gegen die ungarische 
und deutsche Bevölkerung des Landes verübt haben sollen, zu Ohren 
kamen. Ich halte daher diese Schilderungen, und was die Ein- 
verstehung der Religionsgegenstände betrifft, für eigens dazu ersonnen, 
um die schon bestehende politische Entzweiung und den National
hass, auch noch durch die religiöse Erbitterung zu steigeren . . .

Als ehrenhafter General und treuer Diener unseres . . . 
Kaisers und Königs befolge ich nur die Befehle Sr. Majestät, und 
kann mich nur auf jene Seite neigen, wohin der allerhöchste Befehl 
gerichtet ist.

Nichtsdestoweniger unterlasse ich nicht die Vorstellungen 
E. Exzellenz, sowohl S. K. Hoheit dem E. H. Johann, als auch 
-dem K. ung. Ministerium zu unterlegen; weil ich meinerseit die 
Serbische Nation nicht anfeinde und aufrichtig wünsche, dass . . . 
der Bürgerkrieg . . . möglichst bald beigelegt werden möge.

(TT. o. 1848. VIII. 10.)
Hrabowsky úgy János főherceghez, valamint Mészáros hadügyminisz

terhez intézett felterjesztésében különösen Rajacsits érsek kijelentésére
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hívta fel a figyelmet, mely szerint „der feste Wille und die Absicht der 
Serbischen Nation offen ausgedrückt wird, dass sie ihre vermeintliche Rechte 
um jeden Preis und nöthigenfalls auch auf. . . ungesetzlichen Wegen 
durchsetzen werde“. Hrabowsky úgy János főhercegnek, mint a magyar 
kormánynak a békés kiegyenlítést ajánlja a monarchia érdekeit szem 
előtt tartva.

Rajacsits érseknek, a hadsereg ellen emelt vádak báró Rechtoldot is 
felháborították; „Es wäre daher nicht zu wundern, wenn durch solch feige 
Schändlichkeiten die Gemüther der Ungarn bis in’s Innerste empört . . . 
und gereizt würden; und dennoch kann ich bis nun durchaus nicht über 
die Undisciplin der ungarischen Truppen mich beklagen. (U. o. 1848. VIII. 28.)

391.

Prága, 1848 augusztus 2 .

Windisch-Gr ätz Alfred herceg nyomtatott 'proMamációjából, melyben 
a délszláv birodalom félállításáról van szó.

Egykorú nyomtatvány. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Faso. 130. 1848. VIII. 20/a.

. . . Endlich glaube ieh die Aussage eines geständig gewor
denen Inquisiten dem Publikum gleichfalls nicht vörenthalten zu 
sollen; nur vermeide ich, wie ich bisher gethan, die Anführung 
der Namen und zwar zu dem Ende, um in den Gang und Erfolg 
der weiters gepflogen werdenden Verhandlungen nicht der Sache 
nachtheilig einzugreifen.

Inquisit sagt aus: Zu Ostern 1847 wurde er zu Eperjes in 
Ungarn mit mehreren polnischen Emigraten bekannt, . . . deren 
Hauptplan gewesen, ein grosses slavisches Reich aus Kroatien, 
Slavonien, Serbien, den Slowaken in Ungarn, Böhmen, Mähren, 
Schlesien und österreichisch Polen zu.bilden, das eigentliche Ungarn 
verschwinden zu machen, sich von Österreich losreissen und im un
günstigsten Falle aber den Russen zu unterwerfen.

Uber die Form des neuen Reiches, ob nähmlich Königreich 
oder Republik, war man noch mit einem fremden Staate in Cor- 
respondenz. Der Plan sollte im Jahre 1850 verwirklicht werden 
und die Revolution zugleich in Agram, Prag, Krakau und der 
Umgebung von Pressburg, bei den Slowaken ausbrechen.

Nachdem jedoch im Februar 1. J. in Paris die Republik 
proklamirt war, wurde beschlossen, die Revolution an den genann
ten vier Orten noch im Jahre 1848 ausbrechen zu machen. Zu 
diesem Behufs wurden in den verschiedenen Ländern Central
stationen errichtet, denen eigene Chefs vorstanden . . .  Die Namen 
der meisten dieser Chefs sind bekannt.
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3 9 2 .
Karlóca, 1848 augusztus 2.

A  szerb főbizottság Rajacsits érseket intézkedési teljhatalommal
felruházza.

Egykorú nyomtatvány. Zágráb. D. A. Z. 1848. 8. A. 236. sz.

Народу Србскомг!
Главннв Србско-НародннВ Одборг, увидивши лсно изђ 

досадашнћгЂ заедничкогЂ свогђ д4ловодства, да се у разно- 
виднн предметн званична тавна, никако одржати неможе безЂ 
изв4 стногђ у еднов точки усредотаченл власти, и безЂ пособ- 
ногђ расправллнл д4ла у надлежннмЂ своЗмђ секцјнма, побу- 
ђен4 ионаввпше позорЈемЂ ратннмЂ, у комђ се прво-проглашено 
вобводство Србско налази; гди се предмети важннв сђ часа 
на часЂ гомилаго, магновенногЂ р4шен1л и силе едне сва ожив- 
лнвагоће п управлигоће, — безЂ многогђ препиранн потребуго; 
тнмђ пакЂ самнмЂ свакому члену одбора увиђати даго, да и 
дотле, докђ се столица Вовводе СрбскогЂ, дћствително попу- 
налн небн, ратна ова отношешн безЂ Главе, којоћ ће свакШ 
покоравати се, едногЂ магновенјл остати не може, рћпно е 
едногласно:

Нћговов Свнтости, Господину Патринрху ЈосиФу Раичићу, 
коб е и наввншЈбмЂ своимђ положешемЂ н досадашннмЂ по- 
жертвовашемЂ обште повћреше народа заслужго — у предмету 
правлешн народногЂ привременно пуновласт1е подарити, сђ 
тимђ да онђ као Привременнћ Управителв за болћ одправ- 
ллнћ дћла, подђ ГлавннЗ ОдборЂ спадагоћи, оваћ на отдћле- 
ша разделити, отдћлешн истн устроити, нуждннмЂ лицама 
снабдћти, и сва средства за спасеше воДводства сходна упо- 
требити, укупна засћдашн одбора по постолтелствама сазнвати, 
и сходно пособннмћ устроеннма дћловодство отдћленЈл над- 
знравати може; ту пакЂ врховну властв дотле задржи, докле 
по промени времена иста небуде поречена одђ Народа, — коме 
се ово у едно на знанћ дае, да се по томе владати може.

Дано ђзђ засћдашл Главнога Народнога Одбора, 21. ГОлјл 
1848 у Карловц! држаногЂ.

СтеФанЂ ПетровићЂ 
АлексапдерЂ КостићЂ 
Павеле НиколићЂ 
Арсеше КоларскШ 
Др Мил. РадоичићЂ 
Др Јаков ЖивановићЂ 
СтеванЂ РистићЂ 
Савва АлександровићЂ

СветозарЂ МилетићЂ 
Ђорђе ВарсанЂ 
Борђе РадакЂ 
Ј осифђ ЈовановићЂ 
АлександерЂ СтокчковићЂ 
ПетарЂ НинковићЂ 
ЈованЂ СтанковићЂ 
Ем. КоларовићЂ
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Fordítása:
A szerb nemzethez! A szerb nemzeti főbizottság eddigi közös 

tevékenysége alapján világosan látván, hogy különböző ügyekben a 
hivatalos titok nem őrizhető meg egy központi hatalom és az illetékes 
ügyosztályokban való megvitatás nélkül, főleg hadi szempontból 
tekintve, ahová kiváltképpen a kinyilvánított szerb vajdaság tartozik; 
itt a fontosabb ügyek óráról órára összegyűlnek és elintézésükre egy 
mindent éltető és igazgató hatalomra, mellőzve minden súrlódást, 
van szükség. A bizottság minden tagja ennélfogva be fogja látni, 
hogy addig, amíg a szerb vajda széke tényleg be nem töltetik, — külö
nösen a hadi ügyek fej nélkül, melynek mindenki tartozik magát 
alávetni, — nem maradhatnak, ennélfogva egyhangúlag elhatároztatott:

hogy a nemzeti ügyek igazgatását ideiglenes teljhatalommal 
Oszentségére, Rajacsits József patriarchára ruházza, aki magas állásánál 
és eddigi önfeláldozásával a szerb nemzet közbizalmát kiérdemelte 
azzal, hogy mint ideiglenes kormányzónak jogában áll a főodbor alá 
tartozó ügyek jobb elintézése okából azt osztályokra felosztani, ezeket 
megszervezni, szükséges erőkkel gyarapítani és minden, a vajdaság 
megmentésére alkalmas eszközöket igénybe venni, a főodbor összes 
üléseit szükséghez képest egybehívni és az ügyvezető osztályokra 
külön alkalmas intézkedésekkel felügyelni. Ezen legfőbb hatalmat 
addig gyakorolhatja, míg idők változtával azt a nemzet tőle meg 
nem vonja, ami miheztartás végett, ezennel tudomásul adatik.

A Karlócán, 1848 augusztus 2-án tartott nemzeti főodbori 
ülésből. (Tizenhat főodbori tag aláírása.)

Rajacsits érsek kormányzói megbízatását 1848 július 31-ről 
keltezi. (Lásd a 393. számú iratot)

393.
Budapest, 1848 augusztus 2.

István nádor Rajacsits érseket állásától felfüggeszti.
Eredeti fogalmazvány. 0. L .; Vall. Min. 1848 g. n. e. 3543/86. sz.

Megjelent a Közlöny 1848. évi 59-ik számában is.

3542/85. G.
A vallás- és közoktatási minister előterjesztésére rendelem, 

a mint következik:
A mint a görög nem egyesül'eknek vallásbeli és iskolai 

ügyeik iránti intézkedési joga az 1848 : 20. törvénycikk által bizto
síttatott, a törvény kihirdetése után még egy hónap sem mulék el, 
egyházi gyülekezetüknek egybehivását folyó évi ápril 26-ról már 
el is rendeltem, és rendeletemnek végrehajtásával Karloviczi érsek 
és metropolita Rajaesich Józsefet megbíztam.
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A nevezett érsek azonban, e törvényes rendnek követése 
helyett, elsőben is azon értekezletet, melyen előleges följelentése 
szerint az egyházi gyülekezetét kell vala’ előkészitnie, pártütő 
gyülekezetté változni, s azt a helybélieken kívül Szerbiából átjött hit- 
sorsosaival is alakulni, s általa magát lázadó módon patriarcháoá 
választatni engedte és segítette.

És ámbár ezen gyülekezetnek törvénytelenségét és a patriarcha- 
választásnak megsemmisitését az előterjesztő minister, f. évi junius 
r. 3-ról 1410. szám alatt kiadott rendelete által nyilván kimondotta, 1 
— ámbár őfelsége apostoli királyunk az elébe járult Karlovici küldött
ségnek ugyanazon értelemben adta királyi válaszát Innsbruckban: 
Rajacsits József mindennek ellenére a törvényes rend útjára nem
csak vissza nem tért, sőt azon rendeletemnek: miszerint a kikindai 
vészes mozgalomnak következtében az egyházi gyülekezetnek Temes
várra áttételével megbíztam, nyilván nem engedelmeskedett, és 
érseki s metropolitai címének elhagyásával törvénytelen címet vevén 
föl, híveit az álladalom ellen nyilvános lázadásra gyűjteni, Karlo- 
viczot ezen kárhozatos lázadás központjává tenni, polgári háborúra 
okot szolgáltatni, s ennek nem csak részesévé tenni, de egészen 
élére állani, s a lázadd seregeket nevelni, gyarapítani vakmerős- 
ködött.

Ennél fogva Rajacsits József, mint kit ennyi törvénytelen 
tettek terhelnek, s ki a törvénynek, ő felségének és a kormánynak 
rendéletei ellen feltámadott, <"> Felsége nevében érseki és metropolitai 
hivatalától ezennel felfüggesztetik s a görög nem egyesült egyház 
kormányzatával Athanaczkovich Plátó bácsi püspök ideiglenesen meg- 
bizatik s egyszersmind a görög nem egyesült egyház püspökeinek, 
papjainak és minden híveinek ezen rendelet által megparancsolom: 
hogy Rajacsich Józseffel mindennemű érintkezést kerüljenek, a mi
kép attól az előterjesztő minister által már folyó évi julius 9-ről 
kiadott körrendelet által eltiltattak; külömben szövetségeseiknek 
fognak tekintetni és a büntető igazságnak általadatni.

Másrészről rendelem: hogy további rendeletig Athanaczkovich 
Platót az egyházi kormány vezetésével megbízottnak ismerjék, 
rendeletéit azon engedelmességgel fogadják, mellyel az egyház 
főkormányzójának minden törvényes intézkedései iránt viseltetni 
tartoznak.

Budapest aug. 2 -án 1848.
István nádor, B. Eötvös József.
Hr. helytartó.

Báró Eötvös József magyar vallásügyi miniszter 1848 augusztus 3-án 
küldte meg Eszterházy Pál hercegnek ezen rendeletet, hogy „Őfelségénél 
Bajacsich érseknek és metropolitának teljeB letételét szorgalmazni szíves
kedjék“. (Kül. Min. 1848. 831/eln. sz.)

1 Lásd a 180. számú iratot a 328-ik lapon.
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394.
Vinkovce, 1848 augusztus 3.

Bastich ezredesnek, gróf Latomhoz intézett jelentéséből; a péterváradi 
határórezredben kitört anarchiáról.

Eredeti emlékirat. Wien, Kr. A.; 1848. Kr. M. 4240. bz. Érk. augusztus 10-én.

(Július 1 0 -én.) Der Grenz Cordon von Sémiin bis Racsa war 
mit Gewalt aufgehoben, und der Übergang den Servianern an allen 
Puncten frei. Das Reserve Bataillons hatte sieh eigenmächtig auf
gelöst und die Mannschaft war nach Carlowitz zu den Insurgenten 
übergangen. Alle Yerwaltungs-, Administrations- und Cameral-Zweige 
waren im Stillstände: die ärarischen Waldungen jedermann nach 
Willkühr freigegeben, alle Einkünfte des Staates versiegt.

Die meisten Offiziere in ihren Stationen misshandelt, gebunden, 
vor den Odbor nach Carlowitz geschleppt, hatten um ihr Leben zu 
retten, ihre Stationen verlassen und sich nach Mitrowitz geflüchtet; 
keine Co-respondenz war mehr mit den Compagnien möglich, weil 
alle Briefe aufgefangen, die Träger misshandelt, und am Leben 
bedroht waren. Selbst die K. K. Posten wurden untersucht, alle 
Briefe erbrochen, und nur jene zugestellt, die die Odbors zuliessen. 
In allen Dörfern hatten sich Odbors gebildet, welche meistentheils 
aus dem serbischen Pfarrer, dem Schullehrer und den Krämern, 
und sonst aus dem schlechtesten Gesindel des Ortes gebildet 
waren; Schanzarbeitssträflinge und Leute, die wegen ihren schlechten 
Thaten viele Jahre in den Stockhäusern waren, — bilden jetzt die 
Behörden. Diese regieren jetzt mit Terrorismus. Mord, Raub, Plün
derung, gewaltsame Requisitionen, Bedrohung am Leben und mit 
Brand, sind die Hebel dieser Regierung: Rachsucht und Bosheit 
ihr Antrieb. Die Katholiken, Deutsche, Slowaken und Kiementiner 
hatten sich an der Insurrection nicht betheiligen wollen, und wurden 
zum Theil mit Gewalt durch Servianer dahin geschleppt; Man 
bedrohte selbe an Leben und Eigenthum.

Der grösste Theil der männlichen Population war in Carlowitz 
versammelt, sogar in die anderen Lager geschickt. Die Wiesen 
noch ungemähet, die Früchten auf den Feldern dem Verderben 
preisgegeben. Es gab kein Hecht, kein Gesetz, kein Schutz, kein 
Eigenthum, die Schlechten und Boshaften übten das Recht des 
Stärkeren aus. Die Einschüchterung war so gross, das selbst die 
Besseren sich nicht einmal zu beklagen wagten. Niemand wagte 
einen Befehl zu befolgen. Kurzum die Anarchie in ihrer Krassen 
Nacktheit war eingetreten . . .

Aus dem Stockhause waren die schwersten Arrestanten befreit.
(Július 10.) An diesem Tage Abends kam der Herr Erz

bischof und Metropolit Rajacsich mit dem Dampfschiffe von Agram
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kommend in Mitrowitz an. Der Herr Brigadier von Hayek ick 
sammt den gangen Offiziers-Corps erwarteten ihn am Flussufer 
und machten ihm die Aufwartung, gingen dann mit ihm in die 
gr. n. u. Kirche, wo der Pfarrer Stefan Damjanovits eine Anrede 
an ihn hielt, die anfangs massig, in fanatische Übertreibungen 
überging, und wo er von der Auferstehung des grossen Serbischen 
Reiches des Zaren Lazar phantasierte, alle Serben zu den Waffen 
aüfforderte und Fluch und Yerdammniss gegen alle jene schleu
derte, die in der grossen Sache der Serbischen Nation nicht mit
wirkten. Der Patriarch hielt darauf eine versöhnende Rede, empfahl 
dem Volke Ruhe und Ordnung, gehorsam den Behörden-und setzte 
nur in etwas mistischem Sinne die Worte hinzu: er sei alt und 
gebrechlich, werde jedoch alle seine Kräfte für die Nazion opfern, 
und gerne dann sterben, wenn ihm das grosse Werk, was er sich 
vorgenommen hat, gelingt . . .

Der Patriarch erzählte zugleich dass Sr. Exzellenz der 
Banus Jellacsieh zur Bereisung von Slavonien am 11-ten (Juli) 
abreisen und vermuthlich am 13-ten in Mitrowitz eintroffen werde.

Rastich ezredes ezen emlékirat másolatát báró Hiabowskynak is meg- 
kíildötte. Az emlékiratban 42 írott lapon részletesen írja le Rastich ezredes 
a péterváradi ezred eseményeit 1848 július 21-ig.

395.
Karlóca, 1848 augusztus 3.

Szerem vármegyében az odborok és új bíróságok felállítását rendeli
él a főodbor.

Eredeti rendelet. K. P. L.; a szerb főodbor levéltára. 1848.2110/104. szám.

Записница
К0ЈШСС16 начинг, к о и м ђ се Сремска Жупашл устроити има, пред- 
ложити имагоће.

Дана 22. КХт 1848 изаслана е изб Главногг Одбора 
комисс1и, кои да се са дошавшимт> на та8 конацг чиновницнма 
Жупаше Сремске о устроенго речене Жупаше посавГтуе, за- 
едно споразуму, и предлогт, Главномн Одбору представе.

После дужегЂ разговора и договора сложе се обе стране 
и пристану на слћдеће точке, кое се овпмђ Главномн Одбору 
на коначно определћнћ представлиго. бсу иакн те точке узаВм- 
ногб договора слћдеће:

1. У свакомЂ мћсту има се устровти ПододборЂ, кои ће 
на налоге Окружног Одбора извршивати, у осталомЂ грађанске 
распре до вредности 12 ф . ср. криминалне пак оне судити, 
кое казнн затвора до 3 дана, плн тедесноИ до 12 батина иод- 
леже. У колико пакн друив обичав у смотренго горенаведене 
сумме посто#, таи се и о дђ сидђ задржати има.
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2. У м^стима, где окружни судцн (до данашнви Содга- 
бирови) обитаваго, имаго се о д ђ  народа изабрати Окружни 
Одбори одђ  6  лица, ков ће све оне предмете одправднти, кое 
су до садв Солгабирови са закдетницнма одправднли, Пред- 
сћдателв в при истомђ . Судебсшв предмети познваго се на 
велишћ Судв.

3. За Судевске предмете устроена су два Велика Суда, 
едант, у Вуковару, другЈЗ у Руми, у коима су Предсћдатедви 
поджупани. О спмђ 4 о д ђ  народа изабрана већћ Судје, наимено- 
ваће Главнни ОдборЂ за свакЈћ ш ш тђ  по два Присћдателл.

4. Устроенћ п о зи вн о гђ  Суда одлажесе на време, д о к ђ  се 
Управителв Народа са ПреузвишенимЂ ВаномЂ, или сђ троед- 
номђ кралћвиномЂ договори.

5. Воене ствари управлл изклгочително Гдавнни ОдборЂ 
посредствомЂ Окружнн Одбора.

6. Сумми, кое су досаДЂ у Военну Кассу улазиле, имаго 
се о дђ  садЂ у народну военну кассу уносити, кое се ГлавномЂ 
Перцептору Жупаше за правллнћ свое и нћговн придруженн 
овн м ђ  преписуе.

СтеванЂ ПетровићЂ с. р.
ПетарЂ ЈовановићЂ.
К. ВогдановићЂ.
Савва АлександровићЂ.
ЈованЂ СубботићЂ.
АлександерЂ СтолчковићЂ.
.Товаи Дуброваи, ПоджупаЛЂ Сремски.
Георг1н НовићЂ, Велхши Судац.
Георгга КонтићЂ, БелћжникЂ.
Никола ВоиновићЂ, ВеликогЂ Суда РумскогЂ заклетн 

присћдателБ.
ЈованЂ МариновнћЂ, окр. судац.
СтеванЂ Шанта, окр. судац.
Димитрхе БаићЂ, Окружн1и БилежникЂ.

Тако уговорено п у три вћродостоина образца издано, 
о дђ  еданЂ к о д ђ  ГлавногЂ Одбора остае, а друга два подђ  
ВеликогЂ Суда ВуковарскогЂ и РумскогЂ положити се имаго.

ЈованЂ СубботићЂ ср.
АктуарЂ.

Дана 22 К)ла 1848 год. у ГлавномЂ НародномЂ у Кар- 
ловцн држаномЂ Одбору горе излаженнб ПротоколЂ Комиссхе 
у присуствиго и сад40ств1го сви на таћ конацЂ изасланн чинов- 
ника Жупанје Сремске продузетЂ е, и у горнн шеств точка 
потврђенЂ.

Дано као горе: Нра 2110 и издано чрезЂ НародногЂ 
Секретара Јована Станковића с. р.

Dr. T h im  J . : Az 1848—49-iki szerb  fölkelés tö r té n e te . I I . 38
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Fordítása:
1848 augusztus hó 3-án a főodbor kebeléből egy bizottság 

küldetett ki, hogy Szeréin megyének ezen célra kiküldött tiszt
viselőivel az említett megye szervezéséről értekezzék; közös meg
állapodás alapján a főodbornak a következő javaslat terjesztetik elő:

Hosszas tárgyalás és megbeszélés után mindkét fél a következő 
pontokban állapodott meg, melyek a főodbornak véghatározás miatt 
beterjesztetnek:

1. Minden egyes helységben egy albizottság ‘ (pododbor) állí
tandó fel, mely a kerületi bizottság (okruzsni odbor) rendeletéit 
végrehajtja, egyebekben pedig a 12 ezüst forintig terjedő polgári 
perekben ítélkezik, úgyszintén a 3 napi elzárást vagy 12 botot meg 
nem haladó kriminális ügyekben is; ott, ahol a fenti összegektől 
eltérő előírások vannak, a jogszokás továbbra is fennmarad.

2. Azon helységekben, ahol kerületi főnökök (a mai szolgabírák) 
székelnek, a nép egy hat főből álló kerületi bizottságot választ, mely 
mindazon ügyekben intézkedik, amelyek eddig a szolgabírósághoz, 
illetve esküdtekhez tartoztak; elnöke a főnök. A bírósági ügyek 
a felsőbb bírósághoz föllebbezhetők.

3. A bírói ügyekre nézve két felsőbíróság alakíttatik, egyik 
Vukováron, a másik Rumán, melyeknek elnökei az alispánok lesznek. 
A nép által választott négy felsőbb bírón kívül tagja ennek még 
a főodbor által kinevezett két bíró.

4. A felső bíróság szervezése azon időre halasztatik, mikor 
a nemzet kormányzója a bán Öméltóságával, vagy a három egyesült 
királysággal e tekintetben megegyezik.

5. A katonai ügyeket kizárólag a főodbor intézi a kerületi 
odbor közreműködése mellett.

6. A pénzösszegek, melyek eddig a hadi pénztárba befolytak, 
ezentúl a nemzeti hadi pénztárba adandók.

Ezen szerződés három hiteles példányban adatott ki, melyeket úgy 
a főodbor által kiküldött bizottsági tagok, mint a szerémvármegyei kiküldött 
tisztviselők aláírtak. A karlócai főodbor ezen megegyezést ugyanazon napon 
(1848 augusztus 3.) jóváhagyta. A megegyezés szerb és horvát nyelven 
nyomtatásban tétetett közzé. Egy példányt Rajacsits érsek Jellaőié horvát 
bánnak küldött meg.

396.
Karlóca, 1848 augusztus 4.

A  karlócai főodbor felhívja a lakosságot, hogy büntetés terhe mellett 
engedelmeskedjék a szerb hatóságoknak a közcsend és közbiztonság

fenntartása okából.
Egykorú nyomtatvány. Zágráb, D. A. Z. 1848. 3. A. 239.

CjaBHHfl Hapo^e!
Opyatie AynmaHHHa npe^I ispánná ^ omoishhc onacaHt e  

HenpnaTeii 3a O TenecTB O , a ah h c 6 r  Manis onacaHT, HenpiWTeAB
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бно за д о м ђ нашг нередЂ и немирг кадЂ бн се у народу 
породт. И зато мн, по дужности о дђ Бога и народа нама 
наложенов, устроиди смо наддежателства, кон ће све ствари 
на добро народа и предузећа нашега руководити. О д ђ реда 
мира и посдушности зависи сва срећа народа: и зато о ви мђ 
надажемо:

1. Да се безЂ губитка времена свуда у смислу протокодла 
овдћ прикдшненогЂ Пододбори, гдћ 10ш т б  непостов, и окружн! 
одбори устров.

2. Да се сви п сваки устроенимЂ овимђ народнимЂ над- 
дежателствама точнМше покораваго. 6рЂ као што ће послушни 
и покорни у бдагосдову Бога и срећи отечества награду наћи, 
тако ће свакога, кои бн се усудјо противЂ овихђ уредба по- 
ступати, неизоставно у смисду обнародованнхЂ закона набис- 
трожјн каштига постићи.

Сдавннв Народе! Сигурноств лида и иманн свакога и 
наћманћга света в нама, и мн ће мо в свакимЂ начиномЂ 
сачувати, старати се; ади сигурноств и срећа народа много 
намЂ е 10ш тђ  светјн. Изванредне окодности нашегЂ отечества 
изискуи изванредна средства.

Наддежатедства ова иди вдасти произдазе изђ народа, 
и зато у нввма свакШ водго народа, водго свого сматрати има —  
НародЂ се ув4 рт да мн све само на добро народа идемо и 
уређуемо, и ми смо у напредЂ увћрени, да ће народЂ уредбе 
ове, као и све досадашнћ сђ пунимЂ повћренћмЂ и посду- 
шанћмЂ пригрдити. ТакавЂ упдивЂ у отправлннго народнн дћда 
нема народЂ нигди јоштб у цћдов нашоД Царевини, и то мора 
народЂ сасв&мЂ увћрити, да мн на то идемо, да се права 
нћгова не само сачуваго, него у кодико в за домовину про- 
битачно, и умноже. РедЂ, мирЂ и слога у кући набсилта в 
савезнимЂ противЂ вашеког непр1лтелл; а к ђ тому добра водн 
и готовостб за обште добро и по кого жертву принети, пакЂ 
онда се сђ помоНу Б о ж т м ђ  извћстноа побћди надати можемо.

У Кардовцн 2 3-егЂ К)да 1848.
ГлавннД одборЂ народа србскогЂ.

Fordítása:

A z e llen ség  feg y v ere  a hon ajtaja e lő tt  v e szed e lm es e llen fé l  
a hazára nézve, de nem  k ev ésb é  v e sz é ly e s  e lle n fé l vo lna  a honra  
a ren d  fe lb oru lásé  és a zavarok k itö r ése  a n em zet keb eléb en . E zért  
I s te n  és a n em zet á lta l ránk ru h ázott k ö te lesség ü n k n é l fogva, fe lá ll í
to t ta k  a hatóságokat, m e ly ek  a n em zet javára  u ta sítá sa in k  érte lm éb en  
az ü g y e k e t  v eze tn i fogják. A  n em zet b o ld ogsága  a b é k é s  ren d tő l és  
en g ed e lm esk ed éstő l fü g g , és ezért e lr e n d e ljü k :

1. H o g y  haladéktalanul a m e llék e lt  je g y ző k ö n y v  érte lm éb en ,

38*
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ott, ahol alodborok és kerületi odborok még nem állíttattak fel, 
ilyenek felállítandók.

2. Mindenki tartozik ezen nemzeti hatóságoknak szorosan 
engedelmeskedni; mert, valamint az engedelmes az Isten áldásában és 
a haza boldogságában jutalmat nyer, úgy mindenki, aki ezen rende
letek ellen vét, a kihirdetett törvényes intézkedések alapján, leg
szigorúbb büntetéssel fog Bujtatni.

Tisztelt nemzet! Mindenkinek személyes és vagyoni biztonsága’ 
szent előttünk és minden módon meg fogjuk őrizni, de még szentebb 
előttünk a nemzet biztonsága és boldogsága. Hazánk rendkívüli 
viszonyai rendkívüli intézkedéseket követelnek.

Ezen hatóságok a nemzet kebeléből erednek, s ezért mindenki 
bennük a nemzet, illetve saját akaratát lássa; a nemzet meggyőző
dött róla, hogy minden tettük a nemzet javát célozza és előre meg 
vagyunk róla győződve, hogy a nemzet ezen intézkedéseket, valamint 
az összes eddigieket, teljes bizalommal fogadja. Ilyen befolyása a mi 
császárságunknak a nemzeti ügyek igazgatásában egy nemzetnek 
sincsen, és a nemzetnek meg kell győződnie, hogy mi jogait nemcsak 
megőrizni, hanem amennyiben a honra nézve előnyös, még öregbíteni 
igyekszünk. Az otthoni rend, béke és egyetértés az idegen ellenség 
ellen a legerősebb szövetséges. Ha jóakarattal és készséggel viseltetünk 
a közjó iránt és némely áldozatot hozunk, kell, hogy ez Isten segedel
mével biztos győzelem reményét keltse bennünk.

Ezen rendelet a Szerémmegyei tisztviselőkkel való megállapodás alapján 
adatott ki.

397.
Karlóca, 1848 augusztus 5.

A z újonnan szervezett föodbor tagjainak esküvel fogadott nyilatkozata.
Másolat. K. P. L .; a főodbor levéltárából.

Заклетва.
Ми долеподписаннв заклин&мо се всемогућимн Богомн, 

пресветоиЂ, животворнш,омЂ и нераздћлномт. Троицомт., да ћемо 
као вернн Срби и сннови Отечества, на основанГго заклгоченга 
Народа Србскогг одт. првогт, и трећегт. Ман 1848. год. Нћго- 
вому Величеству Цару и Кралго нашемт. Фердинанду первомт. 
и Народу Србскомт. вћрни бнти, да ћемо свакШ у повћреноа 
намт. струки и звашго, као Чиновникг и Члент. Главногт. Одбора 
Народа Србскогт. намт. повћрене дужности, данго и ноћу на 
свакШ позивт. Народа набсветнје и навсовћстнје исполнивати, 
да ћемо народно благо и сокровиште, бнло оно у новцу или 
у матер1алу, на8сов4стн1е и наввћрше хранити, да ћемо за 
постижеше обште, народне цћли Народа Србскогт, и удМство-
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ваше. н&говогђ Заклгочешк одђ 1. и 3. Ман т. л. живити и 
умрети, и противг свакогБ оногђ кои бн томе противанЂ бно, 
д48ствовати, да ћемо све налоге и заповести проистичуће одђ 
ГлавногЂ Одбора Народа Србскогљ као волго Народа СрбскогЂ 
слушати и извршивати, — да ћемо табну Званичну хранити, и 
свакогт. оногђ, кои бн противно овоб поступао, одма одбрити 
и напоследку, све и сва а и самЂ животђ жертвовати за НародЂ 
Србсшв, срећу, славу и благополучхе, слободу, и политическу 
домаћу самостадноств нћгову. Тако намЂ Богђ помогао, и 
Нћгово Свето Еванђел1в, Амшђ.

У Еарловцима 24. КШн 1848.
СтеФ. РистићЂ т . р. Ст. ЦетровићЂ т . р.

Чл. Гл. Одбора. ПредсЉдателв.
Павле НиколићЂ т . р. ПетарЂ ЈовановићЂ т . р.

Чл. Гд. Одбора. ЧлеНЋ Гл. Одбора.
Алекс. СтончковићЂ т . р. Ал. КостићЂ т . р.

Чл. Гл. Одбора. чл. Гл. Одбора.

Ђорђе ВарсанЂ т . р. ЧленЂ Гдавног Одбора.
Коста ЈовановићЂ т . р. „ „ „
Милошђ РадоичићЂ т . р. , , ,
Ђорђе РадакЂ т . р. , „ „
ПетарЂ НинковићЂ т. р. „ „ „
Атанате ПоповићЂ т . р. „ „ „
Арсеше Коларск1в т . р. „ „ „
Јосифђ ЈовановићЂ т . р. „ „ „
Атанас1е КараматЂ т . р. „ „ „
ЕмануилЂ КоларовићЂ т.р. „ „ „
СнетозарЂ МилетићЂ т . р, „ , „

Fordítása:

Eskü.
Mi, alulírottak, a mindenható Istenre és az élő, osztatlan Szent- 

háromságra esküszünk, hogy mint a haza, fiai és hű szerbek, az 
1848 május 13. és 15-iki szerb nemzeti határozatok alapján, — Ferdinánd 
császár és király Őfelségének és a szerb nemzetnek hírei leszünk és 
hogy minden ránk hízott hivatalban és szakmában, mint a szerb 
nemzeti főodhor tisztviselői és tagjai, kötelességeinket a nemzet minden 
felhívására éjjel-nappal leghatározottabban és leglelkiismeretesebben 
teljesíteni fogjuk, hogy a nemzet javait és kincseit, pénzbeli és anyagi 
tekintetben, leglelkiismeretesebben és leghűségesebben megőrizzük, 
hogy a szerb nemzet közcéljainak és a májusi határozatok megvaló
sításáért életünket feláldozni készek vagyunk, és mindenki ellen, aki 
ez ellen állást foglal, fellépünk, s hogy a szerb nemzeti főodbor 
rendeletéinek és parancsainak engedelmeskedünk, ezeket végrehajtjuk,
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a h ivata los t itk o t  m egőrizzük , é s  akik a ren d e le iek n ek  nem  e n g e d e l
m esk ed n ek , fö lje len tjü k  s v é g ü l k é sz e k  v a g y u n k  é le tü n k et, vagyon ú n k at  
a szerb n em zet b o ld o g sá g á ért, d icső ségéért, ja v á ért szabadságáért és 
p o litik a i h o n i fü g g e tle n sé g é é r t  fe lá ld ozn i. I s te n  m in k et és a szen t  
ev a n g é liu m  ú g y  seg é ly jen .

K arlóca, 1 8 4 8  a u g u sz tu s 5-én.

R isz tits  István , 
N ik o lits  P ál, 
S zto já csk o v its  Sándor, 
J o v á n o v its  P éter , 
K o sz tits  Sándor, 
V arszán  G yörgy, 
J o v á n o v its  K oszta , 
R ad ojcsits M ilos,

P etr o v its  István , e lnök  
R adák G yörgy, 
N in k o v its  P éter , 
P o p o v its  A thanász, 
K olarszk i A rzén, 
Jová n o v its  József, 
K aram at A thanász, 
K olarovits E m anu el, 
M iletits  Szvetozár

főodbori tagok.

398.

Karlóca, 1848 augusztus 5.
Bajacsits érseknek Jellacié horvát bánhoz intézett levele, mélyben a 

magyarok ellen újból szövetségesig felkínálkozik.
Közölve a Szrbszki Letopisz 1866-ik évi III. kötetének 150—153. lapjain.

Знагоћи изт. приватнн вћст№, да сте изг Беча у Загребв 
срећно вратили се, прву братску дужноств испуннвамг са по- 
здравомг овнмт.: добро намт. дошли.

Кое сте ствари у Бечу пертрактиради, и како окончали, 
то изт. званичнн вћсттћ нимало незнамт..

На успокоеше мое и народа Србскогн, служило е едино 
приватно извћстЈе Гдина подполковника МаерхоФера од 31. ЈулЈа 
изт. Беча мени послано, из кога видимт., да ћемо за одржаше 
целокупности Монархте, и у нћномт. кругу Народногг досто- 
ластва нашегт,, заеднички на полћ воћно протнвт. Мађара 
угнћтатела ваши и разорителн МонархЈе стунити морати.

Л Вама и по смнсду Савеза, и по упливу набновш ти 
догађал, кои сте вн, Бане! очевидацт. братску руку пружамт., и 
тврду вћру задаемт., да ћу за цћлоств Монарх1е, и поредт. те 
целости за достолнство народности наше, ст. вама живити и 
умрети.

Надамв се да ће вамг у толико поволвнје бнти ово разумћтн, 
што за извршеше наше свете цћли, нећете имати са гомилама 
совћтовати се, почемг е и мени Нарбд привременно пуно-
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BjacTÍe noAapio; y ciiucay Kora a  by cam. Kao ynpaBHTeab 
Hapo4a cb Bainoirt Hpey3BunieHomby nperoBope HMam

CToebn ca^i. Ha OBoft tohkh Hamern Me^ycoÖHori, ôroBopa 
h 4ijaHH, npBO by Bam. hbhtm KaKo CToe OB̂ e K04H náci. CTBapn: 
a nocae iHTa Haim íoihtl TpeÖa 4a 6oji pa4HTH MoateMO.

Ako ace.iHTe He ho TyipiMt pennita, kos necTO HCTiray Kpuro, 
ho no 4ÍAHMa HCTHHy 4 0 3 HaTH: yBÍpuTii ce 4a y F. BapoHy, 
Í>MA. XpaóoBCKOMH Hoy34aHH imára He MoaceTe. 3 a 4 0 Ka3aTeacTB0  
Tora neoöopuHO, npMaateM Bam, 3a CX04HO ynoTpeóaéme, py>rao 
ĽHCMO HÍľOBO 041 3 1 . Jyaia, noe e KOMMHcapt HoBnbn yxBaTio.

Ha 4aah HeeipyiiTe, 4a no crpaHiiaMa Kpo3T> Koe CTe nponrjH 
MHpn h coraacie öpaTCKO TaKO pBÍSTa Kao hito CTe ra bbi noceaan, 
h Kao hito e CBeTHfi yceBH Taft, 0411a npe4'B onnsia Banrem, 
npoHHKao.

Tent hito cie ce bh y4ajm.n1, — 0411a e y Bp04CK0ft pern- 
MeHTH CTapo HeiipÍHTe.iLOBaHÍ Ha noji3y Mai>apoHa pacnaaimuo. 
Obo cy Bapa4iiHCKH 0 <j><í>mmpji, 04T. Koft cy mhoth y Bhhkobiih 40 
4aHacb ocTajH, K04H npocroTe . . .  Tano pacnnpnan, 4a Bpo4CKa 
perHMeHTa Bebn h cejia OTHMaTH noneaa 04i pernneHTe sapa4HHCKe.

BaTpoiľB TOMI. Bpo4CKe perHMeHTe, ByKOBapn e y cromt. 
BOjiHOBaHK) MHoro BebMa Hero npe y3MybeHH, h Ty hhko 4pyrift 
He3anoBÍ4 a, Hero nocTaBaÍHHuä 041 BapoHa XpaßoBCKor-b 3ario- 
Be4HHK,B Hhko4hmt. Caaaft. Bpo4CKa BoftcKa onraua e h3t  ByKO- 
éapa, y komi. cy ocTajin neraaiibi 04b H,aHHHH h E. X. JoxaH- 
4paroHepn.

3 a ByKOBapoMb npocyao ce 3jio h 40 HaaoKa, na h Ty HeMa 
cjiore HH noBepeHH, cBe Mal)apoHCKHMT> H04CTpeKaBaHbirr., KOft 
Taebn CBoe HaMepe, npocTOTy naame 4a be ce noBjianiHTH, KaKo 
caMO 4a y OTanecTBy Hameim CTpaHe Ha 4Boe pa34epy, n TaKo 
Ma âpHMa nym y cpe4HHy Hamy OTBope.

H caim Ha T a ft KOHaim 3a Hyat4HO Haniao npoKaaMapie 
H3 4 ara Ha Hapo4e ripe KaToannaHCKe, h hh ycnoKOHTH, Koe 0B4e 
h Banioft npey3BHmeHOCTH 40CTaBaflMT,.

Y 84HO naKi. 3a ycnoKOHTH 40j.HU Cpeirt, Koift Hie HHKasBa 
Mâ apcKa cnaeina Mórja 04T. Hapo4He cTBapn 04BpaTHTH, ho Ha 
Koift cy nonejH thmh aiflCTBOBaTii, hito cy H3h noTae Hapo4y y 
rjaay yamaaH, 4a e EaHH peamyoHepi, 4a xobe ciapy CiiCTeMy. 
h CTape Bapiie^anie; 4patao caM obo 4aHa ca BiiHOBHimuMa 
BapMeijCKHMT. 04b npey3BHHieHOCTH Barae HaHMeHOBanuMT. Kou<i>e- 
pempio, y Koioft cmo coBiTOBaan ce: KaKO 11a Haftaenmift Hannm, 
y OBOMH 04cy4H0MT> nacy Hapo4t 4a 3a40B0jiHH0.

IHTa CMO sa 4oópo Hainan 0411a 3aat0HHTH H3BOjHneTe H3i> 
piuora yBn4HTH. IIpeM4a cmo HeKe tohkc 40 noBpaTKa Barae 
iey3BHineHOCTH, h 401'OBopa c Baiaa ocTaBHJH. 3 a ca4a CBe to,
0 4bjo Mapa H3T> BH4a ocTaBjairt, Ha 4pyro BpeMe.
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Fordítása:
Magánúton tudtam meg, hogy Bécsből szerencsésen visszatért; 

testvéri kötelességemet teljesítem, midőn üdvözlöm: Isten hozta.
Hogy milyen ügyeket tárgyalt meg Bécsben és milyen ered

ménnyel arról hivatalosan semmi tudomásom sincsen.
A szerb nemzet és a magam megnyugtatására szolgált Mayer- 

hofer alezredesnek Bécsből július 31-én kelt magánértesítése, amelyből 
megtudtam, hogy az összmonarchiá és ennek keretében a mi nemzetünk 
méltóságának fenntartására együtt fogunk a harc mezején a monarchia 
felforgatói és magyar elnyomóink ellen küzdeni.

Én önnek, szövetségünk értelmében és ezen legújabb események 
hatása alatt, melyeknek ön szemtanúja volt, baráti jobbomat nyújtom, 
és szentül megígérem, hogy az összmonarchiáórt és emellett nemze
tünk méltóságáért, önnel együtt élni-halni kész vagyok.

Bemélem szívesen veszi tudomásul — mert szent céljaink 
kivívására nem lesz kénytelen a tömegekkel tanácskozni, — hogy 
engem is a nemzet ideiglenes teljhatalommal felruházott, melynek 
értelmében, mint a nemzet kormányzója, egyedül fogok Exellenciáddal 
tárgyalni.

Kölcsönös megbeszélésünk és működésünk ezen pontján állva, 
mindenekelőtt közlöm az itteni viszonyok állását, s azután, hogy mire 
van még szükségünk eredményesebb cselekvés okából. Ha tények 
alapján az igazat meg akarja tudni, — mellőzve az igazságot takargató 
idegen értesülést — akkor tisztában kell lennie, hogy báró Hrabowsky 
altábornagyban nem bízhatunk. Döntő bizonyítékul mellékelem, alkalmas 
felhasználásra, [1848] július 31-én kelt sajátkezű levelét, melyet 
Novits biztos fogott el. Ne vélje, hogy azon részeken, melyeken 
átutazott, békesség és testvéri egyetértés honol, melynek béke mag
vait ön elvetette; s mely szent vetés szemei előtt azonnal kikelt. 
Alig hogy ön eltávozott, a bródi ezredben ismét kitört a régi 
ellenségeskedés a magyarok érdekében. Ezt a péterváradi tisztek, (önnek 
adott szavuk ellenére) annyira élesztették, hogy a bródi ezred már a 
péterváradi [szerb vezetés alatt álló] ezred községeit is kezdte elfoglalni.

A bródi ezred ezen fellobbanásától a vukovári mozgalom is 
fokozódott, ahol a báró Hrabowsky által kinevezett Szalay Nikodém egye
dül parancsol. A bródi csapatok elmentek Vukovárról, csak a Zanini 
gyalogság és a János főherceg dragonyosok maradtak vissza. Vuko
várról a baj elterjedt egészen Illőkig [Újlak], itt sincs egyetértés és 
bizalom a magyarok izgatásai folytán, akik titkolván céljaikat, s a köz
népet azzal ijesztgetik, hogy a katholikusoknak a görög keleti valláŝ

Доволбно да изђ предиоженв! видити можете само, какво 
е наше положеше политично, збогн сплетка мађаронски у по- 
добномт, начину на Власе и Немце у Банату покушаваш, но 
доста безусшкшно . . .
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k e ll felvenniük, i ly  m ódon a n ép e t k é t  pártra szak ítva , a m agyaroknak  
közénk u ta t ny issanak . E zen  okból szü k ség esn ek  lá ttam  a k a th o lik u s  
lakossághoz e g y  prok lam ációt1 kibocsátan i és ő k et m eg n y u g ta tn i, 
m e ly e t eg y ú tta l E xcellen ciád  részére id em ellék e lek .

E g y ú tta l A lsó -S zerém ség  m eg n y u g ta tá sá ra , m e ly e t  sem m ifé le  
m agyar fondorlat sem  tu d o tt  a n em zeti ü g y tő l e lté r íte n i, bár ig y e  
keztek  azzal hatn i rája, —  titk o n  te r je sz tv én  a h írek et, h o g y  a bán  
reakcionárius, h ív e  a rég i ren d szern ek  é s  v á rm eg y e i p á r tn a k ; 
a napokban az E xcellen ciád  á lta l k in ev e ze tt  m e g y e i tisztik arra l ta r to tt  
értek ezle ten  arról tanácsk oztu nk , h o g y  m ily  m ódon leh etn e  ezen  so rsd ö n tő  
időb en  a n é p e t k ie lég íten i. H o g y  m it v ég ez tü n k , azt a m e llé k le tb ő l2 
m egláthatja , noha néhán y  p o n to t fü g g ő b en  h a g y tu n k  E x cellen ciá d  
v issza tér té ig . M indezt és a béke k érd ésé t te k in te ten  k ív ü l hagyom ,, 
későb bre  halasztva.

A z előadottakból e lég g é  láthatja, h o g y  m ily en  a m i p o litik a i 
h ely zetü n k  a m agyarónok c se lszö v ése i fo ly tán , ak ik  hasonló  m ódon  
hatni ig y ek ezn ek  a bánsági o láhokra és n ém etek re  is  bár, e lé g  
k ev és  sikerrel.

399.

Karlóca, 1848 augusztus 5.

Mátits Demeter levele Sztefanovits István Tenkához, a szerbországi 
államtanács alelnökiéhez, melyben a bécsi békéltetés eredménytelenségét 

és a föodbor reorganizációját tudatja.

Másolat. Budapest, Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok, 127. lap.

. . .  [Рајачић патријарх] изв&стно ми казао, да је Мајер- 
хоФер посдао одбору штаФету, којом јавља, да је Бан био у 
Бечу, да је надвојвода Јован покушавао учинити прпмирје са 
Мађарима и Југославенима, но да су први то одбијали, на то, 
да је и одбор мађарску страну одбио, п сада да ће са Србима 
и троједном Краљевином обшту ствар имати. МајерхоФер саве- 
тује у сљедству тога, што сада да се чини, и вели да ће и он 
сам доћи доле, да помаже у предузећама

Кошут опет држао је слово у сљедству ти догађаја, жали 
се до зла Бога на Аустрију, и вели, да ће ју Мађари и са 
паклом савез учинити, само да буду против Аустрије. 6 ’, кад 
би Бог дао. да су Мађари тако паметни, да се сагласе на сва 
зактевања скупштине од 1-ог Маја, па да онда имају обштег 
непријатеља; ово би добро било и за једну и за другу страну. 
Видпћемо, шта ће од свега бити, само ваља бити на опрезу и

1 Lásd a 318-ik számú iratot.
2 Lásd a 395. számú iratot az 592. lapon.
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Fordítása: ^
. . . Rajacsits érsek határozottan állította előttem, hogy Mayer- 

hofer sürgönyt küldött a főodbornak, melyben közli, hogy a bán 
Bécsben járt, és János főherceg megkísérlette a magyarokkal és a 
délszlávokkal való kiegyezést, — de előbbiek elutasítván ezt, a 
bizottság a magyar párt ajánlatait is elutasította; úgy, hogy 
most a szerbek és a hármas királyság közösen fognak cselekedni. 
Ennek következtében Mayerhofer a jelenre nézve tanácsokat osztogat 
és maga is lejönni óhajt, hogy az előmunkálatokban részt vegyen.

Ezen események következtében Kossuth ismét beszédet tartott, 
panaszkodik rettenetesen Ausztriára és azt mondta, hogy a magyarok 
készek az ördöggel is szövetkezni Ausztria ellen. Adná az Isten, hogy 
a magyarok észretérnének és a május 13. és 15-iki gyűlés összes 
határozataihoz hozzájárulnának és [Ausztria] közös ellenségünk lenne. 
Jó volna ez mindkét párt részére. Majd meglátjuk, hogy mi lesz még 
mindebből, de résen kell állanunk és jól felkészülni; mert minél 
jobban készül el a szerb nép katonailag, annál könnyebben és vérontás 
nélkül érhet el sikereket.

Nem irok többet erről, mert tudom, hogy jobb értesülései 
vannak. A patriarcha azt mondta nekem, hogy sajátkezűleg fogja 
értesíteni arról, hogy kormányzóvá neveztetett ki. Nem tették meg 
diktátornak abban a hiszemben, hogy ez neki nem tetszene, ő tehát 
most nemcsak egyházi, hanem világi feje is nemzetének. Közölte 
velem, hogy a főodbort a következő osztályokra osztotta: 1. diplomáciai 
(külügyi), 2. politikai (belügyi), rendőri és 3. pénzügyi — gazdasági 
osztályokra; ezeknek elnökeit és tagjait is már kinevezte. Láthatja 
tehát, hogy teljes a közigazgatás; no de erről is bizonyosan bővebb 
értesülést fog nyerni.

спремати се добро, јер што народ србски војено спремјен буде, 
тим ће лакше и без продивања крви моралним начином добити.

Ја нећу више о овом говорити, јер внам, да ђете под- 
робније извјестије имати; а патријарх ми је казао, да ће и сам 
писати, како је наименован за управитеља народа. Нису хтели 
узети име диктатора, јер веле, то н>ему неби сходствовало. 
Он је дакле сада глава народа и свештена и мирена. Каже ми, 
да је одбор поделио на одјеленија: дипломатично (инострани 
дјела) ; политнчно (унутрашаи) судејско,' подицајно и Финан- 
цијелно-економно, и већ је предсједатељ и членове од одбора 
за та одједенија наименовао. То видите, да је савршена 
администрација: но и о овом ви ће те те сигурно обширније 
извјестити. •
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400.
Budapest, 1848 augusztus 6.

Mészáros hadügyminiszternek báró Viret bánsági főhadbiztoshoz intézett 
rendeletéből, melyben Dreihann ezredes eltávolítását helyesli.

Eredeti rendelet. Wien, Kiv A.; S. B. 6. K. Faso. 130. 1848. VIII. 3/a.
Exp. aug. 7. Érk. aug. 9.

. .  . Für zweckmässig erachte ich . . . die fernem Anordnungen 
des General Commando Präsidiums, dass dasselbe dienlich erachtet 
habe den Herrn Oberstlieutenant Dreihann, aus Ursache dessen, 
dass sich die Stimmung der Bewohner von Weisskirchen von ihm 
abwendete, in seinem eigenen Interesse und um jedes lähmende 
Misstrauen zu beseitigen mit dem Aufträge nach Temesvár zu 
berufen, das Landes-Regiments-Commando dem H. Hauptman von 
Maderspach zu übergeben.

(U. o. 1848. VIII. 3.)
Dreihann alezredes ellensége lévén a magyaroknak, nem foglalt 

erélyes állást a szerb felkelők ellen. Sőt Vukovics királyi biztos megvádolta 
azzal, hogy nyilt barátságban áll a felkelőkkel és a szerbiai önkénteseket 
bántatlanul hagyja. (TJ. o. 1848. Vili. 4. a., b., c.) Báró Piret erre Dreihann 
alezredest elmozdította a parancsnokságtól. ■

401.
Fehértemplom, 1848 augusztus 6.

Maderspach százados báró Viret főhadparancsnokhoz intézett jelen
téséből, Fehértemplom helyzetéről.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 130. 1848. VIII. 9.
Érkezett augusztus 9-én.

Heute früh 4 Uhr ist Herr Oberstlieutenant von Le Gay 
mit seiner Truppe plötzlich von hier abgerückt, indem derselbe der 
hiesigen Bürgerschaft welche Herrn Oberstleutenant flehendlich 
anging selbe durch seinen Abmarsch dem auf 2 Stunden von der 
Stadt entfernten Feinde nicht Preiss zu geben, abschlägig mit dem 
Rathe beschied, die Stadt zu übergeben um sich in die Arme des 
Feindes zu werfen; worauf. . .  ein grosser Theil der Bürgerschaft 
die Flucht ergriffen hat . . .

Ungeachtet der drohenden Gefahr haben sich dennoch ungefähr 
400 Bürger unter (mein) Commando entschlossen, die Stadt gegen 
die etwa anrückenden Insurgenten zu verthéidigen; . . .  in dem an 
der Teufelsbrücke zwischen Vracsevgáj und Dubovác . . . nahe 
an 2000 Rebellen mit Kanonen versehen stehen, so unterfängt sich 
gehorsamst Unterzeichneter, — Hilfe schleunigst hieher beorden 
zu wollen.
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402.
Budapest, 1848 augusztus 7,

Szemere belügyminiszter válasza Szentkirályi Móric királyi biztos 
fölterjesztésére, melyben a kormány irányelveit kifejti.

Eredeti fogalmazvány. Budapest, 0. L .; B. M. 1848. 704. ein. szám.

Múlt hó 28-án kelt . . . becses levelére a következőket 
válaszolóm:

1. Kijelentett kívánatéhoz képest minden kormányrendeletet 
azonnal fogok közölni kir. biztos úrral, melyek a hatósága alá 
helyezett törvényhatóságokhoz fog bocsáttatni.

Megjegyezvén, hogy elvem szerint nem tanácsos a teljes 
hatalmú kir. biztosok hatáskörét közbeavatkozással háborgatni, 
és így mennél ritkábban kérdeztetem általok, annál inkább örvendek, 
de ép azért részletes rendelkezésekkel én sem fogom teendőit 
nehezíteni.

2. Nemcsak hogy segédet és írnokot vehet Ön maga mellé 
1—4 forint napi díjjal, nemcsak hogy a négy ló tartása meg- 
hagyatik, hanem mindazon kiadások megtételére felhatalmaztatik, 
miket a nagy cél, t. i. a törvényes rend helyreállításának elérésére 
megkívántalak.

3. Értekeznie nemcsak velem, hanem az összes ministeriummal 
igen kívánatos lett volna ránk nézve is, de teljes hatalmú kir. 
biztosra éppen azért van a kormánynak szüksége; hogy az képét 
viselvén a kormánynak, távollétében mindazt tehesse, mit helyesnek 
és célszerűnek ismer. Nem való, hogy ez ügyben s ily körülmények 
között udvariasan igyekezzem szóllani, hanem azt ki kell mondanom, 
hogy Önt maga a közvélemény is kijelölte királyi biztosul, éppen 
azért, mivel magasabb combinatiók emberéül ismeri, ki a tanács 
kútfejét fajában és szívében hordja.

4. Mi a ministerium politikája? Nagy kérdés az, de röviden 
átesem rajta.

A rác és határőri mozgalmat mi pártütésnek nézzük, melyre 
nézve sem békének, sem alkunak, sem frigykötésnek nincsen helye. 
Ezt vagy fegyverrel kell elnyomatnunk, vagy a rácoknak meg kell 
magukat adniok, — vagy oda kellene adnunk az ország déli részét, 
mit a magyar nem tesz és nem tehet.

Erre nézve Jéllachich maga a ministerélnoknek kijelenté most 
Becsben, hogy ő megveti a rác mozgalmat és ezzel minden össze
köttetést megtagad. Ezt mondta ő, — akképen cselekszik-e, 
az más kérdés.

Horvátországra nézve más téren állunk; az némileg mindig 
mellettünk állott. Ött a. phanatismus még tovább ment. Ott a párt
ütésnek jogos színt inkább lehet adni; ott a fölkelésnek mélyebb
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gyökere van, mert a határőrség nagy hatalom. Tehát itt helye van 
némi egyezkedésnek. Az iszonyú harcnak kikerülése végett a közöttünk 
levő viszonyt föltétlenül lehet bővíteni, pontokban meghatározni. 
A nyugalom idejében a dolgok természetes folyása visszaadná, amit 
netalán elvesztenénk.

De hogy ebben jól érjünk célt, és biztosan a rác pártütést 
kell .elnyomnunk. Ezzel a horvát mozgalom erejének a felét 
elvesztené, mert Jellachich felhagyna a maga izgatásaival, — meg
szűnnék a rác lázongás.

Jellachich azt mondta, hogy ha Ausztria a németbirodalmi 
szint fölveszi és a hadsereg erre az esküt leteszi, — megszűnt 
létezni Ausztria s az uralkodóháznak nincs más független támasza, 
mint Budapesten. Tegnap dőlt el ez Bécsben; hacsak mesterségesen 
ki nem kerülték a szikla örvényt.

A ministerium tagjai az uralkodó ház némely tagjainak 
eljárását sajnálják, kárhoztatják, de reményük mindnyájan e kérdést 
az uralkodó ház ártalma nélkül megoldhatni.

Az ausztriai ministerium ellenséges szellemben nyilatkozik; 
túlnyomó benne a reactionismus, a szláv, a gyáva elem, — együtt 
a három. Kétséget nem szenved, hogy annak a belső viszály kedves. 
A horvátokat pedig mindennel ellátja.

Ezen négy széthúzó elem közt: reactionarius párt, szláv, 
republicanus, német, nem omlik-e szét a birodalom? a közeljövendő 
megmutatja. M i mindenesetre a kérdést a dynastia romlása nélkül 
kívánjuk megoldani. Mi a rác pártütést erővel el akarjuk nyomni, 
vagy adják meg magokat. Mi azt hisszük, ha ezen eélt elérjük, 
félig megoldottuk a horvát kérdést is.

Ekképen állunk az ausztriai kormány irányában, melyet 
belső gyöngeségünk vakmerővé tett, de maga is kínlódik az erőt
lenségben.

Ezek szerint az a véleményem, hogy a rác lázadás elnyomása 
első lépés mind a horvát, mind az ausztriai viszonyok megoldásában. 
Adjon az Isten nekünk szerencsét a cabinetben a munkálkodásban, 
a hol a horvát és ausztriai ügy megtárgyaltatik. Ön eszközölje ki 
a rácok legyőzetését és mi is eredményre jutandunk. A diadalt 
semmi mással sem lehet pótolni.

Mészáros hadügyminister holnap leutazik a táborba . . . foly
tonos tudósításait kérem . . .

Szemere belügyminiszter a kormány álláspontját Szentkirályi Mór 
kérelmére írta körül. Szentkirályi a jász-kún nemzetőrséggel szállott a táborba 
s itt érte királyi biztosi kinevezése, melyről előzőleg mit sem tudott. 0 a ki
nevezést csak ideiglenesen fogadta el, a meddig a jász-kőn nemzetőrség Bács
kában tanyázik.
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. .  . Но опет пре, него пхто би прешао, желим поуздано 
извјестити се да ли тамошњи народ наш неиде против цара; 
јер ако би ово било, онда ја прећи никако неби могао; будући 
ни ја, као ни народ овоземаљски никако нећу у војну противу 
цара упустити се и у таковој участвовати; него само у томе, 
да се народ србски тамошњи од мађареке владе ослободи пак 
да дође под владу свога цара и под своје власти и судове, 
по својим старинскпм црквама и по провинције, као што и 
свима другим народима даје.

Fordítása:
Mielőtt átmennénk [Dél-Magyaroszágba] biztosan akarom tudni, 

vájjon az ottani nép nem megy-e az osztrák császár ellen ? mert ezen 
esetben semmiképpen sem kelhetek á t ; minthogy sem ón, sem itteni 
nemzetünk semmi körülmények között sem bocsátkozunk egy császár
ellenes harcba, — hanem csakis olyanba, mely arra irányul, hogy az 
ottani szerbek a magyar uralom alól felszabadítassanak császár és 
kormánya alá helyeztessenek régi jogaik alapján, külön tartománnyal, 
mint ez a többi nemzeteknek is megadatik.

4 0 4.
Yinkovce, 1848 augusztus 9.

Moth tábornok jelentése gróf Latour osztrák hadügyminiszterhez, melyben 
a bánsági eseményeket leírja.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A .; 1848. Kr. M. Nr. 4199.
Érkezett augusztus 18-án.

. ..  Die anfänglich wenigstens scheinbar gegen den Magyarismus 
gerichtet gewesene Bewegung hat kurz nach ihrem Bestände eine 
ganz andere Richtung genommen, die man zwar noch immer durch 
ausgesteckte kaiserliche Fahnen zu verhüllen sucht, die aber 
demungeachtet schon so offen geworden ist, dass sie nicht mehr 
verkannt werden kann. Sie ist nehmlich wie ich bereits im Monate 
Mai d. J. von meinem damaligen Dienstposten aus Pancsova dem 
Banater General Commando Präsidium berichtet habe,1 die Los
trennung der Serben von dem österreichischen Kaiserstaate und die

1 Lásd a 184. sz. iratot a 256. lapon.

403.
Belgrád, 1848 augusztus 4.

Knityánin szerb államtanácsosnak Majacsits érsekhez intézett levelé
ből, melyben feltételeit közli a délmagyarországi szerbiai önkéntes 

csapatok vezérletét illetőleg.
Fogalmazvány. Belgrád, Nemzeti levéltár. Iratok 1848. 252. sz.
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Verbindung mit Serbien nur Wiederherstellung des einst bestandenen 
Serbenreiches', dann die Verdrängung aller anderen Nationen und 
Religionen aus den von den Serben bewohnten Ländertheüen. Diese 
revolutionäre Bewegung wird zwar durch den Carlovitzer Metro
politen und das dort sich selbst constituirte National Comité 
geleitet, hängt aber wesentlich von dem fürstlich serbischen Ein
flüsse ab, durch den die Insurgenten noch fortwährend und namentlich 
im Banate zu Pancsova nächtlicherweile die erforderlichen Waffen, 
die Munition und selbst Kanonen erhalten. Auch strömen tag
täglich bewaffnete Serbianer herüber, welche sich entweder der bei 
Perlas lagernden, oder aber der zu Deliblat seit der letzteren Zeit 
sich sammelnden Horde anschliessen. Zum gleichmässigen Anschlüsse 
an einer diesen beiden Horden werden sämmtliehe Bewohner Pan- 
csovas, so wie des Deutsch und Illirisch Banater Regiments ver
halten, und diejenigen, die sich hiezu nicht herbei lassen wollen, 
als Yerräther angesehen und behandelt. So wurde, wie schon 
bekannt, das dem Gesetze treu gebliebene wallachische Ort St.-Mihäly 
durch die zu Alibunar gelagerte, später bei Werschetz zerstreute 
Horde angezunden und geplündert. Dasselbe Loos traf auch vor 
kurzen, das gleichfalls an die Rebellen sich nicht angeschlossene 
grosse, schöne und reiche wallachische Dorf Usdin im Deutseh- 
banater Regimente, welches durch mehr als 2000 aus dem Lager 
von Perlas mit Kanonen entsendete Servianer und Grenzer der 
illirvschen Nation angegriffen, angezündet und zu Schutt und Asche 
verwandelt worden ist. Viele der Bewohner fanden bei der Ver
teidigung ihren Tod, alle aber büssten ihr ganzes Vermögen ein, 
welches von der Horde gewaltsam abgenommen, und in das Lager 
bei Perlas gebracht wurde, wo das Vieh noch immer geschlachtet 
und verzehrt, die übrigen geraubten Sachen aber verkauft werden.

Die verunglückten Bewohner fanden zwar in den benach
barten Orten Antalfalva, Ludwigsdorf und Debelyácsa gastliche 
Aufnahme, allein auch diese Orte stehen bereits in der grössten 
Gefahr, das gleiche Schicksaal zu theilen, weil sie sich unter keiner 
Bedingung an die Rebellen anschliessen wollen. Auch war bereits 
den 29-ten vorigen Monats eine Abtheilung aus dem Lager bei 
Perlas unter Anführung des beim Generalstabe zugetheilten, der
malen nach der untern Gegenden beurlaubten ehr- und pflicht
vergessenen Lieutenants Stefanovié von Graf Kinsky Linien Infanterie 
Regimente beordert, den Ort Antalfalva anzugreifen, anzuzünden 
und zu plündern, was jedoch nicht gelang, indem die entschlossene 
slovakishe Bevölkerung in Verbindung mit den im Orte befindlichen 
verunglückten wallachischen TJsdiner Grenzer den Feind in die Flucht 
schlug; doch leider muss man bezweifeln, dass diese brave Bevöl
kerung noch länger ohne einer auswärtigen Hilfe sich behaupten 
vermögen werde, da der Feind mehr als zehnfach überlegen ist.

Nicht minder bedroht und gefahrvoll ist auch die Lage der
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ganzen übrigen zur serbischen Nation nicht gehörigen Bevölkerung 
der Pancsovaer Comunität und des Deutsch-Banater Regiments, 
obgleich sie sich der Nothwendigkeit weichend, den Rebellen ergab, 
und nicht nur aus ihrer Mitte die geforderte Mannschaft in die 
beiden Lager stellt, sondern auch die übrigen an sie anrepartirten 
Bedürfnisse liefert.

Das Pancsovaer Comité, dessen Kern Schanzsträflinge und 
Männer von bewährt schlechtester Cunduite bilden, hat bereits 
unter Vorftthung der Kanonen die ganze deutsche und katholische 
Bevölkerung in Pancsova durch Serbianer entwaffnet, und auch 
eine gleiche Entwachung im ganzen Deutsch-Banater Regimente 
veranlasst, welche Zweifels ohne schon beendet sein wird.

Arretierungen der Deutschen und Katholiken ohne Unterschied 
der Nation, finden ohne Unterlass statt. Ungefähr 60, der ange
sehensten deutschen und katholischen Bürger sind ohne irgend 
einer bewussten Schuld nach Sémiin abgeliefert, wo sie sich in 
der strengsten Haft befinden. Alle Gefängnisse und selbst das 
Regiments Gemeinde Spital in Pancsova, welches man zu diesem 
Zwecke eigens räumen liess, sind voll mit Deutschen und Katho
liken angefüllt, welche als politische Verbrecher untersucht worden. 
Selbst Frauen sind von Inhaftirungen nicht verschont geblieben. 
Gegen alle diejenigen, welche sich erlauben sollten, gegen die serbische 
Bewegung oder Nationalität nur das Mindeste zu reden, ist das Stand
recht publizirt. Auch scheint es, dass bereits die Realitäten aller Deut
schen und Katholiken an Servianer vergeben sind, zumal noch der 
Affaire bei Werschetz die Gattin des dort getöteten servischen Capitains 
Tadic beim Comité zu Pancsova mit der Forderung erschien, dass ihrem 
Gatten, und auch für ihr für den Fall des Witwerstandes zugesicherte 
Haus des Pancsovaer Fleischhauers Frank in’s Eigenthum einzu
antworten.

Das Grenzvolk wird allenthalben durch die griechisch nicht 
unirte Geistlichkeit unter den lügenhaftesten Vorwänden, und 
Schilderung der gräuelhaftesten Marter, welche die Serben im 
Provinzial-Beamte und der Bačka, von Ungarn erdulden müssen, 
fanatisirt, und zur höchsten W uth angeregt; und selbst der 
Metropolit von Carlowitz entblödet sich nicht, an der Ausstreuung 
solcher lügenhaften Gerüchte, lebhaftesten Antheil zu nehmen, und 
durch derén persönliche Verkündigung von der Kanzel selben 
Glaubenswürdigkeit zu verschaffen. Seine Vermessenheit ging selbst 
so weit, dass er den 14-ten vorigen Monats in dem Lager zu 
Perlas persönlich erschien, der dortigen Horde den Segen gab, 
ihr tolles Treiben als ein heiliges gottgefälliges Werk schilderte, 
und versprach, im Falle der Noth selbst an ihrer Spitze mit dem 
Kreutze in der einen, und dem Schwerte in der andern Hand 
gerüstet, gegen den Feind zu ziehen, und zu kämpfen.

Eben dieser Metropolit war es, welcher bei seiner am 16-ten
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vorigen Monats, stattgehabten Anwesenheit in Pancsova den Ver
such zum Anschlüsse der Offiziere des Deutschbanater Regiments 
an die Revolution machte, dann aber nach erhaltener bestimmten 
Zurückweisung seines Antrags die Aufhebung des Deutschbanater 
Regiments einverständlich mit dem Pancsovaer Comité beschloss, 
welche auch am 27. vorigen Monats dadurch faktisch erfolgte, 
dass sämmtliche Offiziere, deren mehrere schon früher schuldlos die 
niedrigste Behandlung erfahren mussten, eingeliefert, davon die 
Feldolfiziere mit Ausnahme der Kranken nach Sémiin unter 
Eskorte abgefertigt, die Regiments-Referenten und die Verwaltungs- 
Offiziere rückbehalten, und unter die Befehle des Comité gestellt 
wurden.

Die Feldoffiziere des Deutschbanater Regiments, welchen noch 
vier eingefangene Offiziere des Illirisch-Banater Regiments, und 
der seit Monaten inhaftirte Lieutenant Kirilovic des Infanterie 
Regiments Baron Rukavina, dann drei Staabsoffiziere und zwei 
Hauptleute aus dem Pensionsstande angeschlossen wurden, stehen 
in Sémiin unter strenger Aufsicht, und ob sie gleich nach ihrem 
dortigen Eintreffen auf die an sie gemachte Aufforderung des 
Metropoliten die schriftliche Erklärung abgaben, unter keinen 
Bedingnissen, unter die revolutionären Fahnen zu treten, so wird 
doch allgemein die grösste Besorgniss gehegt, dass sie nach Carlovitz 
gebracht, und zwangweise unter die an verschiedenen Punkten 
aufgestellten Horden vertheilt, und zur Leitung der Operationen 
werden verwendet werden.

Dies dürfte der Umstand bestättigen, dass dem neu beför
derten und gleichfalls zu Sémiin mitgefangenen Herrn Obersten
v. Poppovid ohngeachtet der vom Metropoliten anfänglich gegebenen 
Zusicherung noch immer die Abreise zu seinem Regimente nach 
Italien verweigert wird. Da dieses brave Offiziers Corps seiner 
Pflicht auch unter den niedrigsten Umständen treu zu bleiben 
versuchen wird, so stehen demselben die grössten Misshandlungen 
unvermeidlich bevor, wenn nicht höheren Orts auf eine entsprechende 
Abhilfe fürgedacht werden sollte. Ich fühle mich daher verpflichtet 
Ein k. k. hohes Kriegsministerium gehorsamst zu bitten, die 
geeignetesten Fürkehrungen auf das Schleunigste treffen zu wollen, 
damit diese gefangenen Offiziere ihrer Haft entlassen, oder aber 
wenigstens von Misshandlungen gesichert werden.

Von den Regiments Referenten und den Verwaltungs Offizieren 
haben sich bereits einige entfernt, und die Andern werden, wenn 
sie nur hiezu die Gelegenheit finden, ihrem Beispiele nachfolgen, 
da keiner von ihnen unter den Befehlen der anarchischen Regierung 
stehen will, sondern sie nur für den ersten Augenblick zur Siche
rung des eigenen Lebens der Nothwendigkeit nachgeben, und auf 
ihren einstigen Posten verbleiben mussten.

Eben so wie das Deutschbanater Regiment, ist der Pancsovaer
39D r. T h im  J . : Az 1848—49-iki azerb fölkelés tö r té n e te . II .
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Magistrat aufgehoben und auch die dortige Brigade ausser Wirk
samkeit gesetzt worden. Der Herr General Brigadier v. Luzsetits 
erhielte anfänglich vom Chef der Revolution Stŕatimirovié die 
Bewilligung frei wo er hin will abzuziehen, oder aber zu Pancsova 
zu verbleiben. Diese Bewilligung wurde den zweiten Tag auf 
Slavonien und Croatien beschränkt, den dritten aber gänzlich auf
gehoben, sö zwar, dass genannter Herr General - nun mehr in 
Pancsova verbleiben muss. Eben so erhielte der Herr Oberst
lieutenant Bau-Direktor Gilväsy die schriftliche Erlaubniss nach 
Agram und Wien zu reisen, allein kaum nach paar Stunden liess 
man ihm solche wieder abnehmen. Nicht minder wird auch der 
Feldkriegskommissär Kalmünzer, dessen Amtwirksamkeit gänzlich 
aufgehört hat, die Abreise von Pancsova verweigert, und es scheint, 
dass die dermaligen Machthaber die rückgebliebenen Offiziere und 
Beamten als Geisel in Pancsova halten.

Aus dem vorstehenden geruhe Ein hohes Kriegsministerium 
gnädigst zu entnehmen, zu welch gefahrvollen Zustande sich die 
nieht serbische Bevölkerung des Deutschbanater Regiments und 
der Pancsovaer Comunität dann die dortigen Offiziere und Beamten 
befinden, und wie es zur Rettung ihres Lebens und Vermögens 
eines schnellen und ernsten Einwirkens von Seite der Regierung 
dringend benöthiget, und wie selbst die Integrität des Staates ein 
kräftiges Einschreiten zur Unterdrückung der bereits sehr gefährlich 
gewordenen Empörung nothwendig macht, wenn nicht dieses Übel 
noch weiter um sich greifen und eine allgemeine nicht mehr so 
leicht zu bewältigende Anarchie nach sich führen soll.

405.

0-Orsova, 1848 augusztus 9.

Eisler őrnagy, az alsódunai kordon parancsnokának, báró Piret bánsági 
főhadparancsnokhoz intézett jelentéséből.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. 1848. Faso. 180. VIII. 20.

In Serbien dauert die Bewegung, zur Unterstützung der 
diesseitigen Illyrier gegen die Ungarn fort, sonst wirken aber auch 
noch andere Elemente unter den Bewohnern als Kampflust gegen 
die Türken, Neigung für die frühere Regierung der Exfürsten 
Obrenovich und auch eine ungarische Parthei soll in Belgrad sein . . .

Der Distriktskapitän von Milanovac, titular Major Dimitrij 
Novakovich, dann ein gewisser Radojko Nitschitsch des serbischen 
Ortes Dobra erscheinen fast täglich, geben Befehle an die Gemeinden 
diesseits . . .
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Ungeachtet solcher Facta. . . erklären sich die jenseitigen 
Behörden, bei den stattfindenden Gebiets-Verletzungen als unbe- 
theiligt.

Eisler 1848 augusztus 24-én is jelenté: „Übrigens sammelt man . . . 
im gegenüber liegenden Serbien immer noch Leute zum Einbruch nach 
diesseits und dort wo man auf Widerstehen stosset, werden auch selbst 
Zwangsmittel angewendet.“ (U. o. VIII. 42.)

406.
Budapest, 1848 augusztus 10.

A  nádor Zsitvay Józsefet kinevezi Szerem vármegyébe királyi biztosnak.

Zsitvay József első alispán és királyi biztosnak.

Hivatalosan tudósíttattam, miképen Szeréin megye az ámítás 
és rettegtetés eszközeivel a törvény és törvényes rend ösvényéről 
eltéríttetvén, előzetes engedély és szükséges előkészítés nélkül 
az 1848: XVI. t.-cz. ellenére, a tisztviselő személyzetet ismételve 
és épen a minden hivatalaitól felfüggesztett br. Jellachich József 
törvénytelen elnöklete alatt részint megváltoztatta, részint meg
szaporította legyen.

Tudósíttattam továbbá, miképen a tisztikar nagyobbára a ret
tegtetés befolyásának kitétetve, — nemcsak a korona és alkotmány 
ellen intézett bujtásokat fékezni nem képes, hanem törvényellenes 
gyülekezetekben és ott keletkezett határozatok végrehajtásában 
legalább némely tagjai által tettleg részt vészén.

Tudósíttattam végre, miképen a Szerémmegyének a lakosságát 
a szerte működő bujtogatók, különféle mentességek és kedvezések 
Ígérete által, melyeknek teljesítése a fennálló tulajdon- és birtok- 
viszonyokat megsemmisítené, jogszegésre és ellenszegülésre izgatják.

Ezeknél fogva kötelességem lévén, a korona és alkotmány 
egységét, valamint a törvények és közrendnek fentartását eszközölni 
és minden megtámadások ellen védeni.

Ont királyi kiztos minőségében Szerémmegyébe kiküldőm 
oly végre:

1- ször: Hogy a törvényes kellékek mellőzésével hivatalaikból 
tettleg elmozdított tisztviselőket hivatalaikba visszahelyezze és 
a netalán megürült állomásokat a törvény értelmében betöltse.

2- szor: Hogy az illoki gyülekezetben f. évi július hó 21-én 
az 1848 :XYI. t.-cz. ellenére, előzetes engedély nélkül érvénytelenül 
kinevezett egyének tiszti eljárását felfüggessze; ha pedig a tiszt
viselők számának szaporítása szükségesnek ismertetnék, azt előzőleg 
feljelentse.

3- szor: Hogy a bujtögatókat és lázítókat, személykülömbség 
nélkül, megfelelő büntetés végett, bíróság elé állítsa, a megyei

39*
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lakosokat jogaik, kötelességeik és valódi érdekeik* iránt felvilágo
sítsa, tekintőleg felvilágosíttassa; és azokat az engesztelés és testvéri 
bocsánat biztosító szavaival a béke és törvényes rend útjára térítse.

4- szer: Hogy a megye végrehajtó hatóságát az 1848: XYI. 
t.-cz. értelmében megalakíttassa.

5- ször: Hogy az 1848 :V. t.-cz. minél előbbi végrehajtását 
és így a képviselet nélkül levő megye polgárainak törvényes jogaikba 
való igtatását mihamarább eszközölje.

Ez okból királyi biztos urat teljes hatalommal felruházom, 
akarván, hogy a rögtön ítélő hatóság kihirdetésével is mindazt, 
mit a kitűzött cél elérésére, vagy megközelítésére célszerűnek és 
szükségesnek ismerend, tehesse és elrendelhesse; br. Hrabowsky 
János hadi főkormányzó, Szentkirályi Móricz és Csányi László 
királyi biztos urak közremunkálásra, a megye és hadiparancsnokság 
pedig engedelmességre innét már utaltatván.

Kelt Budapesten, augusztus 10-én, 1848.
Belügyminister: István nádor,

Szemere Bertalan. kir. helytartó.

407.

líjverbász, 1848 augusztus 12.

Szentgyörgyi Horváth Antal bácsmegyei főispán Batthyány miniszter
elnöknek bejelenti hácsmegyei intézkedéseit.

Eredeti jelentés. Budapest, 0. L.; B, M. 1848. 870. ein. szám.
Érkezett augusztus 21-én.

Teljes tisztelettel jelentem, hogy én folyó hó 10-én Bajára 
érkeztem, és másnap azonnal az alsó bácskai táborba siettem 
Szentkirályi Móric királyi biztos úrral, Bácsmegye tisztviselő 
karával értekezendő és a tábori körülményeket megismerendő. 
Hogy a reám ruházott főispáni tisztemben hovahamarébb működ
hessek, Yerbászon a főtábor és a tábori bizottmány székhelyén 
rendkívüli megyei bizottmányt alakíttatván, az engem főispánul 
kegyesen kinevező rendeletet meghirdettem és az előírt esküt 
letettem . . .

Elhatároztatott: 1. hogy a már alakított tábori bizottmány 
ezentúlra is állandósítsa működéseit . . .  2. hogy f. hó 21-től kezdve 
folytonos büntető törvényszék tartassák Zomborban, nemkülönben 
a táborban felállított rögtönítélő bíróság mellett, egy fenyítő tör
vényszék is megalakíttatik, mely működését azonnal megkezdi . *. .
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Одг некогг е времена цео светЂ овд^ сумнлтп се почео, 
да е савезг нашг у самомг д4лу истинитђ.

На мене су почели са сваке стране насртати, и доказивати мн, 
да Ваша политика, Преузвишеннв Бане, неће дозволити, да наше 
интерессе онако заступите, као што сама дужноств савеза иште.

Гд&коб су чакЂ и дотле ишли, да су и савт> раздорв 
религ10нарни, кој0 е после учинГногт. савеза лвно букнуо, упливу 
неке господе Херватске приписали . . .

Л самт> твердг стоао, као ст4на, нити самт. се дао у 
чимђ до данаст. уколебати; свагда надагоће се, да ће Преуз- 
вишеносгв Ваша време знати, кадг треба на средину нзићи.

Но садт>, л  самт. гласомт. мога цћлогт> народа позванЂ, а 
самт, гласомт. мое свештенне совћстн узбуђент, ВашоЛ Преуз- 
вишености излвити, да ако одма како ово писмо примите, на 
Мађаре не кренете се, мени ништа друго не остае, но да ћу 
цео уговорски савезт. као одт. Хрвата погаженг сматрати. 
Управо е данасЂ два мћсеца како се ми Срби хрватски сагозници 
б1вмо са Мађарима, а Хрвати шта раде ? Гледе, ћуте, — шштв 
намт. преко руке лвллго. да докт> Мађари на Херватску не на- 
падну, они ће деФенсиве држати се. Ово означавамт. за исторш, 
за потомке наше. Мени пак за садт>, и за борећи се народт> 
сербсшб. ништа друго не остае, но оно што е навнаравше: т. е. 
да бранећн биће и народноств мок>, само на силу србску уфам се, 
но зато опетт> за наМсвестЈк) дужноств примимт. све србске силе 
ма гди биле у помоћг позвати и кт> себи прикупити.

Л молимт, Вашу Преузвишеноств, да би изволили слћдства 
тога у рачунт. узети, но и свакда увћрени бити, да ће разводт. 
савеза свакда внше Херватима него Србима погубанЂ бнти, и 
то како у моралномЂ смнслу, тако и по Физичкоћ лкости.

408.
Karlóca, 1848 augusztus 12.

Rajacsits érsek levele Jellaöic bánhoz, melyben követeli, hogy azonnal 
törjön be Magyarországba.

Közölve: Szrbszki Letopisz, 1866-iki évkönyve 111. kötetének 147—148.
lapjain.

Fordítása:
Egy idő óta itt az egész közvélemény kételkedni kezd azon, 

hogy a mi szövetségünk tényleg létezik-e ? Mindenfelől megtámad
nak, azt állítva, hogy az ön politikája nem fogja megengedni a mi 
érdekeink képviseletét olyképen, amint azt a szövetség kötelesség- 
szerűen megköveteli. Némelyek annyira mentek, hogy az egész vallás
felekezeti cívódást, mely a szövetség megkötése óta nyíltan kitört 
és némely horvát főuraknak tulajdoníttatik, — a barátság egyetlen 
gyümölcsének tekintik.
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Én azonban szilárdul helyt álltam, mint a szikla és mai napig 
miáltal sem hagytam magamat megingatni; mindig remélvén, hogy 
excellenciád tudni fogja, mikor érkezik meg az időpont a föllépésre.

De most az egész nemzet felhív és papi lelkiismeretem is 
késztet reá excellenciádnak kijelenteni, ha levelem vétele után nem 
indul azonnal a magyarok ellen, részemre nem marad más hátra, 
mint az egész szövetséget a horvátok által megszegettnek tekinteni. 
Éppen két hónapja harcolunk mi szerbek, mint a horvátok szövetségesei, 
á magyarok ellen; s mit tesznek ez alatt a horvátok ? néznek és 
hallgatnak, — sőt vállvetve tudatják velünk, hogy mindaddig, amíg a 
magyarok Horvátországot meg nem támadják, védekezésre szorítkoznak. 
Ezt a tényt leszögezem a történelem és utódaink számára. Bőszemre 
és á hadakozó szerb nemzetre nem marad más hátra, s a mi legter
mészetesebb, a nemzet létét és nemzetiségét védve, — tisztán a 
szerb erőkben bízni, s ezért a legelszántabb kötelességemnek tartom 
az összes szerbeket, bárhol is vannak, segítségül hívni és magam köré 
gyűjteni.

Szíveskedne excellenciád ennek következményeivel számolni; 
legyen meggyőződve, hogy a szövetség felbontása végzetesebb lesz a 
horvátokra nézve, mint a szerbekre, úgy erkölcsi értelemben, mint a 
fizikai erőket illetőleg . . .

409.
Pest, 1848 augusztus 12.

A  magyár kormány diplomáciai úton herceg Eszterházy Pál külügy
miniszter útján ismételten óvást emel a szerbországi betörő 

csapatok ellen.
Jászay fogalmazványa. K. L. 1848. 493/e. Batthyány gróf ellenjegyzésével.

Báró Bechtold altábornagynak, visszavárólag eredetiben ide
szerkesztett jelentéséből át fogja látni Hercegséged, mikép a Magyar- 
ország alsóbb részein kiütött véres lázongás a szomszéd Szerbiából 
ezrenként berontó s maga a szerviai kormány által pártolt és 
minden szükséges hadszerekkel bőven ellátott rabló csoportok által 
segittetik, nemcsak, de főként azok által idéztetik is elő.

Miután tehát a szerbiai kormánynak ezen az európai hatal
masságok között fenlevő diplomaticai szerződésekkel s a nemzeti 
jogokkal is dacoló föllépése, a külhatalmasságok beleszólását is 
méltán igényli — hercegségedet még május 28-án és június 27-én, 
237. i és 352. sz. a., e tárgyban kelt leveleim kapcsában is, ezennel 
újólag felkérem: miszerint a szerbiai kormányt diplomaticai utón 
erélyesen arra szorittatni méltóztassék: hogy a szerbiai alattvalók 
a Magyarországba betöréstől szigorúan és tettleg eltiltassanak, az 
itt féktelenkedő csoportok pedig hazájokba azonnal visszahivassanak. 
Az eredmény felől, mielébbi tudósitását szivesen kérem.
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410.

Becsben, 1848 augusztus 13.

Herceg Eszterházy Pál Urályi előterjesztése Bajacsits érseic-metropolita 
elmozdítása iránt és Ferdinánd Idrály eziránti határozata.

Eredeti fölterjesztési tervezet. Budapest, 0. L .; Kr. 1VT. 1848. 1444. ein. szt

Királyi rendelet.

Miután Rajacsich József karlovici érsek és metropolita a tör- 
vénv és kormány rendeletéinek nyilván ellenszegült, sőt királyi 
parancsaimat is nyiltan megszegvén, érseki és metropolitai címének 
elhagyásával törvénytelen címet vett fel, híveit, sőt külországi hit- 
sorsosait is az álladalom ellen lázadásra gyűjtötte, Karlovicot az 
érseki széket ezen kárhozatos lázadás, központjává tette, az álladalom 
ellen fölkeltek seregeinek élére állott, s ennélfogva magyarországi 
királyi helytartóm által f. augusztus hó 2-án hivatalától felfüggesz
tetek : ezen hivataltóli felfüggesztést ezennel jóváhagyom s Rajacsich 
Józsefet, kit ennyi törvénytelen törekvés és tett terhelj vallás- és 
közoktatásügyi miniszterem előterjesztésére érseki és metropolitai 
hivatalától és méltóságától királyi hatalmamnál fogvá, ezennel 
elmozdítom.

Kelt Bécsben, augusztus 13-án 1848.

Ferdinánd király határozata:

Ich trage Bedenken, den vorgelegten Beschluss zur straf
weisen Entsetzung des Erzbischofes und Metropoliten Rajachich, 
Meine Genehmigung zu ertheilen, da nicht angegeben ist, ob dessen 
Schuld durch eine Untersuchung ermittelt ward, oder die Ver
nehmung des Angeklagten eingetreten sei, und da Entsetzung dieses 
durch die Wahl der Religionsgenossen berufenen Kirchenvorstehers 
leicht zu kirchlichen Spaltungen Anlass geben könnte. Ich erwarte, 
dass mein ungarisches Ministerium diesen Gegenstand mit jeher 
Verhandlung in Verbindung bringen werde, auf welche sich 
mein Handschreiben vom 31. August 1848 beziehet, womit ich 
Meinen Herrn Vetter den Erzherzog Palatin aufforderte, die dien
lichen Schritte zur Vereinbarung des ungarischen Ministeriums über 
die in Ungarn herrschenden Parthei-Aufregung mit jepen in Wien 
«inzuleiten.

Schönbrunn, den 19. September 1848. Ferdinand m. p.

Fenti királyi határozatot Pulszky államtitkár szeptember 24-én küldte 
meg a magyar kormánynak.
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411.
Budapest, 1848 augusztus közepén.

Mészáros hadügyminiszter felhívása a déli hadsereghez.
Közölte Pap Dénes, Magyarország függetlenségi harcának okmánytára,

I. k. 382—383. lapjain.
Harcosok!
Fővezértek jelentéséből értesültem: miszerint elszántsággal, 

bátorsággal és vitézséggel támadtátok meg az ellenséget. Ezen 
jelentés nem lepett meg, minthogy a sorkatonaságtól egyebet nem 
várhattam. A sors azonban úgy akarta, hogy vitéz megrohanástok 
ezúttal ne sikerüljön, ez annyiban esett fájdalmasan, mivel azokról, 
a kik oly dicső vitézséggel harcolnak, győzedelemnél egyebet hallani 
nem szeretnék; legyetek megnyugodva a sors végzetével, mi ma 
meg nem történt, meg fog történni egy pár nap múlva, a mit 
egész bizodalommal el is várok, minthogy oly derék fő- és más 
vezérek alatt álló vitéz sorkatonaság bizonyosan belérdemének 
sikert fog szerezni.

Onkénytesek!
Az utóbbi ütközetben nem volt alkalmatok magatokat kitün

tetni, de reményiem, hogy nemsokára fog alkalmatok nyílni, adott 
szavatokat bátran és vitézi módon akkép beváltani, amint ezt a sor- 
katonaság s ezek közt főleg a Sándor gyalogság egyrészt már be is 
váltotta.

Emlékezzetek köztetek-létemkor kijelentésemre, hogy a kato
nának minden viszontagságban egyenlően tűrni tudnia kell, és 
valamint a győzelem után felfuvalkodottnak nem illik lennie, szint- 
akép valamely baleset után mást forralnia szivében nem szabad, 
mint hogy azt mennél előbb, mennél jobban s mennél vitézebben 
kijavíthassa, és hogy az mennél előbb megtörténjék, valamint tiszta 
szivemből óhajtom, úgy kötelességtekké is teszem.

Nemzetőrök!
Midőn köztetek-létemkor felőletek gondolataimat és a haza 

várakozását kijelentettem, azon teljes reménységgel váltam meg 
tőletek, hogy annak megfelelő hírt fogok rólatok hallani; a bal
sors máskép akarta, de ha már akarta, a mint az engemet el nem 
csüggeszt, úgy bizonnyal ti sem fogjátok magatokat elcsüggeszteni 
és bátran hiszem, hogy jövendőben oly erőt, állhatatosságot s bátor
ságot fogtok kifejteni, mint a milyest a sorkatonaság már tettleg 
kifejlesztett; vitézségét szeretném általatok utánoztatni, reményiem, 
hogy agt tenni is fogjátok; valamint végre részemről a Minden
hatóhoz igazságos ügyünkben hatalmas segélyért könyörgök, úgy 
a haza minden fiától elvárja, miszerint kötelességét teljesítse.

Mészáros Lázár,
hadügyminiszter.'
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412.
Temesvár, 1848 augusztus 21.

Báró Piret föhadparancsnoknak gróf Latourhoz intézett jelentéséből. 
Eredeti jelentés. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. 4561. Érkezett augusztus 27-én.

Ich kann es nicht unterlassen . . .  für meine so oft wieder
holte Behauptung zur Kenntniss zubringen dass da iu diesem 
fürchterlichen Kriege Tausende und Tausende au den Bettelstab 
gebracht werden müssen, alle Hilfsquellen der unterstehenden 
Grenze für sehr lange erschöpft werden . . .

An die serbisch-illyrische Parthei sich anzuschliessen und 
dadurch einen so traurigen Loose zu entgehen, vermochte aber 
die, grösstentheils aus Deutschen, jedezeit sehr gut gesinnten und 
den Kaiser treu ergebenen Bewohnern bestehende Militär-Commu- 
nität Weisskirchen deshalb nicht, weil sie das Beispiel in Pancsova 
belehrte, dass hierdurch ipso facto jeder deutsche Bewohner nur 
sein Hab und Gut und obendrein nach Willkür um seine Freiheit 
gebracht ist.

413.
Karlóca, 1848 augusztus 21.

Bajacsits érsek fölterjesztése István nádorhoz felfüggesztése és a dolgai 
uradalom elkobzása ellen.

Másolat. Karlóca, /1,!. a n ííi, 1848. Nr. 83. és Kr. A.; 1848. K. M. ad 4628. 
Érkezett augusztus 30-án, utóbbit Rajacsits sajátkezűleg hitelesítette.

Nr. 392/1848.
Der Patriarch am 9/21. August 1848 an den Palatin Erzh. Stefan. 
In den jüngsten Nummern fasst aller öffentlichen Blättern 

lese ich die höchste Verordnung Euer Kais. Hohheit vom 2-ten 
August d. J., womit ich auf Unterbreitung des betreffenden Ministers 
im Grunde dessen, weil ich mich gegen das Gesetz, gegen die 
Verordnungen Sr. Majestät und der Regierung aufgelehnt, meines 
Metropoliten-Amtes entsetzt werde, und mit der provisorischen 
Leitung der Kirchenangelegenheit meines Ritus der Bácser 
Bischoff Plato Athanackovics beauftragt wird.

So wie ich aus der Motivierung der gedachten Unterbreitung 
entnehme, basiert sich der unterbreitende Minister erst darauf, 
dass ich am 1/13-ten Mai eine Volksversammlung eingeleitet, bei 
welcher auch Leute aus Serbien zu sehen waren, — dann, obschon 
durch Sr. Majestät selbst auf den gesetzlichen Weg verwiesen, 
dennoch weder diesen betretten, noch aber der allerhöchsten Ver-
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Ordnung mehr nachgekommen der zufolge ich wegen der Kikindaer 
Wirren, den Kirchenkonvent zu Temesvár auszuschreiben gehabt 
hätte, — endlich dass ich das Volk zur Empörung gegen den 
öffentlichen Staat gestimmt, und mich an die Spitze der Rebellion 
gestellt habe.

Ich weiss zwar sehr gut, dass dieses nicht der Weg sei, 
auf welchem der Minister sich über seine Verfügungen zu recht- 
fertigen hat, der Gegenstand ist aber zu wichtig, als dass ich erst 
die Zeit abwarten könnten, um auf den parlamentarischen Weg 
dagegen klagbar aufzutreten.

Über dies hat Sr. Majestät geruhet, die ganze Gewalt in die 
Hände Euer Kais. Hohheit zu legen, ich nehme mir daher die 
ehrfurchtsvolle Freiheit, S. K. H. von der wahren Sachlage in 
aller Unterthänigkeit zu unterrichten.

Vor allen muss ich mich darüber sehr wundern, dass man 
mir die Abhaltung der Volksversammlung vom 1. Mai zur Last 
legt, wo ich doch im Besitze eines Schreibens von der Hand des 
Herrn Ministers B. Eötvös bin, in welchem mir auf meine dies- 
fällige Anzeige bedeutet wird, dass an diesem Vorhaben nicht 
nur nicht Unerlaubtes, sondern dasselbe sogar das beste Auskunfts
mittel sein dürfte, um die wahren Wünsche der Nation zu erkennen.

Wie kann man nur dasselbe zum Motiv meiner Absetzung 
brauchen! Wie kann man dies in einem constitutioneilen Lande 
thun, wo soviele schon derlei Versammlungen ungerügt gehalten 
wurden! Wie kann man dem Volke diesem Weg der Berathung 
in seinen Nationalangelegenheiten versperren, nachdem man am 
letzten Landtage den Nationalcongress aufgehoben, und bloss 
den Kirehenkonvent der Nation belassen, somit dieselbe gleichsam 
selbst auf diesen Weg gebracht hat, den alle Nationen drr Welt 
gehen, die auf den constitutionellen Boden leben. Wie kann man 
endlich so arg aufnehmen, dass sich darunter Anverwandte des 
Volks aus Serbien eingefunden? — und über alles' wie kann man 
mich darüber zur Rede stellen? ist etwa meine Pflicht die Contu- 
mazlinie zu überwachen, wo sie herüber gekommen sein dürften. 
Wahrlich lauter Frage, von denen ich wenigstens keine zu beant
worten im Stande wäre.

Viel auffallender ist aber, dass in der gedachten Unterbreitung 
gesagt wird, dass ich mich den Allerh. Verordnungen Sr. Majestät 
“widersetzt, in dem ich den anbefohlenen Convent zu Temesvár 
auszuschreiben mich weigerte, vielmehr das Volk zur Empörung 
angeeifert, um mich an die Spitze der Rebellion gestellt hätte.

Dieses ist eigentlich, wogegen ich mich auf das feuerlichste 
verwahren muss, weil ich von allen diesen mich so schwer betref
fenden Behauptungen-kein W ort zu érkennen vermag.

Ich bin so frei mich auf Euer K. Hoheit zu berufen, dass 
•ich mich nicht widersetzte den Congress nach Temesvár auszu
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schreiben, sondern gleich nach Erhalt der diesfälligen Verordnung 
E. K. Hocheit, so wie ich unter einem auch dem betreffenden 
Minister schrieb, — die Gründe auseinander gesetzt habe, die die 
Abhaltung eines solchen Congresses vorsonders dadurch unmöglich 
machten, weil ihn weder die Walachen die auf Separation aus
gehen, noch die Serben aus Kroatien und Slavonien, die sich an 
den Ban halten, beschicken wollten, und ohne Deputierten wohl 
auch kein Congress abgehalten werden kann; — und geruhten 
sich damit zufrieden zu stellen. Wenigstens ich musste dafür 
sein, weil ich später weiter dann nichts bekam, bis man mir am 
25-ten Juni, auf der Rückreise von Innsbruck nach Agram ein 
Schreiben des Ministers Br. Eötvös überreichte, in welchem mir 
aufgetragen wird, den Congress für den 27-ten, also zwei Tage 
später unverzüglich mittelst Estaffette und zwar seltsamerweise auf 
eigene Kosten auszuschreiben.

Ob ich mich nun widersetzt, oder physisch gehindert ward, 
diesen Termin auszuschreiben, geruhen E. K. Hoheit gnädigst 
zu beurtheilen.

Es fragt sich nur noch, ob ich das Volk zum Aufstande 
gegen den Staat gestimmt und mich an die Spitze der Rebellion, 
so wie man behauptet, gestellt habe!

Ich getraue mir zwar nicht so ganz zu behaupten, aber 
aus Allen was bisher vorgegangen, glaube ich mit gutem Grunde 
schliessen zu können, dass man S. K. Hoheit die wahre Lage der 
Dinge, wie sie hier stehen, noch nicht vorgelegt haben mag. Ich 
bin daher so frei, hier V. nur eine einzige Correspondenz,1 die ich 
darüber mit dem im Aufträge der Regierung in diesem Betreffe 
hier operirenden Slav.-Syrmischen commandierenden Generalen 
B. Hrabowsky wechselte, beizulegen, da ich, wie gesagt, sehr 
zweifeln muss, ob er diese S K. Hoheit zu seiner Zeit so wie 
ich ihn ersuchte höheren Orts unterbreitete.

Aus dieser einzigen Skizze der hierländigen Verhältnisse 
werden S. K. Hoheit hochgnädigst zu ersehen geruhen, dass man 
ohne allen Grund der Nation die Schmach anthut indem man 
behauptet, dass sie in einer Empörung gegen den öffentlichen 
Staat begriffen sei.

Die Nation will nichts anderes als die Realisierung ihrer 
Privilegial-Rechte und Freiheiten, vermöge welcher ihr die Befugnis 
zusteht, sich für die oberste Leitung der kirchlichen Angelegen
heiten einen Patriarchen, für die Weltliche dagegen einen Wojwoden 
zu wählen.

Dass sie dies und nicht anderes haben will, hat sie in 
ihrer Eingangserwähnten Versammlung vom 1-ten Mai erklärt, 
und erklärt heutzutage nichts Anderes zu wollen. Ist also

1 Lásd Rajacsítsl augusztus 1.; iratát 390 sz. alatt az 583. lapon.
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keine Empörung, weil sie darüber die Petition dem Herrscher- 
baupte in Allerunterthänigkeit überreichte, kann nicht eine Em
pörung sein, in dem sie keine Separation will, sie huldigt dem
selben Fürsten, erkennt dieselben Gesetze, die für die übrigen 
Völker bestehen, nur lässt sie sich von diesem nicht unterdrücken, 
nicht ihre Nationalität mit Füssen tretten, nicht sich fajta nennen 
lassen, so wie das Magyarische Volk angefangen hat; sondern 
■will gleich dem Magyarischen Volke Nation sein, will mit diesem 
sowohl als allen übrigen coordiniert, und dem gemeinschaftlichen 
Herrscherbaupte blos subordiniert sein.

Nun fragt sich aber wie kommt es also, dass die Nation 
zu Waffen griff; denn dieses ist doch eine Tatsache, dass sie 
bewaffnet dasteht, ja bereits sich mit den Magyaren geschlagen hat.

Eben dieses ist Euerer Hoheit, worüber ich fest glaube, 
dass die Regierung nicht ganz getreu unterrichtet sein dürfte.

Es ist Tatsache, dass bis zum 12. Juni bis nähmlich Br. Hra- 
bowsky den in den anschlüssigen Correspodenz näher beschriebenen 
Angriff auf Carlovitz unternomen die Nation ganz ruhig auf den 
Petitionswege verweilte.

Wenn sich daher von diesem Tage an zu den Waffen griff, 
so that sie wahrlich nichts anderes, als was ein jedweder Mensch 
nach dem Gesetzen der Selbsterhaltung zu thun berechtigt ist.

Nicht also wich die Nation von dem Petitionswege selbst ab, 
und wollte diesen, obgleich durch Sr. Majessät selbst angewiesen 
nicht mehr betretten, sondern sie wurde offenbar durch den vor
besagten feindlichen Angriff von dem Petitionsweg in den heutigen 
Zustand versetzt.

Denn so wie Nation durch den blutigen Angriff des Gene
ralen Hrabowsky auf Carlovitz, zu den Waffen griff und an die 
Gränzen eilte, um die ihrigen von ähnlichen Greuelthaten wie sie 
in Carlovitz verübt wurden, zu schützen, wurde sie sogleich bei 
Szt. Tamás, dann Csurogh, Alibunar und so fort feindlicherseits 
angegriffen, wo bei sie stets die Defensive blos beobachtete, obschon, 
wie man sagt, aus der Defensive gewöhnlich eine Offensive zu 
entstehen pflegt.

Die Nation blieb aber sich consequent, da sie, wie gesagt, 
keine Separationsgelüste hegt, daher in dem sie der Realisierung 
ihrer Nationalwünsche nach hängt, nicht die Schrecknisse des 
alles verheerenden Bürgerkrieges hervorrufen will.

Ganz anders aber dachte man, und scheint heutzutage auf 
der entgegengesetzten Seite zu denken. Wenn der Schluss von den 
Handlungen auf die Denkungsweise nicht trügt, so scheint kaum 
einem Zweifel mehr zu unterliegen, dass diejenigen wenigstens, die 
gegen die Serbische Nation operiren, nicht weniger als ihre 
gänzliche Vertilgung im Sinne führen.

So stehen die Sachen E. Kais. Hoheit! Serben sind keine
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Rebellen. Sie sind jetzt wie vor auf dem Petitionswege, und der 
Erhöhrung ihrer von Gott und Menschen gerechten Wünsche 
gewärtig, indem sie unmöglich glauben können, dass Sr. Majestät, 
lange mehr ihrer Vernichtung Zusehen wird, während die Tapfern 
von ihnen in Italien für die Befreiung der Monarchie reichlich ihr 
Blut vergiessen.

Wenn aber meine Gläubigen sonach keine Rebellen sind, so 
bin ich auch nicht an der Spitze der Rebellion, sondern bin an 
meinem Platze, an dem ich mich mit den Banden des im An
gesichts Gottes von mir abgegebenen Eides gebunden bin.

Ich konnte meinen Platz nicht verlassen und werde ihn 
behaupten, was da immérüber mich kommen mag: Doch niemand 
versündige sich mit Zumuthungen an mir, vor denen mein Innerstes 
rein wie die Mittagssonne dasteht. Der meine Handlungen mit 
wachsamen aber unpartheischen Auge begleitet, wird leicht ein- 
sehen können, dass meine Bestrebnisse, so wie sie dem Wohle 
der Nation gewidmet, eben so auch auf das Wohl des Gesammt- 
states berechnet sind. Bedenke nur Jedermann was das für unselige 
Folgen gehabt hätte, wenn ich die aufgereizten Gemüther der 
meinigen nicht in der Art zu lenken gewüsst hätte, dass von dieser 
Seite sozusagen noch kein Exzess von Bedeutung begangen würde, 
indess von der entgegengesetzten Seite Gräuelthaten verübt wurden, 
die in das Mittelalter gehören. Welche unselige Reprässalien würden 
die so grauenvollen Provokationen hervorgerufen, welches Unheil 
würden solche Unthaten über das ganze ohnehin schwer getroffene 
Land gebracht haben.

Und doch, ich weiss bei Gott nicht, wie konnte der betref
fende Minister mir alles dieses zur Last in der Art anrechnen, 
um auf meine Absetzung anzutragen. Ja, wie ich so eben ver
nehme, will man sogar auch das National-Gut Dúlja, das mir zu 
meinem Unterhalte dient, Hand anlegen.

Wenn man mir damit zu Schaden gedenkt, so irrt man sehr, 
denn ich brauche wenig und ich werde ein Stück Roggenbrod 
mit meinen Gläubigen gewiss ebenso ruhig und zufrieden verzehren, 
als ich die Provenienten des Gutes Dúlja ohnehin meist darauf 
verzehrte, das ich kraft meines Berufes die Dürftigen nicht nur 
nie unvertröstet von mir entliess, als vielmehr aufgesucht, um 
ihnen beihilflich zu sein.

Doch gebe Gott, dass damit auch das Ganze ablaufen möge. 
Ich befürchte aber, dass die so übertriebene Strenge hier, wo sie 
bestimmt nicht nothwendig ist, üble Folgen haben wird. Ich bin 
weit davon, um der Regierung mit meinen Rath beistehen zu 
wollen, aber ich kann demnach nicht umhin auf die Geschichte 
hinzuweisen, die uns da lehrt, welche furchtbare Folgen derlei 
Erbitterungen des Volkes nach sich ziehen können, und dass 
derlei Neckerein meine Gläubigen so weit verzweifeln machen müssen,
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dass sie zuletzt selbst auf meine Mahnungen nicht mehr achten wer
den, das ist mir wenigstens sehr einleichtend. Wer soll dann soviel 
über unser armes Vaterland gebrachte Unheil verantworten können.

Ich erachte diese wahre und getreue Darstellung der Dinge 
E. K. Hoheit in aller Unterthänigkeit vorzulegen, erstlich um 
Eure K. Hoheit davon zu überzeugen, dass sie ohnehin Unschul
dige Volksversammlung von 1-ten Mai mit Vorwissen des betref
fenden Ministers abgehalten wurde, dass sonach sowohl dieses als 
dasjenige, dass ich die allerhöchsten Verordnungen nicht befolgt 
hätte, mir ohne Grund zur Last gelegt wird; ferner dass das 
Volk in keiner Empörung begriffen ist, vielweniger durch mich 
dazu verleitet wurde, in dem ich zu jener Zeit als dasselbe durch 
den Generalen Hrabowsky aufgefordert zu den Waffen griff, gar 
nicht zu Hause, sondern in Innsbruck und rüeksichtlich in Agram 
war, dass demnach diese Gründe so wenig zur Absetzung meiner 
und der nicht weniger unstatthaften Confiscation des National- 
Gutes Dálja führen, als die Vermuthung hervorrufen konnte, dass 
ich nur den Titel des Patriarchen aus freiem Antriebe eigen
mächtig aneigne, nicht aber durch die obwaltenden Umstände 
genöthigt diesen benütze, und benützen müsse, wenn ich nicht 
das Vertrauen meines Volkes aufs Spiel setzen und somit mir 
und dem ganzen Staate die unseligsten Folgen bereiten will. Dann 
aber glaubte ich E. K. Hoheit von der wahren Sachlage der 
Dinge in der Absicht in Kenntniss setzen zu wollen, um E. K. 
Hoheit möglich zu machen, für diese dem Erzhause mit so viel 
Treue stets ergebene Nation und ihre Befreiung aus ihren jetzigen 
verzweifelten Lage die sie ohne alles Verschulden kam, etwas zu 
thun. Ich kann mit gutem Gewissen E. Kais. Hoheit versicheren, 
dass diese Nation bei allen ihren Leiden, sovielen Erbitterungen 
und Neckerein, dennoch ihren guten Geist, die unverbrüchlichste 
Treue für den allerhöchsten Thron, ungeschmälerte Vaterlandsliebe 
und Achtung für ihre Gesetze und Institutionen mit einem Wort 
aller bürgerlichen Tugenden bewahrt hat, die sie jedenfalls selbst 
im Interesse des öffentlichen Staates würdig machen, dass E. K. 
Hoheit höchstdero mächtiges W ort für ihre Beruhigung ihr wei
teres unbetrübtes fortbestehen und die Gewährung ihrer gerechten 
Wünsche einlegen — wogegen meine heiligste Pflicht sein soll, 
sowohl den jetzigen guten Geist, wozu jedoch, ich muss es unum
wunden bekennen, ein Abkommen von dem vorbezeichneten, nur 
die Erbitterung des Volkes vergrössernden Massnahmen un
erlässlich nothwendig ist, bei dem Volke zu bewahren, als auch 
das Volk über die ihm zu erfolgenden Zugeständnisse gehörig auf
zuklären, und seine Zufriedenstellung in der Art zu ermöglichen 
suchen, damit von dieser Seite ja nichts zu wünschen übrig bleibe, 
was zur Errichtigung der uns so sehr schon nöthig gewordenen 
guten Ordnung beitragen kann.
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414.
Zimony, 1848 augusztus 22.

Jlajacsits érsek felirata az osztrák minisztériumhoz/  mélyben az össz- 
monarchia és a szerbek érdekében gyorssegélyt kér.

Eredeti irat. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. Nr. 4628. Érkezett augusztus 30-án.

Bekannterweise gelang es der Magyarischen Nation in den 
jüngst abgelaufenen Märztagen eine eigene Administration für sich 
zu gewinnen.

Dass anbei anderer Völker, die das Ungarland mit den 
Magyaren bewohnen, nicht gedacht ward, — kann man sich nur 
durch die Art und Weise erklären — auf welche die Magyaren 
zu diesen Errungenschaften gelangten; da Seine Majestät unser 
aller gerechtester Kaiser, in der für die übrige Monarchie aus 
freiem Antriebe ertheilten Constitution, die Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten als Grundprinzip aufzustellen geruhete.

Diese unloyale, wo nicht heimtückische Handlungsweise einiger 
Ultra-Magyaren zog bald unselige Folgen nach sich; indem kaum 
einige Wochen verstrichen, als furchtbare Bewegungen deshalb 
im Lande enstanden, die in einen offenen Bürgerkrieg ausartend, 
das ganze Land zu verzehren drohen.

Die Unbesonnenheit nämlich und der unzeitige Eifer der 
Ultras, ging durch den besagten Umstand der nicht Erwähnung 
anderer Nationalitäten in den Zugeständnissen der Märztage so 
weit, dass sie von nun an offen zu behaupten nicht unterstanden 
sind: dass in Ungarn die Magyaren blos Nation, — alle übrigen 
Völker hingegen nur Race wären, indem sie dieselben in ihrer 
Sprache: fajta, népfaj nannten, was soviel Menschen-Race, Völker
haufen bedeutet.

Schwer musste dieser vor allem die Serben beleidigen, die 
dieses Land unter Kaiser Leopold glorreichen Andenken von den 
Türken säuberten, und dasselbe der Monarchie erhielten, — indess 
die Magyaren den Türken zu wiederhohltenmahlen hineinriefen, — 
und als das nichts half durch Verschwörungen dasselbe zu zer- 
reissen drohten.

Jederman weis es, und die National-Privilegien liefern die 
unumstösslichen Beweise dafür, dass die Nation unter der aus
drücklichen Bedingniss ihre Besitzungen in Serbien verhess, das
jenige was sie hier den Türken entrissen haben, wird für sich 
einzunehmen. Hier freie Ausübung ihrer hergebrachten Institu
tionen zu geniessen, — sich dazu einen Patriarchen als obersten 
Verwalter der Kirchenangelegenheiten, und einen Woywoden für 
die weltlichen zu wählen, eigene Magistrate für die innere Ver- 1

1 Gróf Latour, osztrák hadügyminiszter válasza a 427. számú iratnál.
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waltung zu Laben, — alles aus ihrer Mitte, aber in ihrer eigenen 
Serbischen Sprache.

Die Nation vertrieb auch glücklich die Türken aus Syrmien, 
Baranyaer und Bácser Comitat und aus ganz Banat. Nahm aber 
diese Strecken in Besitz und besass dieselben im Genüsse ihrer 
vorbenannten Freiheiten, die sie sich ausdrücklich dabei ausbedungen 
hat, bis in die neuesten Zeiten.

Erst unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia und 
bei Gelegenheit der errichteten Gränze des Csaikisten-Bataillons, 
und der Comitate in Syrmien und Banat wurde sie auf die zwei 
Districte Bácser und Banater reduzirt; und so nach und nach 
ihrer ursprünglichen Freiheiten verlustig gemacht.

Da nun durch die Märzereignisse das Land in das Stadium 
der Regeneration gerieth, so erglüthen auch die Serben für ihre 
so blutig verdienten Freiheiten, — gingen aber dabei nicht so 
wie die Magyaren mit Gewalt zu Werke, sondern versammelten 
sich mit Yorwissen der Regierung am 1-ten Mai zu Carlowitz, 
wählten dabei den Gefertigten zum Patriarchen, und den damaligen 
Obristen nunmehrigen Generalen Suplyikac zu ihrem Woywoden, 
und gingen sogleich in einer zahlreichen Sendung vor den Aller
höchsten Thron und bathen um die allerhöchste Bestättigung 
diesen Wahlen.

Indessen griff der Kommandierende General B. Hrabowsky 
im Aufträge des ungarischen Ministeriums die Nation als Rebellen 
zuerst an, — brachte über Carlowitz eben am zweiten Pfingsttage, 
als sich die friedlichen Bürger zum Gottesdienst anschickten, 
— ein furchtbares Unglück, — sengte und mordete was ihm da 
in W urf kam, und nach dreistündigen Wüthen der losen magya
rischen Soldateska zog er sich in die Festung Peterwardein, woher 
er kam.

Auf dieses unheilvolle Zeichen der Feindseligkeiten, griff auch 
die Nation zu den Waffen und eilte an die Gränzen, wo die 
Serben in Bácska und Banat in Massen wohnen, um die ihrigen 
vor ähnlichen Greueltbaten zu schützen.

Nun strömten aber auch feindliche Scharen Militär und Civil 
daliin, die da beordert sind, um die Nation wie sie sich rühmen, 
zu Paaren zu treiben, wie sie ja doch handeln, um sie gänzlich 
zu vernichten.

Ich erlaube mir anverwehrt V. eine Abschrift1 von meiner 
Vorstellung, die ich darüber S. kaiserl. Hoheit dem Erzherzog 
Stefan Palatin und königl. Statthalter in Ungarn eingesendet, 
Einem hochlöblichen Ministerium mitzutheilen.

Das arme, vom harten Schicksale so schwer getroffene Volk 
in der Religion wie immer ihren Trost suchend, klammerte sich an 1

1 Lásd a 413. számú iratot a 617. lapon.
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mich und überliess mir nach meiner Einsicht für seine Befreiung 
zu handeln.

Obschon ich also in dieser Absicht jene Vorstellung S. kaiser
lichen Hoheit gemacht, kann ich dennoch nicht umhin, bei so 
be wandten Umständen mich auch an Ein hochlöbliches Ministerium 
mit der ergebensten Bitte um eine so baldige als kräftige Inter
vention zu wenden.

Die Magyaren zerrissen die Bande der Pragmatischen Sank
tion, die Serbische Nation dagegen lebt und stirbt für die Er
haltung der Österreichischen Gesammtmonarchie. Ihre Tapferen 
beweisen es, die in Italien rühmlich für die Monarchie kämpfen, 
indess ihre Familien, die sie zurückliessen von den Magyaren 
zerfleischt werden. Und was ihnen am meisten wehe thun muss, 
dazu selbst reguläre Truppen, freilich meist Magyaren, aber auch 
Deutsche verwendet werden.

Ich will nicht weitläufig sein, um Einem hochlöblichen 
Ministerium nicht mehr Zeit zu rauben als es nothwendig ist. 
Nur so viel sei es mir zu erklären gegönnt: dass die Nation, die 
die Österreichischen Kaiser immer ihre Getrauen und das mit 
Recht nannten, auf dem Punkte sei, um von den Magyaren ver
nichtet zu werden, zu vernichtet werden muss, wenn sie keine Hilfe, 
schnelle Hilfe bekommt.

Die Nation kann auf keine sonstige Hilfe bauen, dagegen 
glaubt sie hier aus doppelten Grund eine ansuchen zu können; 
erst, weil sie dem Herrscherhaupte treu und ergeben, jedenfalls 
darauf rechnen zu können glaubt, dass sie vor jedem Angriff und 
Bedrückung vom Staate beschützt wird, — dann aber, weil sie 
anderswo für den Staat fechtend, mit jedem Recht erwarten kann, 
dass der Staat für die Ruhe und Sicherheit ihrer Angehörigen 
zu Hause sorge.

Dadurch, dass man Ungarn freie Administration überlassen 
hat, ist selbes keineswegs mit dem Verbände der Österreichischen 
Monarchie in so weit losgelassen worden, dass Österreich ruhig 
zu Zusehen schuldig wäre, wie das Magyarische Volk auf die 
Vertilgung der um Österreich so vielfach verdienten Serbischen 
Volkes losgehet. Weder sind die Zugeständnisse der Märztage ein 
ausschliessliches Eigenthum blos des Magyarischen Volkes. Seine 
Majestät als Gerechter Vater wollte damit eben seinen Völkern 
ein Geschenk machen, alle dadurch glücklich sehen; sie haben 
daher alle Recht darauf, gleiches Recht der inneren freien Ad
ministration. Die Magyaren suchen aber die Sache so zu verdrehen, 
dass sie sich für losgelöst aus dem Verbände der Monarchie 
wähnend, diese freie Administration blos sich aneignen, und über 
die übrigen Völker die für sich gleichfalls ihre eigene Admini
stration haben wollen, herfallen, Räuber-Horden, Rebellen nennen, 
ihnen mit Galgen und Vernichtung drohen.

Dr. T h im  J . : A.Z 1848—49-iki szerb  fö lkelés tö r té n e te . I I . 40
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Das mag denn doch nicht der Zweck der Zugeständnisse 
gewesen sein, dass sich die Völker deshalb bekriegen, zerfleischen 
sollen; derjenige Theil muss also vom Gesammtstaate in die 
Schranken zurückgetrieben werden der auf die Unterdrückung 
eines anderen Volkes sinnt, weil er auf die Zerrüttung der 
Gesammtmonarchie damit ausgeht.

Wenn ich nun mir diesen und vielen anderen triftigen 
Gründen Ein Hochlöbliches Ministerium im Namen der ganzen 
Serbischen Nation um eine Abhilfe, baldig Hilfe bitte, so glaube 
ich fest hoffen zu können, indem ich dieser im Interesse der 
Gesammtmonarchie thun keine Fehltritte gethan zu haben, wogegen 
die Nation gewiss ihre Treue und Anhänglichkeit an Österreich 
nicht nur zu bewahren, als vielmehr zu verdoppeln suchen, und 
keine Opfern scheuen soll, um die Gesammtmonarchie, der sie bis 
auf den letzten Mann angehören will, kräftig stark und gross 
zu erhalten.

Joseph Rajacsich,
Erzbischof von Karlowitz und Metropolit.

Rajacsits érsek fölterjesztését Nedelykovits János vitte fel Bécsbe 
Latourhoz. Gróf Latour 1848 augusztus 30-án felelt Rajacsits érsek föl- 
terjesztésére.1 (Kr. M. 1848. 42628. sz.)

415.
Pétervárad, 1848 augusztus 23.

Báró Hrábowsky péterváradi főhadparancsnok gróf Latour osztrák 
hadügyminiszterhez, melyben utasítást kér JellaÔič beavatkozása

ellenében.
Eredeti irat. Wien, Er. M. 1848. 4542. Érkezett augusztus 26. Fogalmazvány. 
Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. Fasc. 134. 1848. VIII. 47. Exp. augusztus 23-án.

Präsid. 859.

Ich habe bisher in Betreff der Übergriffe, die sich der Banus 
von Kroatien schon zu verschiedenen Malen mir gegenüber erlaubte, 
keine Beschwerde geführt; — nach dem jedoch diese Übergriffe 
immer häufiger werden, und den Dienstgang des hierländigen 
General-Kommandos immer mehr und mehr erschweren, so sehe 
ich mich gezwungen, Euer Exzellenz, hierüber die schuldigen Vor
stellung zu machen, und um schleunige Abhilfe oder die sonst 
nöthigen hohen Weisungen zu bitten.

Als ich Anfangs Juni d. J. mit dem Herrn Banus die 
Zusammenkunft in Gradez unweit Creutz in Kroazien hatte, 
begriff ich die Differenzen zwischen ihm und dem ungarischen 
Ministerium. Bei unserem Scheiden beschwor er mich, alles in

1 Lásd a 431. számú iratot.
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statu quo zu belassen, und ja  den Serbismus nicht mfkommen zu 
lassen. Ich versprach ihm mein Möglichstes aufzuhiethen, um 
seinen Ansichten, die mir billig schienen, zu entsprechen, und 
schickte sogleich den mit mir gewesenen General-Kommando- 
Adjutanten Oberstlieutenant Dorsner nach Innsbruck, und erbat 
mir von Sr. Majestät dem Kaiser neue Verhaltungsbefehle.

Wenn in dessen der status quo in Carlovitz nicht aufrecht 
erhalten wurde, so trägt die Schuld daran das sich dort während 
meiner Abwesenheit gebildete Comité der Serbischen Nazion, und 
der Umstand, dass dieses Comité alsbald eine feindliche Stellung 
gegen das General-Commando und die regelmässigen Militär-Behörden 
annahm, was die Bemerkung des Banus zu rechtfertigen schien, 
dass man den Serbismus nicht aufkommen lassen solle. Aus Kroa- 
zien zurückgekehrt, verlangte ich sonach von dem Serbischen 
Comité zu erfahren, warum dasselbe feindliche Vorposten gegen 
Peterwardein aufgestellt habe, u. s. w__ und da ich hierüber keine Ant
wort erhielt, beschloss ich, mit bewaffneter Hand Aufklärung zu 
verlangen; und da man meinen Parlamentär, der sich von der 
Spitze der Avantgarde befand, mit einer Decharge empfing, ent
spann sich das Gefecht von 1 2 -ten Juni, wobei einige Häuser, 
mit welchen auf unsere Soldaten geschossen wurde, durch Haubitz- 
Granaten in Brand gesteckt wurden. Meine Absicht dabei war, 
keineswegs Carlovitz zu besetzen, da ich, . . . hiezu nicht die hin
längliche militärische Macht besitze, . . .

Was seither Seine Majestät der Kaiser anzuordnen, und 
mir durch den Oberstlieutenant Dorsner zur genauen Darnach- 
haltung anzubefehlen geruht haben, wodurch ich nicht nur dieser 
kompromittirt wurde, sondern insbesondere auch ich, den das 
Agramer Comitat durch seinen Beschluss vom 15-ten Juli in die 
Acht erklärte, weil ich die a. h. Befehle in Vollzug setzte, ist 
Euer Exzellenz ohnehin bekannt. Ich frage nun, was ich als 
königlicher Kommissär gegen den Baron Jellachich hätte beschliessen 
sollen, weil er die allerhöchsten Befehle nicht befolgte?

Nun mengt sich aber der Banus auch in die Angelegenheiten 
des mir unterstehenden General-Kommandos, und ertheilt nach 
allen Seiten Befehle. Ich hatte am 19-ten Juli mit demselben, 
nachdem er bei seiner Rundreise durch Slavonien auch nach 
Carlovitz kam, auf der Vorposten-Linie bei Maria Schnee zwischen 
Carlovitz und Peterwardein eine Unterredung, wobei ich ihn gebeten 
habe, bei dem Carlovitzer Comité [mehreres] auszuwirken, dass man 
die Grenzsoldaten in ihre Heimat entlasse etc. . . . Der Banus 
erwiderte mir hierauf, dass er auf das Comité in Carlovitz keinen 
Einfluss nehme und von diesem Comité nichts wissen wolle. Tags 
darauf den 20-ten Juli liess er aber dennoch an das Peterwardeiner 
Regiment von Carlovitz aus den Befehl ergehen, (der Befehl liegt 
vor mir auf meinem Tische) dass das 2-te Feldbataillon . . . samt

40*
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dem 3-ten Reservebataillon sich alsogleich an das Carlovitzer 
Comité anschliesse, und Hauptman-Auditor Radosavljevich (ein 
exaltirter Serbe) das Regiment-Kommando übernehme . . .

Der Banus von Kroatien ist ein kräftiger Redner, und weiss 
seine gefassten Ideen in blumenreichen Phrasen ohne Schonung 
seines Kameraden einzukleiden; seine Handlungen sind inzwischen 
nicht im Einklänge mit seinen Reden; er greift immer weiter, 
während er mir den status quo empfiehlt.

Ich kann mir nicht denken, dass er sich solche Übergriffe erlauben 
würde, wenn er hierin nicht durch irgend eine höhere Autorität gestützt 
wäre, die mir jedoch, der ich nur den a. h. Befehlen S. Majestät 
nachzuleben glaube, bisher gänzlich umbekannt geblieben ist.

Ich muss daher Euer Exzellenz inständigst bitten, mir hierüber 
irgend einen Fingerzeig oder Weisung, wenn nicht in ämtlichen, 
doch wenigstens in einem Privatschreiben, hochgeneigt mittheilen, 
und dabei in Erwägung ziehen zu wollen, dass ich, obgleich gebomer 
Ungar, doch immer ein ehrenhafter k. k. General bleibe, der sich 
gewiss einer Indiskrezion nicht schuldig machen wird. Widrigens 
ich die fortwährenden Einmischungen des Banus in die Angelegen
heiten dieses General-Kommandos nicht dulden könnte, sondern 
fest entschlossen bin, Gewalt gegen Gewalt zu gebrauchen.

Ich bitte daher recht dringend um hohe Weisungen, oder 
um einen privaten Fingerzeig.

Báró Hrabowsky augusztus 27-én ismételten panaszt emelt báró Jel- 
laóió bán ellen. „Wenn der Banus auf diese Weise mit seinem 
dictatorischen Akt uns provozirt, so dürfte es bald zwischen und 
unseren Truppen zum Blutvergiessen kommen . . . Ich überlasse 
E. E. weisen Einsicht, ob das Benehmen des Banus im ritter
liches und loyales sei, und es mit seiner , . . Treue und Anhäng
lichkeit an den Kaiser im Einklang stehe. Ich als Soldat darf die 
Befehle meines Kaisers nicht bekritteln und werde mich fest daran 
halten, sowie auch uns Soldasen keine Partheilichkeit zusteht 
vielmehr müssen wir im gegentheile über alle Partheiungen 
hinaus seien.“ — (U. o. 1848. VIII. 56.)

416.
Vracsevgaj, 1848 augusztus 23.

Mayerhofer Ferdinánd alezredes, belgrádi osztrák konzul levele 
Fehértemplom lakosaihoz, melyben felhívja őket, hogy hódoljanak meg 

a szerb csapatoknak.
Másolat. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. Paso. 130. 1848. VIII. 46/e.
An die Bürgerschaft und den Kommandanten in der k. k. 

Militär-Communität Weisskirchen.
Vor kurzem von den über die croatisch-serbischen Landes-
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und ' die Grenz-Angelegenheiten mit den ungarischen Ministem zu 
Wien gepflogenen Vereinbarungsversuehen über Agram auf seinen 
Posten zurückgekehrt, hat der Unterzeichnete k. k. Oberstlieut. 
und Consul in Serbien von der nahen Gefahr gehört, welche die 
der kaiserlichen Regierung stets treue Stadt und Militär-Commu- 
nität von Seiten des Grenz-Yolkes und übrigen ebenfalls für ihre 
Treue und Anhänglichkeit an das österreichische Kaiserhaus 
fechtenden Volksaufgebothe droht, wobei also jedenfalls die Grund
lage gleich loyaler Gesinnung vorhanden zu sein scheint, und nur 
über Form und Ausführung Missverständnisse bestehen können.

Damit nun ein grosses Unglück von der k. k. Stadt Weiss
kirchen abgewendet und das Verderben vieler k. k. Unterthanen 
auf beiden Seiten vermieden werden könnte, biethet der Gefertigte 
seine Vermittlung zur Verständigung und zu dem Abschlüsse 
eines billigen Übereinkommens zwischen dem Staabsorte des Regi
mentes und dem Grenzvolke an und ersucht zu diesem Ende ver
traute Personen der löbl. Stadt und Militär-Communität zu einer 
Unterredung mit ihm und dem gleichfalls von Sémiin hieber 
gekommenen Banal-Commissär Grafen Albert Nugent aborden zu 
wollen, damit man sich über den wahren Zweck der beiderseitigen 
Volksbestrebungen verständigen und durch gegenseitige Bürg
schaften weiterer Zerwirrung und fernerem Blutvergiessen unter 
den Unterthanen desselben Monarchen und Bürgern des nähm- 
lichen Landes Einhalt thun könne.

Gleichzeitig ersucht der Gefertigte den Oberbefehlshaber der 
nächsten k. k. Truppe (wenn ich nicht irre, Oberst Blomberg) 
von der Ankunft des Gefertigten aus und Wien, und für wenigen 
Stunden dauernde Anwesenheit im hiesigen Lager zu unter
richten, damit er sich auch mit ihm über die beiderseitigen Lage 
verständigen und solche Nachrichten von ihm einhohlen könne, 
welche geeignet sind Anhaltspunkte eines diessfälligen Berichtes 
zur Aufklärung der k. k. österreichischen Regierung über den 
Stand der Dinge zu biethen.

Der Herr Oberst möge hiernach nach Gutdünken einen Ort 
und baldige Stunden Zusammenkunft zu bestimmen belieben, da 
die dringende Dienstgeschäfte dem Gefertigten nur einen kurzen 
Aufenthalt in diesem Lager gestalten.

Wracsevgaj am 23-ten August 1848, 8  Uhr früh.
Ferd. Mayerhofer von Grünbühl, 
Oberstlieutenant von Baron Haynau, 

Inf,-Reg, Nr. 51 und k. k. Consul in Serbien.
A kért értekezlet 1848 augusztus 24-én reggel megtörtént. Mayer- 

hofer a magyar csapatok feltétlen eltávolítását követelte, továbbá 45 túsz 
átadását, mely esetben Fehértemplom védelmét biztosítják. VitaliB őrnagy 
erre Yersecre fordult báró Blomberghez további utasításért. (U. o. 1848, YIII. 
46/a—d.)
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. . . Господине Бане! Мн смо Срби сад на тов 
точки,  да з б о г г  В а с г  пропадамо.

Опростите што вамт. овако казати морамо: алн д 4 ла 
п р е т е ж н 1л су одт.  сви у в 4 р и т е л н и  р е ч 1в.

Ваша ув^решв, кое сте нама до сада шиллли, само намт. 
е шкодило; ербо да сте Вн за времена одрекди се наст., мн 
бн другчје наше свде расположиди; не бн се пуштади кт. бедоД 
Цркви, него бн заиста одт. брдута кт. Иддоку утврдиди се.

И Васт. о томђ ув4равамљ, свештенномт. мошмт. сов4сћу, 
да ни онда, кадт, бн управо на наст. удариди, не бн Вн толико 
прјитедство мађарнма указади; ербо н самт, увћрент,. да Срби 
моВ у ХрватскоВ не бн на браћу свого удариди, и пре бн овоВ 
прешди; и тако за нн живиди за н би  дћдеди, но само тако 
кадт. у непрестанно ст. дана на дант. забавдлте надеждомт, да 
ћеду ићи на мађаре, и да ће са тнмт, олагшати браћи својоВ, 
само тако, велимг, Вн Србе воВнике у ХрватскоВ изт. реда 
живн воВника брншете као да и хђ  нема на свету, коВ бн покорн 
браће свое видиди.

Л васЂ о томе увћравамЂ да самЂ уши мое са свнм ђ  за -  
тиснуо за свако будуће бндо изговоранћ, бндо увћраванћ. На 
МО10В совћсти тежкт каменЂ дежи, а таВ е каменЂ СавезЂ са 
ХрватскомЂ

Само кадЂ едно предпоставите Господине Бане, да има 
10ш тб  една искра разума у СрбскомЂ свету: таки ћете видити, 
да бн бнло са свн м ђ  непдодно хотети кога о противномЂ 
увћрити . . .

Допустити ми, Господине Бане, да прекинемЂ ово численћ. 
Л ВамЂ кажемЂ да ме с т н д ђ  попада, што самЂ тако дуго време 
умео, смео, и могао се надати, особито кадЂ н ом нслим ђ , шта 
е са Г. НужаномЂ, и нћговнмЂ посодбством ђ . Еодико е ту 
термина бнло ? Колико посде препона ? и каквн препона!

Овде е часЂ, и то жалости чисђ , у комђ  е с::ака мол 
надежда изчезла. Но будите увћрени, да ће доћи часЂ, гди ће 
Хрвати за оваВ поступакЂ са Србима велишВ одговорЂ дати и 
Богу и свету! Нисте вћруВте дадеко, да народЂ ХрватскЈВ дугв 
таВ и п о д и ти ч н н м ђ  мнћшемЂ, и самнмЂ бнт1вмЂ народннмЂ 
пдати. Жао ми е ако т ш т б  то за невозможно, или болвма рећи, 
ако то педржите за сасвнмЂ вћролтно.

417.
Zimony, 1848 augusztus 23.

Rajacsits érseknek Jéllané bánhoz intézett levele, mellyel a szerb 
közvélemény bánellenes hangulatát tudatja.

Közölve: a Szrbszki Letopiaz 1866. évi 111-ik kötetének 158—160. lapjain.
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бдна се изг целе ове заплетене трагедје вне истина, и 
та е истина велика, света, чиста: да кадт. Србина нестане то 
неће ни Хрвата поредт. Мађара бнти.

Само ће та разлика у паданго бнти: Срби кадт. падну 
пашће збогт. поштенв; алп кадт. у овои игри падну Хрвати, 
шта ће на ннномт. гробу остати? . . .

Радите садт. како навболћ знате. Мене само имаћте изви- 
нћна, ако ме нужда сохранешн себе самогт, и народа, да онимт, 
путемт. потражпмт. нама помоћи, којб е пра: а Хргатима одмоћв.

Заклгојући ово писмо, кое ништа више ше но изражав 
станн нашегв, и мишленн Србскогт., душа ми моа заповћда, да 
и опетг изивимђ, да и јоштв тврдо остаемв при Савезу доКђ 
ме осимт. Вапш дћла не разрћши нвноств, вика света, и гласн 
могђ Народа . . .

Fordítása:
. . . B án ú r !  Mi szerbek , m o st odáig ju to ttu n k , h o g y  Ön 

m iatt e lv e sz ü n k ! B o csássa  m eg, h o g y  e z t Ö nnek m eg  k e ll m ondanom , 
de a tén y ek  tö b b et nyom nak a latban, m in t a b íztató  szavak. Az ö n  
ed d ig  n ék ü n k  k ü ld ö tt  b íztatása i csak ártalm unkra vo ltak , m ert ha 
ö n  k e llő  id őb en  lem o n d o tt vo lna  rólunk, m i csapata ink at m áskép  
h ely ez tü k  vo lna  e l, nem  terje szk ed tü n k  vo lna  e l  F eh értem p lom ig , 
hanem  té n y leg  E rdődtő l I llő k ig  fo g la ltu n k  v o ln a  á llá st.

L e lk ész i le lk iism ere tem m el b iz tosítom  Ö nt, h o g y  ha reánk  
tám adt volna, sem  t e t t  vo lna  nagyobb szo lg á la to t a m agyaroknak ; 
m ert m eg  vagyok  róla győződve, h o g y  h orvátországi szerb jeim  nem  
tám adták vo lna  m eg  te s tv ér e ik e t, h an em  ezek h ez  párto ltak  s 
értök  é ltek , c se lek ed tek  v o ln a ; Ön azonban napról-napra b ízta tva  
áltatja  őket, ho g y  a m agyarok e lle n  fognak in d u ln i s ezzel te stv ére ik  
h e ly ze té t  m e g k ö n n y íte n i; csak is i ly  m ódon tu d ta  ö n  H orvátországban  
a szerb katonákat az é lők  sorából k itörö ln i, m in tha  a v ilá g o n  sem  
volnának, nem  lá tva  te s tv ér e ik  sz é g y en le te s  állapotát.

A rról is b iz to síto m  Önt, h o g y  m in d en fé le  k ifogás, v a g y  bíztatás  
elől fü le im  sü k etek . L e lk em en  sú ly o s  kő fek sz ik  és ez a kő a H o rv á t
országgal k ö tö tt szö v etség . H a Ön ezt az e g y e t  m ég  fö lté te lez i, h o g y  
a szerbségben  van  m ég  e g y  szikrányi ész, azonnal lá tn i fogja , ho g y  
hiábavaló volna bárkit en n ek  e llen k ező jérő l m eg g y ő zn i . . .

M ondom  ö n n ek , h o g y  a szég y en  fo g  e l, h o g y  o ly  sokág képes  
vo ltam  rem énykedni, k ivá ltképen  ha rágondolok , h o g y  a m e g íg é r t  
D ráva-átkelóssel m i tö r tén t, N u g en t úrral és k ü ld e té sév e l. H á n y  
határidő v o lt  k itű zve  ? M ennyi akadály tám adt aztán s hozzá m ily en  
ak ad ályok! I t t  a p illan at é s  p ed ig  a szom orú p illan at, am ikor m inden  
rem én yem  e ltű n t. L eg y en  m eg győződ ve, h o g y  e lérk ezik  az idő, am ikor  
a horvátok  a szerbekkel való ily e n  eljárásáért Is ten  é s  a v ilá g  e lő tt  
nagyon  is  fe le lő sek  lesznek . K özel van  az idő, am ikor a horvát  
nem zet ezt a b ű n é t p o litik a i tek in te tb en  é s  saját n em zeti lé té v e l
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fogja megszenvedni. Sajnálnám, ha Ön ezt lehetetlennek, vagy jobban 
mondva hihetetlennek találná.

Ezen összebogozott tragédiából egy ellenigazság, — és ez nagy, 
szent és tiszta — szűrődik l e : ha a szerbség elpusztul, a horvátok 
is megszűnnek a magyarok mellett létezni. A bukásban azonban ez 
lesz a különbség: a szerbek, ha elbuknak, becsülettel buknak el, 
de ha ezen játszmában a horvátok elbuknak, sírjaik jeltelenül 
maradnak.

Cselekedjék most legjobb belátása szerint. Engem pedig mentsen 
fel a felelősségtől, ha a szükség a magam és nemzetem meg
mentéséért olyan segélyútra terel, mely a horvátokra káros lesz.

Befejezvén ezen soraimat, melyek csak helyzetünk és a szerbség 
közvéleményének kifejezői, lelkem sugallata azt parancsolja, hogy 
mégis kijelentsem: én a szövetség mellett még erősen kitartok, amig 
ettől, tetteim kívül a nyilvánosság, a világ kiáltása és nemzetem 
hangja attól föl nem ment . . .

418.

Yracsevgáj, 1848 augusztus 24.

Mayerhofer alezredes és belgrádi konzul levele bá/ró Blomberg ezredeshez, 
mélyben Fehértemplom meghódolásának feltételeit közli.

Másolat. Wien, Kr. A.; S. B. G. K. Fasc. 130. 1848. VIII. 50/a.

Hochwohlgebomer Herr Oberst!
Die grosse Aufregung, welche durch die Kunde von, zu 

Weisskircben nach dem Angriffe vom 19-ten d. M. vorgefallenen 
Mord- und Gräueltbaten, in Syrmien, im Deutsch-Banater Regi
mente, ganz vorzüglich aber in Serbien erzeugt worden ist, bat 
mich bewogen einen Versuch zu machen mich in der Nähe des 
Schauplatzes selbst von dem Umfange der Tathsachen zu unter
richten und wo möglich eine Verhandlung einzuleiten, welche 
die Schrecknisse einer vorbereiteten und von vielen Tausenden 
verlangten gewaltsamen Erstürmung der Stadt abzuwenden ge
eignet wäre, ein Ereigniss dessen Folgen bei der grossen Erbitte
rung der diess- und jenseitigen Serben nothwendig äusserst blutig 
und grausam sein würden, und zu Ereignissen führen könnten, 
welche menschlicher Berechnung kaum mehr unterliegen.

Die Sympathie der jenseitigen Serbier für ihre Stamm
genossen im Banate, welche ohnehin schon, aufs äusserste gespannt 
sind, wurden nämlich durch dieses Ereigniss so aufgeregt, dass 
täglich neue, grosse Schaaren dieses krieggewohnten und noch 
auf einer niedrigen Stufe der Kultur stehenden Volkes zur Hülfe 
ihren Brüdern herüberströhmen, von der Verwegenheit und Leiden-
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Schaft das äusserste für die Stadt umsomehr zu besorgen ist, als 
dieses Volk keiner so genauen und lang gewohnten Disciplín 
unterzogen werden kann, als das brave, bloss für seine alte 
unmittelbare Abhängigkeit von dem Monarchen und seine be
scheidene Nationalrechte und verbrieften Privilegien aufgestanden 
und stehende Gränz-Volk.

Der serbischen Regierung stehen gegen diese Bewegung 
gar keine Mittel zu Gebothe, denn alle ihre Organe sind des
selben Stammes und also von demselben National-Geiste beseelt, 
und selbst Truppen, welche sie in keiner irgend adaequaten Zahl 
besitzt, würden nur eine Ansammlung zu gleichen Zwecke aus
weisenden Volkes an den Gränzen des Landes sein: kurz der 
Zustand ist ein solcher, dass Traktate und Dekrete dort ebenso 
wenig Wirksamkeit gegen die Volksaufregung haben, als in 
unserer Militär-Gränze, die — in Ungarn ein ver leiben den Mani
feste, Handbillete und Ministerialrescripte. In Serbien lebt aber 
ein mit gewohnten Waffen reich versehenes, tapferes und krieg- 
begieriges Volk von mehr als einer Million Menschen und die 
Verlegenheit unserer und der dortigen Regierung bei derlei fort
währenden Anlässen zur Aufreizung durch das Schicksal ihrer 
Brüder in Syrmien und dem Banate, sind also äusserst bedeutend. 
Hinter den Verlegenheiten der serbischen Regierung steht aber 
als Schutzmacht ihres Bestandes und ihrer billigen Berücksichti
gung Russland, die grösste europäische Macht, welcher auf diese 
Art eine höchst natürliche Sympathie für ihre Stamm- und Glaubens
genossen und ein Einfluss auf die südslavischen Bewegungen auf- 
gedrungen wird, welchen sie nach meinen Beobachtungen bisher 
eben vermieden als gesucht hat.

Ich bitte Sie, Herr Obrist dringend diese Verhältnisse höherer 
Politik ins Auge zu fassen und von Ihrem Standpunkte so wie 
ich selbst, der von S. Exzellenz dem Banus von Croatien, FML. 
Baron Jellachich hierher gesendete Commissär Graf Albert Nugent 
und alle Männer der serbischen Nationalparthei, das Möglichste 
heizutragen, dass durch grosse Gewaltthaten und Bedrückungen 
gegen die Grenzer und serbischen Landesbewohner in unseren 
Staaten nicht die unvermeidlichen Sympathien und das Herüber- 
ströhmen der jenseitigen Bevölkerung noch mehr angeregt und 
die grosse Beunruhigung endlich beschwichtiget werde, so viel es 
der leider bestehende Kriegszustand irgend zulässt . .  .

Ich habe .J. . gestern versucht eine Vermittlung zur Unterhand
lung einzuleiten, als deren Grund die serbische National-Parthei und 
die Banater Grenzer den Abzug der ungarischen Truppen und 
den Beitritt dieser im Grenz-Gebiethe liegenden Stadt, zu dem 
ausgesprochen Willen des Grenz-Volkes verlangen, dem unga
rischen Ministerium nicht unterstehen und Sr. Majestät dem 
Kaiser treu und ergeben bleiben zu wollen, — ein Beitritt, welcher
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nach den am 19-ten d. M. vorgekommenen Ereignissen selbst nur 
unter einigernessen drückenden Bedingungen mehr erfolgen könnte.

Die heute mit den Hr. Major von Vitalis gepflogenen Ver
handlungen müssten an seiner Abhängigkeit von Ihren . . . vom 
ungarischen Ministerium betrauten Hr. Commissair . . . scheitern, 
und ich konnte weder den einen Theil noch den anderen bewegen, 
andere Grundlagen des Verständnisses aufzufinden .

Es wäre nun jede weitere Hoffnung für die Ausgleichung 
dieser Angelegenheit und die Verhütung eines grossen Unglückes 
zu Weisskirchen aufzugeben, wenn ich selbe nicht in dem Militair- 
Charakter. . .  Euer Hochwohlgeboren wiederfände. . .  in Verbindung 
mit dem eigenen Urtheile und Pflichtgefühl für die dem Mon
archen geschworene Treue die Richtschnur des Verfahrens suchen ... 
und für den Dienst des Monarchen und die Gemeinschaft der 
Armee treu ergeben denken und handeln können.

Ich mache Euerer Hochwohlgeboren in Bezug auf Weiss
kirchen demnoch den Vorschlag, — . . .  dass [die Weisskirchner] 
von Seiten der serbischen Nazionalparthei ein Übereinkommen 
unter etwa folgenden Bedingungen erlangen können.

1- tens. Ablieferung der Waffen und des Geschützes.
2- tens. Reorganisirung des Regiments und der Communität 

nach den ausgesprochenen Wünschen der ganzen übrigen Militär
grenze.

3- tens. Unpartheiische Untersuchung der Urheber der am 
19-ten und 20-ten d. M. durch keine feindlichkeit der Betreffenden 
herbeigeführten Blut- und Mord-Szenen und Abstellung der wirklich 
Schuldigen zur Verfügung S. Exzellenz des Hl. Patriarchen der 
orientalischen Kirche Joseph Rajacsits.

4- tens. Stellung von eben so viel auszuwählenden Geissein 
als serbische Bewohner von Weisskirchen seit Beginn dieser Be
wegung an den kl. Commissair nach Temesvár übergeben worden 
sind, gegen die Verpflichtung selbe mit dieser gleich an Zahl in 
Freiheit zu setzen, und die vollkommen gleichen Behandlung zu 
unterziehen.

5- tens. Leistung einer billig auszumessenden Kriegssteuer, 
welche mit den muthwilligen von den Bewohnern ausser der 
Stadt verübten Zerstörungen, den Leistungen des übrigen Landes 
zu den Nationalzwecken und den Kosten der Unternehmung in 
eurigem Verhältnisse zu stehen hätte.

6 - tens. Gewährleistung von Lebenssicherheit und Eigen
thum für alle übrigen Bürger von Weisskirehen durch die ser
bische Nationalparthei . . .

Ennek folytán augusztus 25-én délután két órakor Fehértemplom és 
Vrácsévgáj fele úton értekezletbe bocsátkozott báró Blomberg ezredes 
gróf Nugent Alberttel, Bobalha Péterrel és Jankovits szerbiai őrnaggyal. 
{Nr. 1848. VIII. 50/b.) Vitalis őrnagy pedig (augusztus 28.?), Mayerhoför
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Ő3 fentiekkel tárgyalt. Blomberg augusztus 26-án reggel 9 órakor utoljára tár
gyalt a felkelőkkel — de eredménytelenül, mivel a fehértemplomiak 
a közölt föltételekben semmiféle biztosítékot nem találtak Blomberg augusz
tus 25-én volt Fehértemplomban s hasonló nyilatkozatban részesült (U. o. 
1848. VIII. 50.) Báró Bechtold főhadvezér értesülvén a föltételekről, meg
hagyta báró Blombergnek, hogy Fehértemplomot föltétlenül védje meg, 
m ert: „da ich mich nicht befugt glaube mit Rebellen in eine Unterhandlung 
einlassen zu können, die so sclimäliche Bedingungen . . . setzen. Ich kann die 
Ehre meiner Truppen nicht auf solche Weise compromittiren.“ (U. o. 1848. 
VIII. 51/b.) Gróf Ňugenthoz báró Blomberg fordult, értekezés miatt Blom
berg ezredes a fehértemplomi tárgyalásokról szóló, 239. sz. a , 1848. augusztus 
27-iki jelentése Kr. M. 1848. 4811. sz. alatt. Piret ekkor fölmentését 
kérte Latourtól: „indem ich unter ein fürchterliches Dilemma zwischen Neigung, 
Bflicht und Ehre gestellt werde, ohne vom allerhöchsten Orte irgend eine Ver- 
fahrungsweise vorgezeichnet erhalten zu können.“ A tényállás: hogy Mayer
hofer, és a bán a szerbekkel tartottak, báró Bechtold pedig rebellisekkel 
nem akart tárgyalni.

419.
Budapest, 1848 augusztus 25.

Mészáros hadügyminiszter báró Piret bánsági ßhadtestgarancsnokhoz, 
a kelet-szerbiai betörésről.

Eredeti rendelet. Wien, Kr. A .; S. B. G. K. 1848. Fasc. 130. VIII. ad 53.

Nr. 872. K. M.
Auf dem Bericht des Generalkommando vom 21. Praes. 

Nr. 424. [S. B. G. K. 1848. VIII. 33. alatt.] wird hiermit 
erwiedert, dass die Berücksichtigung der eingetretenen Verhältnisse 
und des mehrseitigen Einbruchs der Serben in den walachisch- 
banatischen Grenzregimentsbezirk es nothwendig wird den Herrn 
Generalen Appel von Karánsebes nach Mehádia zu beordnen und 
von dort aus das Nöthige zur schnellen und kräftigen Zurück
weisung der serbischen Raubhorden zu veranlassen.

Das General-Commando wolle daher dieser Herrn Generalen 
mit einer diesfalls entsprechenden Weisung nach Mehádia befehligen, 
und nötigenfalls, wenn kein anderes Mittel zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und zur Zurückweisung der Serbischen Einfälle mehr 
möglich wäre, die Offensive zu angreifen und die Reciprocität 
anzuwenden.

Vorzüglich ist bei dieser Anordnung das Augenmerk auf die 
Sicherung der Bergstädte von Alt-Moldova und Oravica zu richten, 
indem sonst diese Bergwerke von zwei Seiten bedroht, angefallen, 
geplündert und zu Grunde gerichtet würden, was für den König 
und dem Lande vom empfindlichsten Nachtheil wäre.

Eisler őrnagy Ó-Orsováról augusztus 31-én jelenté: „Mann hat 
erfahren, dass der Aufruf zu einem [Einbruch] sogar mittelst 
Trommelschlag [im Negotimer Kreise] geschehe, dass die Behörden 
dabei thätigst mitwirken.“
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Den 19. und 20-ten d. M. ist Slivich [serbischer Kapitän] 
mit einer gegen 1000 Mann starken Schaar bei Svinitza nach 
diesseits getreten, und gegen Bersaska gerückt sei, wo er sich 
mit dem serbischen Häuptling Radojko Nitschitsch vereinigte . . . 
Sowohl Alt-, als Neu-Moldova in den Besitz der Serben kam. 
In dem letzten Orte haben die Serben dann schrecklich gewüthet, 
geraubt, gemordet, und zuletzt solches noch angebunden . . . Man 
hatte erfahren, dass in dem gegenüber liegenden Krainer Kreise sich 
fortwährend noch bemüth wird um Bewaffnete zu einem Einfall 
nach diesseits aufzubringen; auch wusste man, dass aus der Walachei, 
aus Bulgarien, überhaupt aus den unteren Donau Gegenden Raub
gesindel fortan heranziehe, die über Serbien in unser Gebieth als 
Kämpfer gegen die Ungarn einzubrechen trachten . . .

Die serbischen Behörden wollen von den vielen aus ihrem 
Bereich nach diesseits unternommenen, sogar räuberischen Gebiets
verletzungen nicht im geringsten Wissen, noch weniger dabei 
betheiligt sein. Sie behaupten, dass sie stets solche Unternehmungen 
strengstens untersagen. Gegentheilig bringen aber alle Nachrichten 
ihre thätigste Mitwirkung zur Sammlung solcher Horden zur 
Kenntniss, ihre Bediensteten, von denen es wohl immer heisst, sie 
haben ihre Stelle abgelegt. — führen die Züge nach diesseits 
selbst an.

420.
Budapest, 1848 augusztus 26.

Beöthy Ödönnek királyi biztossá való kinevezése.
Eredeti rendelet. Budapest, O. L.; B. M. 1848. 786. ein. sz.

Az ország alsó részeiben kiütött lázadás és ennek ellenében 
alkalmazandó hadi erő szükségessé tévé, hogy a tábor támogatása 
és a polgári intézkedések vezérleti tekintetéből rendkívüli polgári 
hatalom állíttassák fe l: ennek következtében múlt hó 24-ikéről 
kelt rendeletem által Bács, Torontál, Csongrád, Csanád megyékbe 
és az ezekben levő királyi városokba Szentkirályi Móricz nevez
tetett ki királyi biztosul; adatván neki teljes felhatalmazás mind 
a tábori főhadi parancsnokkal egyetértőleg leendő munkálkodásra, 
mind a polgári és büntető ügyekben szükséges mindazon intézkedés 
tételére, jelesen rögtönitélő bíróságok alakítására, mit a pártütés 
legyőzése s a békének minél előbbi biztosithatása végett jónak és 
sikerre vezetőnek találand.

Miután azonban nevezett királyi biztos egyszersmind az alsó 
részeken táborozó jász-kún seregnek is vezére s ezen állásával 
hosszabb időre alig egyeztethető a fenti emlitett és magában is 
több oldadu elfoglaltatást kívánó királyi biztosi működés: ennél
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fogva őt annak további teljesítésétől saját ismételt kérelmére fel
mentvén, — ugyanazon rendkívüli hatalommal, a mivel az eredeti 
kiküldés történt, említett hatóságokba királyi biztosul ezennel Ont 
nevezem ki.

Hivatalos teendőit bővebben megértendő, Ön az elődje számára 
kiadott és másolatban idemellékelt utasításból, Önnek feladata lévén 
az itt foglaltakat saját belátása szerint alkalmazni, s átalában 
abban pontosítani kiküldetése szellemét, hogy a hol lehet, kíméle
tesebb eszközöket használva, de ha ezek nem mutatnának foganatot, 
bármi módon is rend és béke eszközöltessék.

Az illető hatóságok a kellő engedelmességre már utasitvák.
Kelt Budapesten, augusztus 26. 1848.

Belügyminiszter: István nádor
Szemere Bertalan. kir. helytartó.

Beöthy kir. biztossá való kinevezéséről hasonló rendelet kiadatott 
Bács, Torontál, Csongrád, Csanád megyéknek és az ezekben fekvő királyi 
városoknak ú. m. Zombor, Újvidék, Szabadka és Szeged. (Wien, Kr. A .;
S. B. G. K. 1848. VIII. 70.) Beöthy részére a Szentkirályi részére kiadott 
utasítás másolatban kiadatott. — Szentkirályi főleg azon okból mondott le 
1848 augusztus 24-én, mivel magát a minisztérium politikájával egyáltalán ■ 
nem akarta azonosítani.

421.
Buda, 1848 augusztus 26.

Athanackovits Plátó bácsi püspök és helyettes metropolita tiltakozik 
a románoknak lugosi határozata ellen, méllyel a temesvári és versed 

görög nem egyesült szerb püspökük elmozdítását kérik.
Budapest, O. L .; V. M. 1848. 4743/99. g. n. e. Érkezett szeptember 6-án.

1848. 5. szám.
Értésemre esett, miképen g. n. e. oláh ajkú nép f. é. junius 

27-én Lúgoson Murgu Euthym vezérlete a la tt, gyülekezetei tartván, 
abban annak rendje szerint megválasztott, Őfelsége által kegyel
mesen megerősített s több esztendők lefolyta alatt hivatalaikban 
működött Zsivkovits Pantelejmon temesvári és Popovics István 
verseei g. n. e. püspöküket hivatalaiktól elmozdittatni s helyükbe 
más püspöki helyetteseket rendelni határozta. Minthogy pedig 
az ebbeli törvénytelen eljárás és határozat az említett püspök
ségekben létező szerb és oláhajku lelkészek és községek kedélyeit 
egyáltalján fölingerlette; ennélfogva a jelen idő zavaros körül
ményeiben veszélyes következmények elkerülése tekintetéből tisztelt 
Miniszter úrhoz azon kéréssel járulok, miszerint kegyeskedne fen- 
emlitett Lúgoson tartott gyülekezetnek törvényellenes határozatát 
megsemmisíteni, s temesvári s verseei püspöki megyékben létező
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g. n. e. lelkészeket és híveket kegyes rendelete által oda utasit- 
tatni, hogy említett rendes püspöküket olyanoknak ismerni, s nekik 
engedelmeskedni tartozzanak, ellenben pedig az érintett lugosi 
gyülekezetben törvénytelenül (a g. n. e. egyháznak szelleme ellen, 
mely azt rendeli, hogy a püspökök választása, elítélése és elmoz
dítása a világiak minden befolyása nélkül egyedül egyházgyüle- 
kezetileg, azaz püspökök által történjék) megválasztott püspöki 
helyettesektől netalán e minőségben működendőktől az engedelmes
séget tagadják meg . .  .

De nemcsak az oláh, görög nem egyesültek, hanem Yukovics Sebő 
kir. biztos is később november 23-án Zsivkovits temesvári püspök ellen 
föllépett, mivel utóbbi az osztrák várőrséghez csatlakozott. Popovits István 
verseci püspököt kérte fel helyettesítésére, de ez Athanackovits helyettes 
érsek hozzájárulásától tette függővé elhatározását. A kormány fel is szólí
totta az érsekhelyettest, hogy utasítsa a verseci püspököt a temesvári g. n. 
e. püspökség helyettesítésére. (V. M.; 1848. 6255. sz. a.)

422.
Belgrad, 1848 augusztus 27.

Mayerhofer belgrádi Ttomul jelentése a bécsi külügyminisztériumhoz 
a délvidéki helyzetről.

Eredeti jelentés. Wien, Er. A.; 1848. Kr. M. ad. 4983.Érkezett szeptember 5-én.

Seit ich nachdem beklagenswerthen Angriffe auf Carlowitz 
am 12-ten Juni das Militär-Commando zu Sémiin übernehmen 
musste, bin ich nach und nach der einzige schwache Faden ge
worden, welcher die Autorität der kaiserlichen Regierung noch 
einigermassen mit ganz Syrmien, den deutschen und illyrischen 
Grenzregimentern im Banate und den von der serbischen Nation 
besetzten Theilen der Comitate jener Provinzen verbindet.

Der Zustand dieser Länder, welchen ich das hohe constitu
tioneile Ministerium unseres Reiches als einen factischen, wenn 
auch nicht als einen vollkommen gesetzmässigen anzuerkennen 
bitte, ist eine nothwendige Folge des Verhältnisses der sämmtlichen 
ordentlichen Militär- und Civil-Behörden in denselben zu dem 
ungarischen Ministerium, dessen Autorität anzuerkennen sich das 
Volk und die Truppen entschieden und mit den Waffen in der 
Hand weigern, während sie die grösste Anhänglichkeit an den 
Monarchen, das allerhöchste Kaiserhaus und die kaiserlich-öster
reichische Regierung in ihrer neu entstehenden constitutionellen 
Form nicht nur auf das bestimmteste äussern, sondern nach ihren 
ganzen Benehmen auch aufrichtig hegen.

Die keinem Urtheile unterliegende Abhängigkeit der in dem 
Grenzgebiethe für die ganze Verwaltung bestellten Militär-Behörden, 
musste unter solchen Umständen nothwendig eine völlige Auf
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lösung des ganzen Regierungsorganismus, wie es in den oben 
bezeichneten Ländern der Fall ist, oder eine schwierige Ausnahms
stellung der Autorität herbeiführen, in welche der Banus von 
Croazien und seit der am 19-ten d. M. erfolgten Lossagung der 
Brigade Roth vom Slavonischen General-Commando auch diese 
versetzt worden ist.

Ich musste aus Dienstpflicht und Überzeugung die mir durch 
die Verhältnisse zugefallene Repräsentation der kaiserlichen und 
österreichischen Central Autorität in diesen Ländern nothwendig 
übernehmen um die Übergriffe eines anarchischen Zustandes nach 
Möglichkeit zu hindern, die Herstellung eines geordneten Zustandes 
offen zu halten und vorzubereithen, und vor allen um nahe liegenden 
auswärtigen Einflüssen vorzubeugen und entgegen zu wirken.

Das erste Ziel meines Strebens war eine friedliche Ver
mittlung und Vereinbarung der beiderseitigen Forderungen und 
die Beschwichtigung der Massregeln zu deren Durchführung. Mein 
Bericht1 vom 24-ten Juni über die bei Carlowitz erwirkte Waffen
ruhe, die mit grosser Gefahr und Anstrengung am 13-ten Juli 
ausgeführte Abführung der ungarischen Garnison von Sémiin und 
meine zu Ende Juli nach Wien zu S. kaiserlichen Hoheit dem 
Erzherzog Reichsverweser unternommene Reise sind Belege meiner 
Wirksamkeit in dieser Richtung, wofür ich nach meiner Zurück
kunft von dem Commandierenden General in Slavonien mit der 
Gefangennehmung, Auslieferung an das ungarische Ministerium, 
ja mit dem Tode bedroht worden bin, ohne mich hiedurch in 
meiner pflichtmässigen Überzeugung von der Loyalität meiner 
Stellung dem Monarchen und der constitutionellen Regierung 
meines Gesammtvaterlandes gegenüber im mindesten beirren 
zu lassen.

Bei meiner Zurückkunft aus Wien fand ich durch die 
gewaltsamen Massregeln und die von grossen Rüstungen unter
stützte drohende Stellung des ungarischen Ministeriums, durch 
seine fast vollendete Trennung von dem geheiligten Verbände mit 
der Monarchie, und durch das äussert unzweckmässige Verfahren 
beider General-Commanden und folglich auch beinahe aller Mili
tärs, die Verhältnisse wesentlich geändert.

Alle Verbindungen der Militär und Verwaltungsbehörden 
mit den General-Commanden und dem ungarischen Ministerium 
sind abgeschnitten. Das freie Handeln, ja selbst der Aufenthalt 
der Beamten und Offiziere ist völlig gehindert. Die militärische 
und administrative Organisation des Peterwardeiner, deutsch und 
illyrisch Banater Regimentes und der Csaikisten ist gänzlich auf
gelöst und Volksausschüsse sind an deren Stelle getreten. Die un
garischen sogenannten königlichen Commissäre in den verschiedenen

1 Lásd a 290. sz. iratot a 454. lapon.
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von ihren Truppen besetzten serbischen Distrikten des Banats, 
des Bácser, Syrmier und Wirowitzer Comitates versetzen das Land 
in die grösste Verwirrung, indem sie Einzelne gegen die National
bestrebung der Mehrzahl der Bewohner bearbeiten, die Gewalt- 
massregeln des Ministeriums verkünden und als Handhaber des 
sie begleitenden Standrechtes zahlreiche -Hinrichtungen, auf seichte 
Verhandlungen hin ausführen lassen, und so überall Schrecken, 
Unruhe und Misstrauen des Volkes gegen die Regierung und 
gegeneinander verbreiten. Als Gegenmassregel und Repressalie ver
treiben und verhaften dagegen die Volksausschüsse die ihrer Sache 
nicht beitretenden Offiziere und andere öffentliche Beamte. Der 
Bürgerkrieg endlich ist mit allen seinen Schrecknissen längs der 
ganzen Linie von Peterwardein über Verbas, Gross-Becskerek, 
Werschetz und Weisskirchen bis an die Grenzen das wallachisch- 
banater Regimentes wirklich ausgebrochen und führt nicht nur 
die gewaltsamsten Handlungen blutiger Entscheidung und gegen
seitiger Erbitterung im Inneren, sondern, wie ich befürchtet und 
lange voraus verkündet habe, auch ein unvermeidliches starkes 
Herüberströmen des fanatisirten, tapfern und krieggewohnten, aber 
in eben dem Masse unzivilisirten und raubbegierigen Volkes von 
Serbien nach unsern Ländern herbei, welches eine neue Geissei 
dieser ohne alle Veranlassung durch die übereilten Massregeln der 
Regierung schwer heimgesuchten Gegenden zu werden droht.

Dieses ist der wahre Zustand des Landes, welchen ich mit 
Schmerz aber mit vollster Kenntniss desselben niederschreibe und 
das hohe Ministerium bitte seine Wirklichkeit auf mein ehrlicher, 
von treuer Beobachtung geleitetes Wort hin anzunehmen und 
somit zur Grundlage seiner Berathungen und Beschlüsse in dieser 
Beziehung zu nehmen.

Ich will hiezu auch die lichte Seite des Gemäldes, wie sie 
sich vom Standpunkte der Volkspartein in diesen Gegenden dar
stellt, deutlich zu machen versuchen.

Zuerst ist die überall offen und auf das entschiedenste aus
gesprochene Treue und Anhänglichkeit an Seine Majestät unsern 
constitutionellen Kaiser und an die von Ihm seinen österreichischen 
Ländern verliehenen verfassungsmässigen Staatsformen und Bürg
schaften bemerkenswerth, durch welche man die heissersehnte 
Sicherstellung der persönlichen Freiheit und der mit Begeisterung 
festgehaltenen Nationalität zu erlangen eben so gewiss ist, als 
eines früher oder späther unausbleiblich nothwendigen, tödtlichen 
Kampfes um diese Güter mit der Magyarischen Separations- 
Oentralisations- und Unterdrückungsparthei. Hiernächst fällt die 
gute Haltung des Volkes auf, welches sich nun betreits seit drei 
vollen Monaten in einem Zustande befindet, welcher die ganze 
Regierungsgewalt vollständig aufgelöst und alle ihre Organe para- 
lisirt hat, ohne dass deshalb von einer Zunahme oder selbst einer
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ähnlichen Zahl von Verbrechen als unter der früheren Verwaltung 
zu hören wäre. Die Sicherheit der Person und des Eigenthums ist 
überall verbürgt und selbst die mit dem Aufstande und Kriege 
unvermeidlich verbundenen Massregeln und Handlungen der Gewalt 
beschränken sich auf einige Fälle und werden auch da meistens 
nur durch Missverständnisse und Fehlgriffe der beiderseitig Bethei
ligten nicht aber durch Absicht herbeigeführt, wie bei der Ent
fernung der Peterwardeiner und Deutschbanater Offiziere und in 
anderen Gelegenheiten offenbar der Fall war. Die durch ungarische 
Zeitungen und selbst offiziell verbreiteten Angaben von Hand
lungen grösster Wildheit und Grausamkeit von Seiten des ser
bischen oder raizischen Volkes in diesem Kriege, habe sich noch 
nirgens durch wirklich constatirte Thatsachen bestätigt, sondern 
derlei blutige Ereignisse überall blos als die natürliche Folge eines 
beiderseits geführten tödtlichen Kampfes gefunden, wobei keine 
weitere Absicht als die Bezwingung des Gegners vorhanden war. 
Ja  im Gegensätze mit den Hinrichtungen durch die königliche 
Ministerial Kommissäre sind die diesseitigen Gefangenen gut be
handelt und nach und nach in Freiheit gesetzt worden. Ferner 
sind die fortwährenden Versuche friedlichen Abkommens von 
Seiten des Serbischen Volkes und die Zögerung mit Massregeln 
offensiven Vorschreitens gegen die magyarische Parthei zu berück
sichtigen, wodurch es dieser möglich wurde so ansehnliche Rüstun
gen als jetzt bestehen, gegen das illyrische Volk auszuführen, 
und wodurch selbst der anfängliche Fanatismus desselben einiger- 
massen abgekühlt worden ist. Endlich ist allenthalben der Wunsch 
nach Rückkehr eines geordneten und mit dem Staatsorganismus 
zusammenhängenden Zustandes bemerkbar, welcher sich bei dem 
Haupt-Comité durch Übertragung der Gewalt an S. Exzellenz den 
Patriarchen und Erzbischof von Carlowitz, durch das Verlangen 
nach der Ankunft des zum Woywoden gewählten k. k. Generals 
von Suplikatz und durch das überall durchblickende Bestreben 
kund gibt, die Reorganisation der Regimenter in administrativer 
und militärischer Hinsicht mit dem gegenwärtig bestehenden Zu
stande zu vereinbaren.

Diese Reorganisation ist eine durch die Umstände und alle 
Rücksichten der Politik und Menschlichkeit so dringend gebotene 
Massregel, dass Seine Exzellenz der Banus in der Eigenschaft des 
zunächst von den Truppen und dem Volke als von dem verhassten 
Ministerium unabhängig anerkannter k. k. Commandirender General 
dazu im Interesse des allerhöchsten Dienstes sowohl als des innigen 
Verbandes der Monarchie und der Nationalität und des Wohles 
dieser Völker nach Kräften mitzuwirken bewogen worden ist.

Er hat mir als den ältesten im Lande vorhandenen und in 
Wirksamkeit stehenden Stabsoffizier übertragen die ersten Versuche 
hiezu bei dem Peterwardeiner deutsch und illyrisch Banater
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Regimente und den Csaibisehen zu machen. Die Mittel hiezu sind 
gering, denn fast alle Offiziers sind entfernt und dem Volke 
gegenüber in solcher Weise compromittirt, dass ihre Rückkehr 
und Wiedereinsetzung in denselben Wirkungskreis für jetzt un
möglich ist. Die Nothwendigkeit das Land gegen die Executions 
armee des ungarischen Ministeriums zu vertheitigen, zerstreut die 
Soldaten der vorhandenen Feld und Reserve Bataillons und den 
grössten Theil der bewaffneten Population in die verschiedenen 
Feldlager, in denen sie oft kaum regimenterweise zu sondern sind. 
Die Führer, welche sie bereits in den Kämpfen um die Freiheit 
ihrer Heimath geleitet und die Gefahr des Krieges mit ihnen 
getheilt haben, können nicht ohne Weiteres beseitiget und dagegen 
Offiziere eingesetzt werden, welche, wenn auch das nationale doch 
das militärische Vertrauen der Grenzer noch nicht besitzen. Die 
Verwaltung war meistentheils verhasst, und ihr Wiederaufbau 
findet auch an dem billigen Verlangen nach verhältnissmässig eben 
so liberalen Grundlagen, als in der übrigen Provinzen ertheilt 
worden sind ein Hinderniss und an der im Kriegszustände nach 
zwei Seiten hin doppelt nothwendigen Leistungen Widerstand.

Dennoch habe ich durch die sehr nützliche, eifrige und ein
sichtsvolle Mitwirkung Sr. Exzellenz des Herrn Patriarchen bereits 
in den wenigen Tagen meiner Anwesenheit einige Resultate zu 
berichten, welche ich nebst den unter den jetzigen Umständen 
ausführbaren Grundlagen der Reorganisation so bald als möglich 
dem hohen Kriegsministerium vortragen werde.

Major Csorich, Hauptmann Auditor Radosawljewich und 
Oberlieutenant Bigga von Peterwardeiner Regiment, Hauptmann 
Janosch und Oberlieutenant Gjurich vom illyrisch banatischen und 
einige Verwaltungsoffiziere von den Deutschbanatern und Csaikisten 
sind mir und dem Dienste bis nur zu dieser unter allen Umständen 
höchst heilsamen und nothwendigen Reorganisirung zur Verfügung 
und ich habe mich besonders der guten Thätigkeit der ersteren 
zwei zu rühmen.

Die ganze Brigade Roth hat sich, wie dem hohen Ministerium 
bereits bekannt sein muss, Sr. Exzellenz dem Banus und der 
Nationalsache zur Verfügung gestellt und es ist hindurch ganz 
Slavonien und Syrmien, mit Ausnahme der Festung Peterwardein, 
dem Einflüsse des ungarischen Ministeriums entzogen und für die 
Nationalsache genommen worden, wovon mich die Sammlung und 
Reglung der Details bis zum 22-ten d. M. beschäftiget hat.

An diesem Tage brachte ich in Erfahrung, dass in den 
Bezirken von Semendria und Poscharewatz die grösste Aufregung 
gegen den Stabsort des illyrisch banater Regimentes, Weisskirchen 
herrsche, und die Absicht sei, diese Stadt mittelst zahlreichen 
Zuzuges aus Serbien gewaltsam zu erstürmen und gänzlich zu 
zerstören, wesshalb ich, um grosses Unglück zu verhüten, um so
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mehr selbst dahin eilen musste, als der serbischen und türkischen 
Regierung gar keine Mittel mehr zu Gebote stehen das serbische 
Volk von den Hülfszuzügen für ihre Brüder im Banate, wo sie so 
hart bedrohet sind, abzuhalten.

Die Stadt Weiskirchen hat nähmlich durch die unzweck- 
mässigsten Massregeln des Temesvarer General-Commandos und 
einige magyarische Parteigänger aus ihrer Mitte verleitet, allein 
eine Ausnahme von der Gesinnung des ganzen Militair-Gränzvolkes 
vom adriatischen Meere bis nach Siebenbürgen machen wollen, 
und sich desshalb dem ungarischen Ministerium unterstellt. Diese 
Haltung zog ihr wiederholte Aufforderungen und Bedrohungen 
von Seite des illyrischen Grenzvolkes und bei erklärtem, bewaff
neten Widerstande am 19-ten d. M. einen gewaltsamen Angriff 
durch etwa 2 bis 3000 Mann Grenzer und zur Hülfe herbeigeeilte 
Serbier zu, wobei eine ziemliche Anzahl beiderseits getödtet und 
verwundet und über 150 Häuser am äussem Umfange der Stadt 
verbrannt, die innenen Barricaden aber nicht erstürmt wurden, 
weil die wenig disciplinirten Schaaren der Angreifer sich zur 
Plünderung zerstreut hatten, und die Befehlshaber also den Rückzug 
zur Sicherstellung ihres durch Cavallerie-Abtheilungen bedrohten 
Lagers anordnen mussten.

Der Anblick der bei diesem Kampfe in den Häusern ver
brannten Todten und Verwundeten regte nun die Bürger zu solcher 
Grausamkeit auf, dass sie nach dem Rückzuge der Angreifenden 
und am 20-ten dieses Monates unter dem von allen gegenwärtigen 
widersprochenen Vorwand der Theilnahme, über ihre in der Stadt 
lebenden serbischen, wehrlosen Mitbürger herfielen und deren etwa 
160 auf die empörendste Weise ermordeten, wie mir ein zum 
Parlamentiren herausgekommener Augenzeuge dieser Gräuel selbst 
mit grösster Bewegung des Abscheues mitgetheilt hat. Nebstbei 
wurden 30 serbische Bürger von Weisskirchen an den k. Comissair, 
welcher Name jetzt mit dem eines Blutrichters in diesen Gegenden 
gleichbedeutend geworden ist, nach Temesvár abgeliefert, und 
1 Bataillon ungarische Nationgarde von circa 700 Mann unter 
Major Vitalis zur Verstärkung herbeigezogen.

Dieser schwache Zuwachs der Macht des Widerstandes war 
aber sehr gering gegen die durch obige Thaten erzeugte unglaub
liche Erbitterung des Grenzvolkes und der Serbier, welche nun in 
doppelt zahlreicher Schaaren kampf- und beutelustig herbeiströmten 
und vorerst die Kupferbergwerke zu Moldava eroberten, Boschniak 
verbrannten, und 500 bis 600 ungarische Nationalgarden von dort 
gegen Orawitza vertrieben.

Ich langte am 23-ten mit Tagesanbruch eben zur rechter 
Zeit im Lager bei Weisskirchen an, um einem Angriffe nach dem 
eben abgelaufenen Termin vorzubeugen und suchte eine Unter
handlung zu eröffnen, deren unbefriedigenden Ausgang das Hohe
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Ministerium aus der beiliegenden Abschrift meines Schreibens an 
den Obristen Baron Blomberg ersehen wird, durch welches ich 
noch einen Aufschub der gewaltsamen Erstürmung erlangte, um 
diesen von Schauplatze entfernten Befehlshaber die Lage der Dinge 
vorstellen zu können, während mich dringende Briefe des Patriarchen 
über die mitlerweile drohenden Bewegungen der Ungarn gegen 
Syrmien, wo das bewaffnete Dampfboot Mészáros ein inoffensives, 
unbesetztes Dorf (Nestin) muthwillig aus der ferne verbrannt hatte, 
aus dem Banate zurückriefen um dort mit Rath und That zu 
Hülfe zu seien.

In Pancsova ersuchte mich General Luzsetich, welcher seit 
sechs Wochen von seinem General-Commando vollkommen ab
geschnitten ist und ungeachtet der wahren und allgemeinen Achtung, 
welche er sich durch sein Benehmen erworben hat, doch durch 
die National Comitees sowohl an aller Wirksamkeit als an der 
Abreise gehindert ist, das Hohe Ministerium zu bitten, ihn als 
sich persönlich dem österreichischen Kriegsministerium zur Ver
fügung stellend betrachten und mit Aufträgen versehen zu wollen, 
in Folge deren er sich mit dem Dienste der Reorganisierung der 
Truppen und des Landes, ja selbst der Vertheidigung der Militair- 
Grenze und der Nationalsache, deren Gesinnungen er lebhaft theilet, 
beschäftigen könnte.

Ich bitte das Hohe Ministerium diesem General durch meine 
Vermittlung einen solchen seiner persönlichen Stellung, dem Dienste 
und der guten Nationalsache gleich angemessenen Auftrag baldigst 
zukommen zu machen, wobei er aber natürlich nur im Einver
ständnisse mit der zur Regierung des Landes jetzt unvermeidlichen 
National-Comités handeln könnte, solange ihre bisher loyale Richtung 
fortdauert.

Vor allem ist aber die Hiehersendung des zum Woywoden 
gewählten Generals von Suplikatz, in welcher Eigenschaft er immer 
sein möge, eine Massregel, welche zu einer Regulirung der hiesigen 
Zustände ganz unvermeidlich ist. Nur hiedurch lässt sich das Ver
trauen des Volkes zu irgend einer geordneten Staatsgewalt wieder 
gewinnen, der Bürgerkrieg und die Anarchie im Schranken halten 
und fremden nahe liegenden und bereits angestrebten Einflüssen 
Vorbeugen.

Ich bitte daher das hohe Ministerium die Anhersendung 
jenes Generals zur Beruhigung dieser Provinzen, und zur Ein
leitung einer regelmässigen Regierungsgewalt in denselben, ihr 
künftiges Schicksal möge sein welches es wolle, um jeden Preis 
sogleich zu verfügen, wogegen ich mich erbiete ihn und dem 
Herrn Patriarchen dessen wohlthätiger Einfluss im Interresse der 
Dynastie, des Staatsverbandes und der Menschlichkeit überhaupt 
nicht genug gerühmt werden kann, bei den etwa einzuleitenden 
Unterhandlungen und bei den Reformen des innern Organismus
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des Landes noch den vorliegenden Verhältnissen aus allen meinen 
Kräften zu Dienste zu sein, bis dahin aber in derselben Volks- 
thümlichen, beschwichtigenden und nötigenfalls energischen Weise 
zum besten des Dienstes S. Majestät des Kaisers und der Freiheit 
und Nationalität des braven Grenzvolkes zu handeln, welche mir 
die Aufträge S. Exzellenz des Banus, meine eigene Einsicht von 
der Dringlichkeit der eben vorliegenden Umstände und das Ver
trauen der Nation, welches ich, obgleich ein Fremder erwerben 
zu können so glücklich war, nur immer gestatten werden.

Báró Wessenberg osztrák külügyminiszter Mayerhofer konzul jelen
tését 1848 szeptember 12-én gróf Latour osztrák hadügyminiszterhez tette át. 
Báró Wessenberg nem helyeselte Mayerhofer fehértemplomi föllépését.

423.
Pétervárad, 1848 augusztus 27.

JBárú Hrabowsky főhadparanesnoknak
gróf Latour osztrák hadügyminiszterhez intézett jelentése.

Eredeti jelentés. Wien, Kr. A.; 1848. K. M. Nr. 4652. Érkezett augusztus 31-én.

Im Nachhange meiner Berichte von 23. und 25. d. beeile 
ich mich Euer Exzellenz in der abschriftlichen Anlage einige 
Belege zur hohen Einsicht vorzulegen, aus welchen das hinter
listige und unritterliche Benehmen des Banus von Kroazien, und 
der Herrn Generäle Baron Neustädter und Both zu ersehen ge
ruhen wollen.

Nachdem in Vukovár, wo drei Eskadronen von Erzherzog 
Johann Dragoner und eine Division des Infanterie-Regiments 
Zanini dislocirt waren, vollkommene Ruhe und gesetzliche Ordnung 
herrschte, so war es vom Banus und GM. Neustädter anmassend 
eine Abtheilung des Broder Regiments dahin zu senden, und 
dadurch leicht Anlass zu einem Blutvergiessen zu geben; was 
sich sehr leicht hätte ereignen können, wenn der Stations-Comman- 
dant ein Mann von heftigem Temperament gewesen wäre.

Ich habe inzwischen zur Vermeidung von Collisionen, die 
sich zwischen den Linien- und Gränztruppen hätten ergeben 
können, den Befehl gegeben: dass sich die Linien-Truppen aus 
Vukovár gegen Eszek, und somit in das Verötzeer Komitat zie
hen sollen.

Was das Benehmen des Herrn Generalen Roth, Brigadier 
in Vinkovce, mithin untergeordnet dem hierländigen General- 
Commando betrifft, werden Euer Exzellenz aus seiner Zuschrift 
an den Herrn General und Brigadier Baron Schwarzenau einen 
Charakter der niedrigsten Denkungsart ersehen; in Folge welchen 
ich dem Herrn General-Brigadier Baron Schwarzenau sogleich
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aufgetragen habe, falls General Roth nach Eszek kommen sollte, 
ihn allsogleich festzunehmen, und unter Offiziers-Eskorte an den 
Kriegsminister nach Ofen abzuschicken.

Wenn der Banus auf diese Weise mit seiner diktatorischen 
Art uns provozirt, so dürfte es bald, zwischen seinen und unseren 
Truppen zum Blutvergiessen kommen.

Ich überlasse Euer Exzellenz weisen Einsicht, ob das Be
nehmen des Banus ein ritterliches und loyales sei, und ob es mit 
seiner stets hochgegebenen Treue und Anhänglichkeit an Kaiser 
im Einklänge stehe?

Ich als Soldat, darf die Befehle meines Kaisers und Herrn 
nickt bekritteln, und werde mich fest daran halten, sowie auch uns 
Soldaten keine Partheilichkeit zusteht; vielmehr müssen wir im 
Gegentheile über alle Partheiungen hinaus sein.

Báró Neustädter tábornokot Jellaőid bán Szlavóniába küldte (aug. 12.) 
azzal, hogy aZsitvay József szerémmegyei alispán által, Vukovárra kihirdetett 
megyei gyűlés (augusztus 14.) és képviselőválasztás (augusztus 19.) megtar
tását megakadályozza. Báró Neustadter augusztus 18-án gróf Nostitzet fel
szólította, hogy fegyveres erővel is lépjen fel. Zsitvay mindazonáltal megtar
totta a választást. Báró Neustädter augusztus 18-án Péterváradon is járt. 
Roth tábornok Jellačiéhoz pártolt, aki önhatalmúlag a péterváradi ezred 
fölötti parancsnokságot Dreihann ezredesre bízta.

424.
Zimony, 1848 augusztus 27.

llajacsits ériek a szentpétervári orosz szinódushoz intézett levele, 
melyben az orosz cár segítségének kieszközlését kéri.

Közölve a Szrbszki Letopisz 1866. évi 111. köt. 160—164. lapjain.
Подјтическан движеши Европебскан, прјемшал начатокт, 

свов ст, началомт, текуш,аго лкта, извГстнМша сутв СвлтМшему 
Сшоду, нежеди бн потребно бндо гЈћхт, подробное издожеше. 
Она не могда мимоити и православннЗ Народн СербсшА вт, ц. 
к. АвстрЈЗскихт, Державахт, живуш,Ш. Бурное, устремителное, 
иоведеше венгерсшн Дјетн, принудидо Ихт, Ведичество, бдагога 
Государн 1мператора и Кради Фердшанда I. ко цкдокупности 
МонархШ и народности СербскоЗ вредннмн уступленглмт,. Народн 
СрбскШ понллт, опасное свое положеше, и вт, согозГ сћ  Ганомт, 
ДадмацЈА, КроацШ, и СлавонЈв подобнк угрожаемнмт, нового 
с1стемок) Мадварскаго МЈнЈстерства, взлдт, предпрјлле, путемк 
Законности содклати себГ спасеше отт, убиточннхн намГренШ 
Мадварскаго назависиммаго МЈнЈстерстта, вкупГ же и обезбкдити 
цкдокупноств монарх1и.

6ш,е находиласл на путешествШ своемт, ко ВсепресвГтлГк- 
шему Государго 1мператору во 1нсбрукЂ мново предводима бнвша
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Депутацја Сербска, и коммандавзгцја Генерадг вт> СдавонШ и 
СремГ, Г. Федд-Маршалл-ЛавтнантЂ Баронг Храбовсшв, под- 
вергјб себе надогомт. новаго Мадварскаго незавнсиммаго 
Мшстерства, регударннми вовсками и оружанного рукого сдГлалт, 
нападеше изт> Нетроварадина на смиренное, неогражденное, 
1ерархШское м4сто Кардовцн, Ресјденц1го Србскхн Патриарх1и: 
но Богу бозбраннгош,у со студомт> отраженЂ бнств.

(Јт> того времене начатн јавнн военнн демонстрацји про- 
тиву Народа Сербскаго Правосдавнога. ПримБру Храбовскаго 
посл$довадЂ коммандугош,10 ГенералЂ Банатсшб, Федд-Маршалд- 
ЛабтнантЂ БаронЂ П1ретЂ, которнв равно подвергдЂ себе надо- 
гомђ Мадварскаго Мпнстерства, предпр1лвшаго посредствомЂ 
себГ на расподожеше столш ,и х ђ  регударннхЂ вовскЂ и мобиннхЂ 
нац10налннхЂ ГардЂ дГвствителнуго бранв противу Народа на- 
шего. бму столтђ  на расподожеше богати источницн прави- 
тедственни, и сђ многими вовсками они уже ударнди на насЂ 
на нГскодвко м^ с т ђ : мн,ћ обаче весма ут$шително доставити 
до свГ д Г нјл СвнтМшаго Сшода, что по промнсду Божпо несо- 
разм4рннн и х ђ  сидн доселБ всегда отраженн бнди храбрнмЂ 
народомЂ СербскимЂ, сђ несоразмБрннми сђ и хђ  странн жертгами.

НародЂ СербскШ, жедавЂ нредупредити грозившуго себГ 
опасноств отђ  МадваровЂ, 1. Мајн т. д. на основанш всевнсочаН- 
ш ихђ  царскихЂ познвателннхЂ ГрамматЂ и Прјвиегш отђ  бда- 
женнн памнти 1мператоровЂ Р имскихђ  и КралеД УнгарскпхЂ, 
Леоподда I. и Ј осифи I. Народу Сербскому дарованннх, и отђ  
бдаженннн памлти преемннковн и х ђ  Карла VI. и МарШ Терес1н 
потвержденннхЂ, прогласилЂ смГрноств мого, своего АрхЈепис- 
копа и Митроподјта, своимђ Патр1архомЂ, и пов&реше свое 
ужигагош,аго Ц. К. Полковника и уже Генерад-Матра, Г. Сте- 
Фана ШупдвикацЂ отђ  ВитезЂ, за своего воеводу, и занеже сев 
избраннна Воевода, Генерад-Ма1орЂ, отсуствуетв, находнсл во 
Арм1в 1тадШско8 п о д ђ  Коммандого ФеддЂ-Маршалла ГроФа 
РадецкЈв: то НародЂ вручидЂ смиренш моему привременное 
Управлете свое, которое и зђ  чистнн дгобве моел к ђ  Народу и кђ  
Православјго, и и зђ  уважешн к ђ  затруднителности настонш,ихт> 
временЂ, принужденЂ 6н д ђ  на себи прјити, дондеже иди воевода 
пртдетЂ и управлете пртметЂ, иди дондеже Б огђ о вЗф ннхЂ  
своихђ  инако ПрОМИСДИТЂ.

В ђ семЂ затруднитедномЂ подоженш повседневно получаго 
ув^рете, что врази наши, непресГчно бодше прјуготовднготсн, 
имЗпшце вђ  рукахЂ обнднан средства. Они непресБчно умножаготЂ 
силн свон и сухимЂ и водого, нарочно ДунаемЂ и Тиссого, на 
которнхЂ посредствомЂ оружанннхЂ паропдововЂ спуш;аготЂ 
непрестанно новнн ратоборцн, поражакнце градн и веси нашл 
на брез&хЂ сихђ  р4 кЂ, и повсгоду убиакнце народЂ нашЂ, не 
прош;агош;е ни мужескому поду ни женскому, ни старцемЂ ни
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д4темЂ, и конечннмЂ истребденЈемЂ народа наихего грозлше, 
да не пов4дак) о ужасннхг варварскихт. мученјихг, которнми 
зв4рообразно оздобднготв народв нашЂ; женамЂ и д&темЂ ис- 
копагогде очн, с4куш;е имђ руки, и подобнал Асхатскаа свир4- 
ПСТВ1Л свол извершагогце, не стндлвдесл нашего поведешн, которое 
по Хрктаанскому учешго упражнлемЂ, никого не здоставдикнце, 
но вн4 ратнаго удареши прлмо каждому додножности челов^- 
ческјл и Хрјсиансшл наблгодагош,е.

Каковал же свир&пствхл и беззакоши себ$ дозводлготђ  и 
противу самнхЂ сватнхЂ нашихЂ правосдавннхЂ храмовЂ 6о ж ш х ђ , 
свагценннхЂ ш о н ђ , с в л т н л  трапезн, сваш,еннхЂ частицЂ хд^бннхЂ 
и т. д. да и зв о л и т ђ  СвлтМпив Сгнодђ увид4ти и зђ  прикдгоченнаго 
Званичнаго Акта, которнв о тђ  мене уже отсданЂ в ђ  Санкт- 
ПетерсбургЂ посредствомЂ 1мператорскаго Генералнаго Консуда 
в ђ  Б4лградЂ, Г. Подковника Данидевскаго, каковал беззакошп 
и потомЂ, и иовМше повсгоду сод^доваготЂ, ид4же имђ придика 
подаетси, мош;и имђ  противу храмовЂ нашихЂ нарочно свир4п- 
ствовати.

Сђ кодиким ђ  убо ув4решемЂ познаваго и хђ  намфреше, 
которое еств ди во извершеше приведутЂ (чему способствуготЂ 
имђ  несоразм&рно кр4 п1л сидн) Правосдавје во Австр10скихЂ- 
ДержавахЂ конечно истребдено будетЂ: тодико, познавап сда- 
боств нашу, по готову во очапше погружагосл, в^дп, что дишаемси 
п4нлзе0, лишаемсп оружШ, единственно необходимнхЂ пособ14 
КЂ вождешго ВО0 НН.

В ђ  качевств4 моемЂ настопвдемЂ, не точш какЂ привре- 
меннни управитедв Народа Сербскаго, но нарочно лко 1ерархв 
Правосдавннп церкве, кому природнбе, кому подезн4е испов4 мђ 
иодожеше, трудн, старанјп, и дЉпенш моп и вфрнаго правосдав- 
наго Народа моего, разв4 Свлт4Ишему. Правитедствуннцему 
ВсероссШскому СЈноду, о бдагб ПравославЈл толв бодро пеку- 
вдемусл ? Старчесши молитвн мол со сдезами возсндаго к ђ  Богу 
вседержитедго, и еже сохранити ему бдагочестивнв НародЂ 
СербскШ, его промнсдомЂ в ђ  мое слабомошдое привременное 
управдеше вв4ренннИ, и о еже произвестисп в4рному отзнву 
си хђ  страдашв и бол^знеб нашихЂ в ђ  бдагочестивнхЂ душахЂ 
правосдавнаго 6динов4рнаго и единопдеменнаго Сјнода Всерос- 
сШскаго, обид1емЂ бдагодати Бож1п притлжагош,аго средства, 
доставити до св4д4н1Л страданјл и трудн напш всепресв&гл48- 
шему, благочестивМшему Государу 1мператору, всего Право- 
сдав1Л, по превосходству Сербскаго Народа, кр4пкому, бдаго- 
творному Покровителго. О н ђ  в д и н ђ  сиденЂ, в ђ  настолдее времл 
матерЈадннмЂ и моралннмЂ втечешемЂ своимђ спасти НародЂ 
сев Православнни отђ  здобн и свир&пствсн иноплеменическихЂ 
варварЂ.

Предподагапже, что нарочное послаше ДепутатовЂ по-
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предмету сему вђ Санктг-ПетербургЂ, могуш;ее произвести 
клопотђ, и враждебнал тодковашн между разннми силами и 
публГцЈстами Европећскими, неугодно указалобнсп и всевнсочаД- 
шему правленш и СвптДДшему Сшоду, писменно всепокорнМше 
прошу именемг церкве нашен православннн, и именемн благо- 
честиваго Народа Сербскаго, во очевидноД опасности находп- 
шихсл, и еже намт. отђ о6 бНлннхђ милости всепресвДтлДДшаго 
Государа 1мператора матергалноД помош;и вђ денвгахЂ и оружЈД, 
которнД долгђ своимђ временомЂ сђ благодарностда возвратити 
будемЂ, моралноД же, Д1пломат1ческимЂ сношешемЂ сђ внсочаД- 
шимђ ПравлешемЂ АвстрШскимЂ благовременно и прежде, не- 
жели пропадемЂ, благодДтелно ниспослатисн, и сђ чувствомЂ 
глубочаДшего моего внсокопочиташл и совершенннн преданности 
честв имДго бнти.

Fordítása:
Nagy-Oroszország szent szinódus kormányának Szent-Pétervárott.
Az európai politikai mozgalmak, melyek a folyó óv elején kez

detüket vették, ismeretesek a szent szinódus előtt, úgy, hogy fölösleges 
ezeknek részletes ismertetése; ezek nem maradhattak hatás nélkül 
az osztrák monarchiában élő szerbekre sem. A magyar országgyűlés 
viharos és felforgató viselkedése I. Perdinánd császári és királyi 
őfelségét rákényszerítette az összmonarchiára és a szerb nemzetre 
nézve sérelmes engedményekre. A szerb nemzet felismerve veszélyez
tetett helyzetét és szövetkezve Dalmácia, Horvát- és Szlavonországok 
bánjával, aki szintén veszélybe került az új magyar minisztériummal 
szemben, arra vállalkozott, hogy törvényes úton megmenti magát 
a magyar független minisztérium káros szándékaitól, egyúttal az össz- 
monarchia integritását is biztosítani óhajtván.

A szerb küldöttség, melyet magam vezettem Innsbruckba ural
kodónk őfelségéhez, még úton volt, midőn báró Hrabowsky altábornagy, 
Szlavónia és a Szerómsóg főhadparancsnoka, magát az új magyar 
független minisztérium rendeletéinek alávetve, Péterváradról rendes 
katonasággal és fegyveres kézzel megtámadta Karlócát, a békés, fegyver
telen érseki várost, a szerb patriarchaság székhelyét, de Isten segedel
mével szégyennel visszaveretett.

Ez időtől fogva megkezdődtek a keleti óhitű szerb nemzet ellen 
a katonai tüntetések. Hrabowsky példájára báró Piret altábornagy, 
a Bánság főhadparancsnoka, aki szintén közvetlenül meghajolt 
a magyar minisztérium rendeletéi előtt, a rendelkezésére álló rendes 
katonasággal és a mozgó nemzetőrséggel nemzetünket elszántan meg
támadta. Rendelkezésükre állottak a kormány gazdag forrásai és 
számos katonasággal néhány helyet is körülkerítettek, de nagy viga
szomra tudathatom a szent szinódussal, hogy Isten segítségével 
aránytalanul kevesebb veszteséggel, a bátor szerb nemzet által eddigelé 
mindig visszaverettek.
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A szerb nemzet, megelőzni óhajtván a magyarok részéről fenye
gető veszélyt, folyó év május 13-án, a boldog emlékű római császári 
és magyar királyi uralkodók I. Lipót és I. József által a szerb 
nemzetnek adományozott diplomák és kiváltságok alapján, s melyeket 
a boldog emlékű utódaik, VI. Károly és Mária Terézia megerősítettek, 
szerény csekély személyemet, érsek-metropolitájukat, patriarchájuknak 
kikiáltott, és a nemzet bizalmát biró Vitéz Suplyikác István, cs. 
kir. ezredest most már tábornokot, vajdául megválasztotta, s mint
hogy a megválasztott vajda Eadetzky gróf táborszernagy parancsnoksága 
alatt az olasz harctéren tartózkodik: a nemzet csekélységemre bízta 
ideiglenesen a kormányhatalmat, melyet nemzetem és vallásunk iránti 
tiszta szeretetből, a mostani nehéz viszonyokat megfontolva, kénytelen 
voltam magamra vállalni, amíg a vajda megérkezik és a kormányzást 
átveszi, vagy amíg az Isten az ő híveiről máskép nem intézkedik.

Ezen súlyos helyzetben napról-napra tapasztalom, hogy ellen
ségeink folytonosan jobban fölfegyverkeznek, bőséges eszközök állván 
rendelkezésükre; úgy vizen, mint szárazon szaporítják erőiket, 
különösen a Dunán és Tiszán, melyeken ők fegyveres gőzhajókon 
szüntelenül bocsátanak le újabb harcosokat, elpusztítva a folyók 
mentén fekvő városokat és falvakat, mindenütt leöldösvén népünket, 
nem kímélvén sem a férfiakat, sem az asszonyokat, öregeket, gyerme
keket, teljes kiirtással fenyegetvén nemzetünket, hogy ne emleget
hessék a rettenetes barbár kegyetlenségeket, melyekkel vadállatokként 
népünket felizgatják. Az asszonyoknak és gyermekeknek a szemeit 
kikaparják, kezüket levágják, és más módon is ázsiai vadállatiasságu- 
kat gyakorolják rajtuk, nem szégyelvén azt, hogy mi velük szemben 
Krisztus tanait követjük, nem mint útonállók, hanem mint hadviselő 
felek, szemünk előtt tartjuk az emberiség és a keresztényi elveket.

Minő vadságokat és törvénytelenségeket engednek meg maguknak, 
saját óhitű szentegyházaink, szentképeink, oltáraink, szentelt kenyerünk, 
stb.1 ellen, arról méltóztassék a szent szinódusnak a mellékelt hivatalos 
iratból meggyőződnie, melyet már Szent-Pétervárra Danilyevszkij ezredes, 
belgrádi császári főkonzul útján elküldöttem'; ilyen garázdálkodásokat 
azóta és újabban általánosan elkövetnek, ha erre alkalmuk nyílik, 
főkópen templomaink ellen.

Biztosan ismerem céljaikat, melyeknek megvalósítása (tekintettel 
arra, hogy hasonlítlanul nagyobb erőforrások állanak rendelkezésükre) 
az osztrák birodalomban élő keleti óhitűek teljes kiirtását vonná 
maga után és ismervén gyöngeségünket, mindjobban elcsüggedek, 
látván, hogy nincsen sem pénzünk, sem fegyverünk, a harchoz leg
szükségesebb eszközeink.

Helyzetemben, nemcsak mint a szerb nemzet ideiglenes kor
mányzója, hanem mint a keleti óhitű egyház főpapja, kinek termé
szetesen kötelessége helyzetét, fáradozásait, törekvéseit és szegénységét,

1 Lásd a cáfoló iratokat 388. szám alatt az 581. lapon és a 404. sz. 
iratot a 606. lapon.
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valamint óhitű nemzetemét bevallani az orosz szent szinódus kor
mányának, mely az óhitű egyházak javairól oly ébren gondoskodik. 
Aggódó imáimat könnybe lábbadt szemekkel küldöm a Mindenható 
Istenhez, hogy vegye oltalmába a gyönge, ideiglenes kormányom alá 
helyezett istenfélő szerb nemzetet, és adja, hogy válságos helyzetünk 
és szenvedéseink visszhangra találjanak az istenfélő, óhitű és egyvérű 
nagy orosz szinódus tagjainál, mely istenadta áldásainak bőségében 
képes a mi szenvedéseinket és küzdelmeinket a hatalmas, istenfélő 
orosz cárnak tudomására hozni, aki a keleti óhitű vallásbelieknek, 
kiváltképen a szerb nemzetnek hatalmas, jóltevő védője. Csakis ő 
képes a jelen időben erkölcsi és anyagi támogatásával ezt az igazhitű 
népet az idegen fajú barbárok ellenségeskedéseitől és kegyetlenségeitől 
megmenteni.

Azon nézetben, hogy egy Szent-Pétervárra küldött követség 
nagy feltűnést keltene és ellenséges magyarázatra adna alkalmat 
az európai hatalmaknál és sajtóban, s kellemetlen volna a magas 
kormánynak és a szent szinódusnak is, azért írásban esedezem óhitű 
egyházunk és az istenfélő szerb nemzet nevében, melyek látható 
veszélyben forognak, eszközölje ki a felséges kegyelmes cárnál anyagi, 
pénzbeli és hadi segítségét, mely tartozásunkat idővel hálásan fogjuk 
leróni, valamint az osztrák kormánynál diplomáciai úton támogasson 
minket, még mielőtt elbuknánk.

425 .

Zágráb, 1848 augusztus 28.

Jelleme honát bán levele Bajacsits érsekhez, melyben bejelenti, hogy 
a bécsi udvar elismerte a honátok és szerbek követeléseit s a magyarok

elleni offenziva elhatároztatott.
Közölve a Szrbszki Letopisz 1866-ik évi 111-ik kötetének 166—168. lapjain.

. . . Прекјуче је стигао један повјереник из Беча. Што жи 
он донео, то ћу и Вами казати, но под печатом строге тајности. 
Код царског двора призната је праведност наше ствари, — и 
то не само Хрвацке него и Србске. То исто ће се на скоро и 
од стране двора и изјавити. Међу остадим порећи ће се и 
онај проти мене издани погрдни МаниФест од 10. Јунија т. г. 
Но за сад се још чека, док ми одовуда на поље не ступимо. — 
На даље ми је јављено, да чим ми станемо оперирати п бој 
бити, — де ће двор и Аустрија јавно посредствовати, за да се 
мир поврати на темељу оних условах. које сам ја у мом задњем 
прогљасу поставио, и на темељу једнакости народностих. Дапаче 
одређен је већ у напредак за тај посао ш^егтесћасје један 
царски комисар.
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Fordítása :
Tegnapelőtt érkezett meg Bécsből egy bizalmi férfiú. Szoros 

titoktartás pecsétje alatt a hozott híreket Önnel is közlöm. A császári 
udvarnál ügyeink igazságát elismerték, nemcsak a horvátokét, hanem 
a szerbekét i s ; ezt nemsokára az udvar is ki fogja jelenteni. Egyebek 
közt a folyó év június hó 10-én ellenem kiadott becsmérlő mani- 
fesztum is vissza fog vonatni. De még várnak vele, amíg mi innét 
a harctérre nem indulunk. Közük velem, hogy amint megkezdjük 
a hadműveleteket és harcot, az udvar a béke helyreállítása érdekében 
nyíltan fog közbelépni, azon elvek alapján, melyeket legutóbbi kiált
ványomban felhoztam, és pedig a nemzetiségek jogegyenlősége alapján. 
Sőt ezen közvetítésre egy császári biztos már ki is van rendelve.

Láthatja tehát, hogy azon részről a dolgok igen jól állanak 
és elég vigaszt és erkölcsi támogatást nyújtanak; de a mi részünkön 
is minden rendben van. Horvátországban és Szlavóniában minden meg
mozdult. A bródi és a gradiskai határőrök estére a Dráva felé indulnak. 
Elrendeltem, hogy még néhány ezer harcos induljon el a határőr- 
vidékből és csatlakozzék a Dráva mentén levő csapatokhoz. A napokban 
a magyar határnál jelentékeny erő fog összegyűlni, aztán előre
nyomulunk és támadunk; biztosra veszem győzelmünket. Ezen 
csapatok operálásával egyidejűleg a szlavón sereg Szlavóniát fogja 
elfoglalni és az ellenséges szellemtől megtisztítani; s ha szükségük 
lesz rá, Önöknek is segítségül siet.

Megnyugtatására közlöm ezt Önnel külön futár útján, hogy 
minél biztosabban vegye tudomásul ezen híreket; bizonyítékául annak, 
hogy a sok feddés, gyanúsítás dacára mégis az ön  barátja és hű 
szövetségese maradok.

De legjobban fogják a nemsokára bekövetkező tettek mutatni, 
hogy nem volt igaza, mikor azt írta : „a horvát szövetség mint a kő 
fekszik lelkemen és lelkiismeretemen!“

Fényes sikert kívánok Önnek addigra is, míg mi nem kezdünk; 
egyben kívánom, ne legyen kishitű, ne veszítse el szövetséges barát
jában a bizalmat, aki sohasem szennyezte be magát hitszegéssel

Ето видите с ове стране стоје наше ствари врло добро, 
и дају нам доста утехе и моралне подпоре . . .

Још ових данах скупит’ ће се знатна сила на Граници 
Мађарској; па онда ступамо напред — ударамо; ја  мислим да 
нам победа неће узФалити . . .

То вам нек покаже, да ја поред свијух оних укорах и 
сумњиченах остајем опет Ваш пријатељ и вјерни савезник. А нај- 
боље ће показати дјела, која ће наскоро сљедити, показат’ ће 
да нисте право имали кад сте казали да „савез са Хрватском 
лежи вам као камен на души и савести! “ . .  .

Генералу Шупљикацу сам својим путем наложио, да се из 
Италије враћа и да иде на своје мјесто . . .
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426.
Becs, 1848 augusztus 29.

Wessenberg osztrák külügyminiszter irata gróf Stürmer konstantinápolyi 
internuntiushoz, tiltakozását jelentvén a szerbországi önkéntes csapatok

betörése ellen.
Wien, St. A. Staatskanzlei 1848. Nr. 3778.

Nr. 3778/1848.
Laut einer Mittheilung des k. ungarischen Ministeriums des 

Äusseren vom 18. und seiner späteren Zuschrift vom 28. 1. M. 
sollen den illyrischen Comité’s in Pancsova und Carlovitz be
deutende Unterstützungen aller Art von serbischer Seite zuge
gangen sein. Namentlich wären zu der den Magyaren feindlich 
gegenüber stehenden 10.000 Mann aus dem jenseitigen Gebiete 
gestossen, von wo in neuester Zeit Vucsits1 abermals eine Schaar 
bewaffneter Serben herüber führte, welcher demnächst noch mehrere 
Tausende folgen sollen.

Es ist nicht zu läugnen, dass diese Vorgänge, insoferne sie 
wirklich stattgefunden haben, ebenso sehr gegen das Völkerrecht 
überhaupt als insbesondere gegen die zwischen Serbien und dem 
Österreich. Kaiserstaate bisher beobachteten freundnachbarlichen 
Rücksichten verstossen.

Ich habe daher nach dem Anträge des gedachten Ministe
riums den derzeit mit der Leitung des österr. Consulats in Belgrad 
betrauten Major Vallencsich angewiesen, der serbischen Regierung 
die geeignete Vorstellung zu machen, damit sie ihre in Ungarn 
eingedrungenen bewaffneten Unterthanen unverriickt zur Rückkehr 
verhalte und jedem weiteren derlei Einbrüche in das diesseitige 
Gebiet vorbaue. Ich ersuche E. Exzellenz auch die Porte hinzu 
aufzufordem und den Erfolg zu berichten . . .

Nach den früheren Berichten des Belgrader Consulats war 
die serbische Regierung möglichst bemüht, dem Streben ihrer 
Unterthanen zur Unterstützung ihrer Stammesverwandten im dies
seitigen Gebiethe entgegen zu wirken, dass aber ihre Mittel 
hinzu umsoweniger ausreichten, als an unserer Grenzlinie durch 
den faktischen Zustand jede Aufsicht und jedwedes Hinderniss 
des Übertrittes beseitigt war.

Gróf Stürmer osztrák követ ezen értelemben a portánál el is járt, 
és nem ismervén a viszonyokat, a „rebellis szerbek“ betörése ellen a por
tánál protestált, mit Eajacsits érsek a belgrádi szerb kormány útján meg
tudván, az osztrák kormánynál gróf Stürmert bevádolta.

1 Téves állítás : Knityánin Petrovits István szerbországi államtanácsos, 
Vucsits ellenfele vezette át a szerb önkénteseket.
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427.

Becs, 1848 augusztus 30.

Gróf Latour osztrák hadügyminiszter válasza Bajacsits érsek 
1848 augusztus 22-iki fölterjesztésére.*

Fogalmazvány. Wien, Kr. A. 1848. Kr. M. 4628.

Euer Exzellenz können überzeugt sein, dass die unglück
lichen Zerwürfnisse zwischen der serbischen und magyarischen 
Nation von Niemand inniger beklagt werden, als von mir, und 
dass dieses schmerzliche Gefühl nur dadurch etwas gelindert 
wird, dass ich aus Hochdern Schreiben1 2 vom 22-ten d. M. wieder
holt dem Ausdrucke der unverbrüchlichen Treue und Anhänglich
keit der serbischen Nazion an das a. h. Kaiserhaus und die Gesammt- 
Interesse der Monarchie entnehme.

Da E. H. sich bereits am 21-ten d. M. an S. K. H. den 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Stefan gewendet3 und Ihn über 
die dortigen Verhältnisse aufgeklärt haben, so können wir von 
diesen Vermittlung und der Weisheit S. Majestät, unseres aller
gnädigsten Kaisers erwarten, dass diesem beklagenswerthe Zustände 
doch bald ein Ende gemacht wird, und ich bitte E. Exzellenz die 
Versicherung hinzunehmen, dass ich jedes mir zu Gebothe ste
hende Mittel an wenden werde, um nach dem Wunsche Euer 
Exzellenz zur friedlichen Ausgleichung mitzuwirken.

Den ersten Beweis zur Anbahnung einer solchen friedlichen 
Lösung, würden aber Hochdieselben geben, wenn Sie jene Offiziere 
und Individuen, welche zu Carlovitz, Sémiin und innerhalb der 
Römischen Scbantzen gefangen gehalten werden durch E. E. 
mächtigen Einfluss die Freiheit verschaffen, und dieselben nach 
Agram absenden würden, damit sie von dort entweder zu ihrem 
in Italien stehenden'Regimentern abrücken oder sich in die andern 
Erbsstaate verfügen könnten.

Ezen átirat másodpéldányát gróf Latour sajátkezű aláírásával Nedel- 
kovits János, a patriarcha futára vette át. 1848 szeptember 2-án.

1 Rajacsits érsek fölterjesztése a 414. számú iratnál a 623. lapon.
2 Rajacsits érseknek Latourhoz intézett levele. Zimony, 1848 augusztus 

22-ről. Kr. A .; Kr. M. 4628 sz. a. melléklet; ugyanott.
3 Rajacsits érseknek István nádorhoz intézett levelének másolata fenti 

irathoz csatolva. Lásd a 413. sz. iratot a 617. lapon.
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428.
Milánó, 1848 augusztus 30.

Gróf Radetzky táborszernagy levele Rajacsits érsekhez, a monarchia
helyzetéről.

Karlóca. Djejanija I. k. Nr. 95.

Mit blutendem Herzen habe icb die Schilderung gelesen, 
die Eure Exzellenz mir über den Zustand, in welchem sich die 
Österreichischen Serben befinden, in Ihrem Schreiben vom 18. d. M. 
entworfen haben. — Bürgerliche Unruhen sind das grösste Un
glück, dass ein Land treffen kann, und diejenigen, die sie hervor- 
rufen, werden es weder vor Gott, noch der Nachwelt verant
worten können. Nur_ zu wahr ist es, dass unsere Monarchie, die 
einst so mächtige Österreichische Monarchie, den Gewaltmass- 
regeln keine Grenzen mehr stecken kann, so dass man jetzt von 
allen Seiten zur Selbsthilfe schreitet. Man hat den Thron seiner 
Macht entkleidet, man hat die schändlichsten Mittel angewendet, 
um das königliche Ansehen zu schwächen, und zu demüthigen, 
nun klagt man den König an, weil er nicht mehr helfen kann. 
Ich will mich nicht zum Richter beider Partheien aufwerfen, die 
jetzt das unglückliche Ungarn und seine Nebenländer in un
absehbares Unglück zu stürzen drohen, aber ihre Häupter, gleich
viel wer sie sind, werden einen harten Standpunkt in der W elt
geschichte haben. Es kann, es darf nicht zu einer Trennung der 
Österreichischen Armee kommen. Noch ist das Heer treu und vom 
besten, edelsten Geiste beseelt, zwingt man es dazu, so wird es 
seinen Degen in die Wagschale legen, und die Integrität der 
Monarchie retten, die es eben siegreich gegen äussere Feinde ver- 
theidigte.

Euere Exzellenz wünschen, dass ich Ihnen den General 
Suplikatz zusenden möchte. Mit wahrem Vergnügen würde ich 
dieser Bitte willfahren, wenn sie in meiner Macht läge, aber die 
Versetzung eines Generals selbst nur seine Beurlaubung hängt 
von S. Majestät ab die kommandierenden Generäle haben diese 
Befugniss nicht. Ich bringe jedoch Ihre Wünsche unter Einem 
zur Kenntniss des Kriegsministers.1

Ich bitte E. Exzellenz nochmals, treten Sie vermittelnd 
zwischen die Partheien, verwenden Sie das Ansehen Ihres heili

1 Az osztrák minisztertanács 1848 június 21-én gróf Radetzky egy 
előbbi hasonló fölterjesztésére a kővetkező határozatot hozta: „Da ein 
Woiwode der Serben bei uns nicht existiert, dieser Charakter daher ein 
illegaler ist, und der Woiwode eine ungesetzliche Authorität wäre, so 
einigte sich der Ministerrath in der Ansicht, dass dem FML. Radetzky zu 
erwiedern wäre, der serbischen Deputation keine Folge zu geben. (St. A.; 
Min. Rath, 1848. Nr. 1214, 1215, X.
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gen Amtes zur Verhinderung des Blutvergiessens. Sollte es kein 
anderes Mittel mehr geben die streitenden Partheien zu ver
söhnen, als den unglücklichsten aller — den Bürgerkrieg?

Ugyanakkor (1848 aug. 81-én) írja gróf Radetzky, báró Piret temes
vári főhadparancsnoknak augusztus 19-én kelt levelére : „Was aus diesen 
Wirren werden soll, mag Gott wissen; am Ende wird wohl kein 
anderes Mittel bleiben, als dass die Kais. Armee, wenn sie einen 
rühmlichen Frieden dem Auslande abgetragen, ihn auch im Inneren 
her stelle. Gewiss ist es, dass es dahin nicht gekommen wäre, wenn 
die Partei der Magyaren die Krone nicht um ihr Ansehen und 
ihre Macht gebracht und nicht mit einer beispiellosen Anmassung 
die Rechte aller neben ihr bestehenden gleichberechtigten Nationa
litäten mit Füssen getreten hätte.“ (Djejania I, Nr. 97.)

429.
Budapest, 1848 augusztus 30.

Kossuth Lajos pénzügyminiszter adatokat küld Pulszky Ferenc állam
titkár útján Löhner osztrák képviselőnek interpelláció céljából.
Eredeti irat. Wien, Kr. A.; SI. S. G. K. 1848. Paso. 184. VIII. 65Vs. 

1491. P. M.
1254. A pénzügyministertől.
~ i r

Pulszky Ferencz status titkár urnák.
Értésemre esett, hogy Löhner osztrák követ — azon esetre, 

ha a kellő adatokkal elláttatnék, fel akarna lépni a bécsi minis
terium irányában azon ellenséges politica megrovására, mellyet az 
hazánk irányában követett.

Szükségesnek látnám e végett, ha mindazon tények egybe- 
föglaltatnának, mellyek ezen ellenséges politicát bizonyítják.

Ide tartoznak például:
1. hogy mig királyunk báró Jellasichot felségsértő pártütőnek 

nyilatkoztatta, a bécsi ministerium őt folytonosan austriai altábor- 
nagynak ’s bánnak tekintette, ’s vele mint illyennel kitüntető 
érintkezést folytatott.

2. hogy a pártütőt lőszerekkel segitette, — ’s magát félre
értéssel mentegette irányunkban.

3. hogy őt ismételve pénzzel segitette.
4. hogy a pragmatica sanctio ellenére, ’s ö felsége a császár 

iránti hűség félretételével nekünk a neutralitást felmondotta a’ 
pártütők javára, ’s aziránt nem adott egyebet érthetetlen semmit 
jelentő nyilatkozatnál.

5. hogy Jellasich a horvát pártütés lecsillapításának feltételéül



AZ OSZTRÁKOK SÉRELMES TÉNYEIT 657

a magyar pénz- és hadügyeknek a bécsi ministerium alárendelését 
szabván feltételül ’s a bécsi ministerium ennek soba ellene nem 
nyilatkozván világos, bogy Magyarországnak a fejedelem által 
szentesitett önállása felforgatására Jellasiob pártütését eszközül 
használja, ’s ellenünk nyíltan conspirál annyival inkább,

6. mert a szerbek ellenünk nyilt háborút viselnek — diplo- 
mátiánk közös — még is azt, hogy magunk tehessünk a szerb 
kormánynál lépést, ennek elhárítására akadályozá — maga pedig 
midőn urának fejedelmének tartománya ezen szomszéd hatalom által 
nyíltan megtámadtatik — ez ellen háromszori felszólításunk dacára 
nem csak semmi lépést nem tesz, sőt

7. a szerb rablókat az országgyűlés színe előtt „ Waffen
brüder “-eknek nevezi, és

8. zimonyi consula Mayerhofer a szerb lázadókkal nem csak 
folyvást fraternisál, de sőt ez vezette Fejértemplom ellen a lázadók 
küldöttségét, és ezen kis várostól azt követelte, hogy onnan a magyar 
seregek húzódjanak hi, ’s a város a határőrvidékkel együtt magát 
Magyarországtól elszakítva az austriai minisztériumnak vesse alája, 
általában

9. a bécsi ministerium ezen utakon mozdítja elő a magyar- 
országbani hadseregben azon hitet, hogy a császár akaratja ellen 
cselekszik, ha nekünk engedelmeskedik, ’s a hadseregben a törvény 
ellen valóságos árulást hagyott elterjeszteni, melly a lázadók iránt 
nyíltan mutogatott hajlamánál fogva a magyar nemzetet lehetetlen, 
hogy a’ kétségbeesés mentő eszközeire ne kényszerítse, melly Magyar- 
országot vérbe boríthatja, ’s a trónt, ’s az Austriávali kapcsot, 
mellyet Magyarország óhajt, szenvedelmes harc kételyeinek koczka- 
játékába sodorhatja.

10. hogy Jellasich hatalmaskodása ellen intézett V rendelkezé
seinket például: a gránátosoknak Fiúméba leszállítását, adott szava 
ellenére meghiúsította.

Ezeket csak például hozom fel. — Ezek és száz egyéb adatok 
meg vannak status titkár ur kezei közt.

Szükségesnek látnám, hogy mindent, a mi a fenforgó perfidiát 
kimutatja, egy memorandumba összeszerkezve alkalmas utón az aus
triai országgyűlés tudomására juttatni törekednék,

Csodálkozva értesülök, hogy dr. Bastler fegyverei iránt rég elkül
detni rendelt utalványom még kezeihez nem érkezett, érthetetlennek 
hiszem, hogy az ekkorig meg ne érkezett volna.

Á spinta féle fegyverek átvétele iránt méltóztassék rövid utón 
sikeresen intézkedni.

Gróf Teleki László holnap induland megbízásunk következ
tében — Bécsben egy nap mulatand; ha addig azt itten számára 
nem eszközölhetném; méltóztassék őt 2000 pftnyi váltóval vagy 
hitellevéllel Párisra elláttatni, ’s a díjazó hivatalnál azt száma
dásba tétetni.

D r. T h im  J . : A z  1848—49-iki s z e rb  fö lke lés tö r té n e te . I I . 42
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Óhajtanám, hogy a bécsi lapokban és falragaszokban terjen- 
getett botor ellenséges híreknek hasonló utoni megcáfoltatásukra 
különös gondot fordittatni méltóztatnék.

Budapest, augusztus 30-án 1848
pénzügy minister 

Kossuth Lajos s. k.

430.
Temesvár, 1848 augusztus 30.

Báró Piret bánsági főit adp arancsnok báró Blomberg alezredeshez 
intézett leirata, a fehértemplomi vérengzésről.

Fogalmazvány. Kr. A .; S. B. G. K. 1848. Faso. 130. VÜI. 56.

Gestern unmittelbar nach dem sich H. Rittmeister Graf Kucs- 
kowsky von mir entfernte, erschien eine Deputation von deutschen 
Inwohnern aus Zichydorf, welche in Jammertönen die Grausamkeiten 
schilderte, die die jüngst in jener Gemeinde eingefallenen ser
bischen Horden an unschuldigen Deutschen und Wallachischen 
Insassen dieses Orts verübt haben; als: Annagelung der Leute an 
Bretter, die dann angezündet wurden, Aufstellung und Festbindung 
anderer zwischen zwei Pfosten, wo die Menschen dann mit Heu um
wickelt und selbes angezündet worden, Zerstückelung anderer in 
5—6 Theile mittelst grosser Messer, endlich Kopfabschneiden 
vieler, nach alttürkischer, Manier, etc. Solche Gräuel können für 
die Sache der Thäter gewiss keine Sympathien erregen! . . .

Der hieherzurückgekehrte Regierungs-Commissaire v. Vuko- 
vich sagt aus. dass der österr. Consul u. Obit. v. Mayerhofer ganz 
in der Gewalt der Insurgenten sei und handeln müsse, wie diese 
Bösen befehlen . .  .

431.
Eszék, 1848 augusztus 31.

A z eszéki várőrség tisztikarának nyilatkozatából, mélyben neutralitását
kijelenti.

Másolat. Wien, Kr. A .; SI. S. G. K. 1848. IX. 9.

. . . Das ganze Offizierskorps der hiesigen k. k. Militär
garnison erklärt hiemit frei, dass die Festung [Esseg] als ein 
kaiserliches Gut, als ein Gut der Gesammtmonarchie, welches in 
dem Partheikampfe zwischen Ungarn und Kroatien, für beide 
Theile als ein neutraler Boden zu betrachten . .  . sei.

In diesem Sinne wird die ganze Garnison einstimmig mit 
der treuesten Anhänglichkeit an den konstitutionellen . . . Kaiser,
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sowie an die Gesammtmonarehie mit der grössten Ausdauer bis 
auf den letzten Mann die Festung vertheitigen, und jeden Angriff, 
— werde er von den Ungarn oder Kroaten ausgeführt — mit 
allen zu Gebothe stehenden Mittel zurückweisen, so lange Seine 
Majestät der Kaiser nicht die Übergabe an die eine oder andere 
Parthei selbst anbefehlen sollte.

432.
Becs, 1848 augusztus 31.

Ferdinánd császár- és királynak István főherceghez intézett leiratából, 
mélyben Rajacsits érsek és Jellacw honát bán felfüggesztését hatály- 
talmttja és a hatá/rőnidéket a bécsi hadügyminiszter alá helyezi.
Közölte: Johann Janotyckh v. Adlerstein, Archiv des ungarischen Mini
steriums und Landesvertheidigungs-Ausschusses. II. k., 294—296. lapokon,

296. szám alatt.

Lieber Herr Vetter Erzherzog Stephan!
Mein in Wien befindlicher Minister-Rath hat mir in einer 

Denkschrift, die ich Euerer Liebden •/. hier mittheile die Übel
stände auseinandergesetzt, welche seit den letzten Pressburger 
Reichstagsgesetze, namentlich durch die von dem ungarischen 
Ministerium befolgte Richtung für das Gesammtreich hereinzubrechen 
drohen, und wie es zur dringenden Nothwendigkeit werde, sich 
gegenseitig zu verständigen, um Zwiespalt zu vermeiden, und die 
von allen Seiten als der unbestrittene Stützpunkt angesehene prag
matische Sanktion in ihrer vollen Ausdehnung und Wirksamkeit 
zur Geltung zu bringen. Mein österreichisch-deutscher Minister- 
Rath hat bereits unterm 10. Mai 1848, wie Eurer Liebden aus 
Meinen Kabinetsschreiben vom 12. Mai 1848 bekannt ist, sich an 
das ungarische Ministerium mit dem Anerbiethen gewendet, zur 
Verständigung und Einigung über gewisse, das Gesammtreich oder 
die wechselseitigen Beziehungen betreffenden Angelegenheiten fortan 
in gemeinsame Berathung und Verhandlung zu treten. Diesen Weg 
glaubt nunmehr Mein österreichisch-deutscher Ministerrath neuer
dings vorzuschlagen, um einerseits sieh über eine definitive Ein
richtung zu vereinbaren, welche die Einigkeit der Staatsregierung 
dies- und jenseits der Leitha sichern sollte, anderseits aber um 
die einen baldigen Entschluss erheischenden Differenzen zwischen 
Ungarn und seinen zugehörigen Königreichen und der Militär
grenze friedlich zu schlichten.

In letzter Beziehung konnte früherhin die Hoffnung genährt 
werden, dass Mein Herr Oheim, der Erzherzog Johann, das dem
selben am 19. Juni 1848 übertragene Vermittlergeschäft zu einem 
glücklichen Ende führen werde, allein der demselben zu Theil

42*
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gewordene Ruf als deutscher Reichsverweser hat nicht nur die 
Verhandlung zwischen Ungarn und Croatien unterbrochen, sondern 
auch den Wiederbeginn derselben für die nächste Zeit unwahr
scheinlich gemacht, so dass bei der drohenden Zunahme der bür
gerlichen Unruhen und Gew alttaten an der untern Theiss und 
Donau, Ich es nichtmehr hinausschieben kann, die auf Beendigung 
des blutigen Kampfes abzielenden Vorschläge Meines in Wien 
befindlichen Ministerrathes Euer Liebden mit der Aufforderung 
mitzutheilen, dieselben dem ungarischen Ministerium zur allso- 
gleichen Erwägung und Berücksichtigung zuzuweisen.

Nach den Mir unterlegten Vorschlägen, denen ich Meine 
Gutheissung nicht versagen kann, sollen nähmlich so schnell als 
möglich einige Mitglieder des ungarischen Ministeriums sich nach 
Wien begeben, um die Verhandlung in der früher erwähnten 
zweifachen Absicht mit meinem österreichisch-deutschen Minister
rath anzuknüpfen. Da aber rücksichtlich der croatischen Frage 
nur dann mit reifer Umsicht eine dauerhafte Versöhnung auf 
friedlichem Wege zu hoffen ist, wenn ungesäumt ein Friedens
zustand ausgesprochen und festgehalten wird, so muss das ungarische 
Ministerium gewärtigen, dass der österreichisch-deutsche Minister
rath auf nachfolgende Vorbedingungen für eine weitere Verhandlung 
der croatischen Frage bestehen werde:

„1. Den Verhandlungen in Wien ist Baron Jellachich oder 
ein Bevollmächtigter desselben und der betheiligten Landestheile 
beizuziehen.

2. Alle Angriffe, Feindseligkeiten und Rüstungen Ungarns 
gegen Croatien, Slavonien und Müitö/rgrenze, und umgekehrt sind 
sogleich einzustellen und zu unterlassen.

3. Die gegen den Ban und Metropoliten ergriffenen persön
lichen Maassregeln sind zurückzunehmen.

4. Die Militärgrenze ist provisorisch der Leitung des Wiener 
Kriegsministers zuzuweisen.

Da ich Mir die offenste Bereitwilligkeit von Meinem unga
rischen Ministerium verspreche, die Hand zu biethen, um so 
schnell als möglich die Greuel eines Bürgerkieges hintanzuhalten, 
so vertraue Ich auch, das dasselbe ungesäumt, und zwar wo möglich 
innerhalb einer Frist von 8 bis 14 Tagen, sich in Wien zu der 
beabsichtigten Verhandlung einfinden werde. Um diesfalls keine 
Zeit zu verlieren, setze Ich zugleich von Meinem Beschlüsse 
den Freiherrn von Jellachich mit dem Aufträge in Kenntniss, 
sich zur Reise bereitzuhalten und rücksichtlich die Einleitung zu 
treffen, dass die Verhandlung Meiner Ministerien nicht durch das 
Unterlassen der Erfüllung oberwähnter Vorbedingungen von Seiner 
Seite eine Hemmung oder einen Aufschub erleide.

Schönbrunn, am 31. August 1848.
Ferdinand m. p.
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433.
Karlóca, 1848 augusztus végén.

A  szerbek felhívása a bács— bánsági tót lakossághoz, hogy a magyarok 
elleni harchoz csatlakozzanak.

Közölve : Pap Dénes, Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának törté
netéhez 1848—1849. I. kötet, 384—387. lapszám.

Tót testvérek! Tudjátok, hogy egyrészről a magyarok, más
részről a ti testi és véri rokonaitok — a szerbek és horvátok 
közt véres háború támadt, mely már a ti eddig csendes falvaitokat 
is megközelítette borzasztóságával.

Valaki azt fogja mondani nektek, hogy ez a magyar kor
mány törvényei, s az ellene feltámadt és neki engedelmeskedni 
nem akaró lázadók közti háború; azt fogja továbbá mondani, 
hogy ti mint rendes és nyugodt alattvalók kötelesek vagytok a 
magyar kormánynak engedelmeskedni, s azt a lázadók ellen minden 
módon segíteni tartoztok.

Ne higyjetek ennek, ki a ti és mi ellenségünk és károsí- 
tónk; mi elmondjuk e háború valódi okát.

A mi kegyelmes királyunk és urunk, V. Ferdinánd, ez év 
tavaszán minden nemzeteinek egyenlő jogot és szabadságot aján
dékozott, hogy legyen szabad minden ember, bármi vallású és 
bármi nyelvű, hogy valahára az üdvözítő tanítása szerint, minden 
emberek egyenlő jogú és kötelességű testvérek legyenek.

De Magyarországban a magyar urak e királyi ajándékot a 
nemzetektől elorozták, s csak magok és az ő magyar nemzetök 
számára akarják azt birni, minden egyéb Magyarországban lakó 
nemzeteknek előbb a magyarok önkénye szerint meg kell magya- 
rosodniok, el kell vetniök nevöket, nyelvűket, szokásaikat és magya
rokká kell válniok, ha élni és e közös Magyarországban, mely 
mind ezen nemzeteknek egyenlően tulajdonaik, szabad emberek 
gyanánt lakni akarnak.

De mi joggal merik kívánni és erővel követelni azt a magya
rok az ő polgártársaiktól és hozzájuk hasonló szomszédaiktól, 
a szerbektől, a horvátoktól és rusznyákoktól, hogy ezek az isteni 
ajándékot megvessék, hogy nevöket, hogy istentől ajándékozott 
nyelvűket, őseiktől öröklött szokásaikat elvessék, hogy istenhez ne 
azon nyelven, melyet ő ajándékozott nekik, imádkozzanak, hogy 
községeikben, egyházaikban és tanácskozásaikban az ő érthető és 
saját nyelvűket ne használhassák, hogy az iskolában ifjúságukat 
az isten és önmagok ösmeretére saját nyelvükön ne vezessék, de 
hogy ismeretlen, idegen, érthetlen nyelvet használjanak? Hogy 
szóval szűnjenek meg azok lenni, mikké őket az isten teremtette, 
mikké tehát akarta, hogy legyenek. Uraik-e a magyarok a többi



662 A SZERBEK FÖLHÍVJÁK A BÁCS— BÁNSÁGI TÓTOKAT

nemzeteknek, jobbak-e isten előtt, kedvesebbek-e, mint a tdtok, 
rusznyákok vagy szerbek?

Ez a magyar urak legnagyobb jogtalansága, legnagyobb 
orzása, kik így akarják hatalmukat és uralkodásukat más nem
zetek felett megerősíteni, más nemzeteket elnyomni és kiirtani, 
hogy csak ők annál nagyobbak, dicsőbbek legyenek. S e mellett 
mindenkinek szabadságot és testvériséget Ígérnek, szemtelen 
hazugok! Szép szabadság és testvériség az, melyért az ember min
dent, mi őseitől szent és kedves rámaradt, odaadni és felajánlani 
kénytelen! így testvér-testvérrel, szabad ember emberrel, keresztyén 
keresztyénnel nem cselekszik, ő testvérének, magához hasonlónak, 
keresztyén felebarátnak ismeri el, úgymint az úristen teremtette.

Nem látja-e át minden józan ember, hogy ez csak csalás és 
ámítás; mint azelőtt mindent ígérgettek az emberek, hogy csak 
vallását elhagyván, az övékére térjen át, úgy most nemzetiségétől 
és nyelvétől akarják megfosztani; előbb csak lelkét rontották meg, 
most életében egészen testestül-lelkestül akarják bírni, kívánják, 
hogy minden eddigi léte iránt hűtlen legyen, hogy ölje meg 
önmagában nemzetét, saját anyját, mely szülte és nevelte, hogy 
semmisítse meg minden ősi emlékét, kik a nyelvet és nemzeti
séget istentől vett ajándék gyanánt szállították a maradékokra.

E jogtalansága miatt a magyar uraknak, kik Budán és 
Pesten igazságtalanul az egész Magyarország feletti hatalmat kezökbe 
kerítették, kik egy mákszemnyit sem törődnek legkegyelmesebb 
urunk és királyunk akaratával, és parancsát, hogy minden nem
zetek egyenlő joggal bírjanak, megvetik, mondván, hogy Magyar- 
országban nem lehet, nem élhet, semmiféle más nemzet, mint 
magyar, eredt e borzasztó véres háború! A  magyar urak fejeire 
száll mindazon drága embervér, mely e borzasztó belháborúban 
kiömlik.

A dicső és harcias szerb nemzet, veletek, tót testvérek, vér 
és nyelv szerint rokon, s veletek oly hosszú idő óta jó szomszéd, 
e magyar jogtalanságot sehogy sem akarja tűrni, és nem tűrheti! 
0 , ki Magyarország minden alföldi tájait vérével és fegyverével 
a töröktől elvette és megszabadította, ki annyi századokon át 
mindig híven védette hősi karjával a törökök ellen hazánk hatá
rait, s hazáért és királyért annyi háborúban győzhetetlenül har
colt, vesse alá magát az isteni jog és akarat, a legkegyelmesebb 
király parancsa ellenére a nálánál rosszabb magyaroknak, tűrje az 
égbekiáltó igazságtalanságot? Legszentebb jogát, dicső és halha
tatlan szerb nevét, gyönyörű szerb-tót nyelvét vesse el a magyar 
felfuvalkodottság kedvéért ?

Ezt tenni nemcsak nem akarta s nem tehette, sőt elszánta 
magát, fegyverrel kezében e szent örökséget véres csatában minden 
ellenség és magyar elnyomás ellen utolsó csepp véréig őrizni, s az 
úristen igazságos harcában meg fogja segíteni.
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Ez valódi oka e háborúnak, mely szent, mert célja a szabad
ság, az istentől ajándékolt legszentebb jog, a magyar urak kevély
sége és felfuvalkodottsága, uralkodásvágya és elnyomása ellen.

A horvátok is ugyanazon okból kezdtek harcot a magyarok 
ellen, 100.000 győzhetlen szláv a szabadságért és nemzetiségért 
küzdő harcos áll a síkon a magyar zsoldosok ellen, és megadja 
isten, hogy számuk naponként fog Magyarország minden részeiben 
szaporodni, mert ők nem maguk, de Magyarország minden nem
zetei számára kívánják a szabadságot és egyenlő jogokat. A szlávok 
senki felett sem akarnak uralkodni, de szabadon akarnak szabad 
testvérek közt lakni; ha a szerb ágyuk menydörgése Tátra hegyeibe 
ütközik, vissza fog ezer tót szívekben hangzani, melyek most 
magyar önkény alatt akasztófák és rögtönítéletektőli félelmükben 
nyugtalanul dobognak. Mert Felső-Magyarországban közel 4 millió 
tót nyög magyar zsarnokság alatt, mely leghívebb barátaikat, 
papjaikat, tanítóikat, íróikat szótűzte, elfogdosta és elzárta, azért 
hogy nemzőtöket védelmezték, és mind-e tótok a legnagyobb türel
metlenséggel várják a napot, melyen őket horvát és szerb testvé
reik hangja, a magyar zsarnokság elleni csatára, felhívja; és Ők 
szerencséseknek fogják magúkat tartani, ha azon helyzetbejönnek, 
melyben most ti vagytok, ha t. i. szerb és horvát testvéreikkel 
fognak egyesülhetni.

T. tótok Bácskában és Bánátban! ha mind ezt elolvasván 
megfontoljátok, mit kell tennetek ? Egészen szerb testvéreitekhez 
kell csatlakoznotok, az ő ügyük a ti ügyetek; ha ők győznek, 
ti is szabadok lesztek, ha a magyarok győznek még nevetek is 
megszűnik és nemsokára Magyarországban a tótoknak még csak 
emléke sem lesz meg, mert a magyarok átkozott és halálos ellenei 
minden szlávnak és már százszor is kimondták, hogy Magyar- 
országnak egy tótnak sem szabad maradni. Azért keljetek fel 
férfiasán, emelkedjetek fel, mint becsületes tótokhoz illik* egyesül
jetek a szerbekkel, védjétek neveteket, nyelveteket, jogaitokat és 
szabadságtokat, a felfuvalkodott és igazságtalan magyar urak ellen. 
Az úristen az övéit megsegíti, s az igazságos résznek győzelmet 
ad, a tót ügy pedig igazságos, mert ők senkit sem akarnak meg
semmisíteni, kiirtani, mint a magyarok, senkit sem akarnak igába 
hajtani, senki felett uralkodni, nem akarják más vesztével önhasznu
kat és dicsőségüket nevelni; hanem csak az isten, természet és 
király által adott szent jogaikat akarják megóvni, ők az üdvözítő 
tanítása szerint, a minden emberek közt isten és törvény előtti 
egyenlőséget, keresztyén testvériséget akarják életbe léptetni, ők 
senkit sem kínoznak, nem bőrtönöznek, nem üldöznek és hivataltól 
nem fosztanak meg azért, hogy nemzetiségét szereti- és védi, mint 
azt a magyarok a tótságban a tótokkal teszik; hanem [ ellenben 
akarják, hogy minden ember, minden község, minden táj szüksé* 
géhez képest maga nyelve és nemzetisége melletti élhessen, imád-
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kozhassék, iskolában tanulhasson, magát törvény előtt védhesse. 
A magyarok idegen nyelvet, idegen hivatalnokokat, idegen szoká
sokat, önkényt és legkedvesebb örökségetek kiirtását nyújtanak, 
a szerbek szláv testvéri szeretetet, szabadságot és jogegyenlőséget 
nyújtanak. Minden józan és hű tótnak ez utóbbit kell választania, 
testvériesen kell szerb testvéreit fogadnia, egész leikével hozzájuk 
kell csatlakoznia.

434.
Zimony, 1848 augusztus 31.

Szabályrendelet a harmincad-vámhivatalok számára.
Egykorú szerb- és németnyelvű nyomtatvány. Wien, Kr. A.; Kr. M. 1849.

M. K. 2260.

Zufolge Beschlusses des Karlovitzer serbischen Hauptcomites 
sub 2517/1848 wurde den 16. August 1848 und nachfolg, alten 
Styls die Sitzung hinsichtlich der zu beobachten kommenden 
Regelung der serbischen Woivodschaft zufallenden Dreyssigst-Amter 
in dem der rechtgläubigen Semliner Gemeinde angehörigen Schul
saale. Allwo:

1. Die Vollmacht des Karlovitzer Comites für sein Mitglied, 
Herrn Athanas Karamath, qua Commissaire, dann für Patriarchal
expeditor, Herrn Nikolaus Hadzsits als für diesen Akt bestimmten 
Sekretär, vorgelesen wurde.

Welches hier ohne aller Bemerkung bezeichnet wird.
2. Die Vollmachten der Semliner Abgeordneten H. H. Demeter 

Toncevics und Constantin Jankovics von dem Bezirks-Comite,
3. Die Vollmachten der Pancsovaer Comite-Abgeordneten H. H. 

Paul Kostics und Johann Markovits.
4. Die Vollmacht des Kubiner Comites für H. Constantin 

Teodorovics, als Vorsitzender, und Johann Zsivoinovics.
5. Die Vollmacht des Mitrovitzer Kreis-Comites fur H, H. 

Nikolaus Adamovics und Georg Milekics.
6. Die Vollmacht des Klenaker Comites für H. Paul To- 

maschevics.
7. Begleitungsschreiben in der Art der Vollmacht von Seite 

des Vracsevgajer Lagers für H. Johann Ostoics, Dreissiger, aus
gestellt.

Welche schriftliche Documente alle durchgehens ohne Be
merkung genemiget und hier bezeichnet werden.

8. Nach Beendigung dessen wurde einstimmig von den ob
benannten und von Seiten der Dreissigst-Ämter zu diesem Behufe 
versammelten Herrn auf Vortrag des Herrn Commissairs zum Vor
sitzenden der gegenwärtigen Sitzung der Semliner H. Dreissiger 
Vinzenz Juretich gewählt. Was hier bemerkt wird.
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9. Um die Ein- und Ausfuhr dies- und jenseitiger Waaren 
gehörig zu erzielen, -wird die Aufstellung der Wachen projectiert 
und dies:

Zu Sémiin bei Reiterpiquet und Burma.
Zu Jakova bei der Skela Prekiput.
Zu Klenak bei der Skela.
Zu Mitrovitz bei der Skela oder Schranken.
Zu Racsa bei der Skela unterhalb der Festung.
Zu Pancsova bei Neuborcsa. bei der Csárdáké Ovcsa, bei 

Vorkontumaz, bei Homolicz oder Dunavacz.
Zu Kubin bei der Semendrianer Überfuhr, bei Brza Yrba, 

Skela und Schranken.
Zu Palanka bei der Skela.
Zu Moldova bei der Skela.
10. Um allen Missbrauchen, die von Seiten einiger Menschen 

durch geheime Einfuhr fremdartiger Gegenstände und Sachen 
verübt werden könnten, zu begegnen, wird angetragen: — Damit 
das Hauptcomite jedem Salz- und Dreissigst-Aufseher eine Be
glaubigungsschrift, in welcher die sub Comites beauftragt werden, 
denselben Aufsehern in erforderlichen Fällen die nöthige Assistenz 
beizugeben, — ausfertige.

11. In dem der Gesundheitszustand in Serbien, all’wo auch 
die Contumaz-Austalten bestehen, gefahrlos is t ; so wird vor
getragen — dass die Einfuhr aller erlaubten Waaren bei den 
bestehenden Dreissigst-Amtern aus Serbien zugelassen werden.

12. Durch das Vorausbewilligte entsteht die Frage, ob jene 
Dreyssigst-Amter, die bis nun nicht ermächtigt waren, einige 
Waaren in grösseren Quantität einzuführen, in der Folge einführen 
dürfen? wurde vorgetragen: — Da durch bisherige Verfügungen 
der Handel Schaden leiden müsste, so kann künftighin jedes 
Dreyssigst-Amt alle Waarengattungen ohne Unterschied, und in 
jeder beliebigen Menge sowohl in der Ein- als Ausfuhr über
nehmen und expedieren.

13. Zur Erleichterung des Handels wird im Allgemeinen 
vortgetragen: Dass künftighin die Contumaz-Überreiter in jenen 
Orten, wo kein Contumaz-Aufseher bestehet, die Pflichten des 
letzteren auszuüben berechtiget sei.

14. Da die bisherige Waaren-Einfuhr in die Contumaz den 
Handelsleuten grossen Schaden und Erschwerniss verursacht hatte; 
so wird vorgetragen: damit nach dem Wunsche der H. H. Handels
leute künftighin die Waaren, ohne solche in die Gontumaz führen 
zu müssen, auf den bestimmten Auslandsplatz gestellt,-allda revidirt 
und expedirt werden können.

15. Da es sich oft ergibt, dass Waaren auch ausser den 
bestimmten Abladungsplätzen übernommen werden; so wird vor
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getragen: Womit von Seiten des Dreyssigsamtes gestattet werden 
könne die Waarenübernahme ohne sich bei einer höheren Behörde 
anzufragen, selbst im jenseitigen Gebiethe zu bewirken; und als
dann geschieht keine neue Revision; sollen jedoch zu derlei 
Waarenübernahmen mit solche Individuen, die das volle Ver
trauen des betreifenden Dreyssigstamtes besitzen exmittirt werden, 
und in diesem Falle ist die Verdreissigung der Waaren ohne 
eine erneuerliche Revision nach dem ursprünglichen Befunde der 
exmittirten Individuen zu pflegen.

16. Es wird die Frage gestellt, wo sich die aus Serbien 
herüber kommenden Personen zu stellen, und die Revision zu 
passiren haben, auf welches projectirt wird: dass alle ohne Unter
schied bei jeder Überfuhr, wo sich die dreissigstämtlichen Indi
viduen befinden, die Revision passiren können, namentlich aber: 
zu Sémiin beim Reiterpiquet und bei Burma in ausserordentlichen 
Fällen und Bewilligungen; zu Jakova bei Skela; zu Pancsova 
bei Neu-Borcsa, Schranke, Homolicza; zu Kubin bei der Skela und 
bei andern Dreissigstämtern bei den bestehenden Wachen, ohne 
dann in den Orten, wo Contumaze bestehen, dieselben passiren 
zu müssen.

17. Aus Anlass dessen, dass die Saaten in Bácska und 
Banat durch Feinde stark verwüstet worden sind, wird in Antrag 
gebracht: dass der auf Getreidegattungen und Hülsenfrüchte 
bestehende bisherige Zoll ermässigt werde; wesswegen für nöthig 
befunden wird, dass von nun an für Waizen und Halbfrucht Tarif 
Nr. 236 et 238 von jedem Zentner per 10 kr., Tarif Nr. 239 
für Kukuruz 6 kr., Nr. 139 Gerste in Hülsen 5 kr., Nr. 241 
Hafer a Ctner 4 kr., Nr. 250 Mehl 10 kr., Nr. 246 Fisolen 
4 kr. an Einluhrsgebühr zu entrichten kommt.

18. Da es uns in den syrmischen Gegenden an hinlänglichen 
Brand wein-Vorrath gebricht, dass wir in diesen Zuständen die 
diessfälligen Bacskaer und Banater Erfordernisse zu befriedigen 
ausser Stande sind, so wird vorgestellt: dass künftighin für diesen 
Brandwein Tarif Nr. 56 per 1 Ctner 1 fl. C. Mi in der Einfuhr 
gezahlt wird.

19. Da in Bosnien der Zoll auf Holzgattungen erhöhet 
wurde, und bei'uns ein Mangel an Holz besteht, so wird für gut 
befunden und vorgestellt: Das künftighin für Brennholz Tarif 
Nr. 297 von einer niederösterreichischen Klafter 3 kr., Tarif 
Nr. 297 Tischlerholz nach dem Einkaufspreise per 1 fl genommen, 
3 kr. an 30-gst Gebühr in der Einfuhr zu entrichten kommt.

20. In Rücksicht der gegenwärtigen Kriegsbedürfnisse wird 
für gut befanden und vorgestellt: Dass die Bleieinfuhr Tarif 
Nr. 43 gestattet, und von jedem Netto Ctner per 1 fl 40 Kr.; 
Schiesspulver aber, jede Waffengattung, wie auch sämmtliche
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Kriegsbedürfnisse sollen in der Einfuhr zollfrei sein; deren Aus
fuhr aber für gegenwärtig ist verboten.

21. Da man den Mangel einiger Waaren leidet, so wird 
vorgestellt: womit bei nachstehénden Waaren der 30-gst-ämtliche 
Zoll ermässiget, und von nun an für Honig Tar. Nr. 305 von 
Zentner sporco 45 kr., für Kaffe T. Nr. 316, pr Ctr. Net. 
fl. 5., Olivenöbl T. N. Nr. 431. 2 fl., Dalmatiner und Istrianer 
Öhl gegen Certifikát a Zent, sporco 1 fl., Knoblauch und Zwiebel 
T. Nr. 531 et 650 a Zentner sporco 10 kr., Schreibpapier T. 
Nr. 443 ohne Unterschied a Zent. 1 fl., Pfeffer T. Nr. 453 
a Zent, sporco 8 fl., Paprika T. Nr. 454, 2 fl., Reis T. Nr. 464 
30 kr., Fett T. Nr. 509, P30, Blättertabak T. Nr. 564, 5 fl., 
Geschnittenen Rauchtabak T. Nr 565, ä Zent, sporco 20 fl., 
Tabakpfeifen T. Nr. 577 von jeder Grösse und Werth 6 fl., 
geschmalzenen oder ungeschmalzenen Unschlitt T. Nr. 587, sporco 
a Zent. 1 fl., Krammein T. Nr. 587, 30 kr, Wagenschmier 
T. Nr. 610, Zt. sp. 30 kr., weissen Zucker T. Nr. 645 Zt. 
net. 10 k.

22. Aus Anlass dessen, dass uns kein Salz aus Ungarn 
geliefert wird, und jenes bei uns vorfindige Salzquantum für jede 
unvorhergesehene Noth, beizubehalten wäre, so wird beantragt: 
dass die Salzeinfuhr bewilligt und für dieses Dreissigst-Gebühr 
per Centner 20 kr. gezahlt wird.

23. Es wurde die Frage gestellt, wie man mit jenen unter 
einen Gulden werten Gegenständen hinsichtlich der Expedition 
verfahren soll, worauf vorgestellt wird: dass jede Kleinigkeit 
unter einen Gulden nach dem Einkaufpreise den Reisenden, wie 
auch die Geschenke desselben Wertes bei jeder Überfuhr herüber- 
zubringen und zu übernehmen, ohne expediert zu werden, zollfrei 
bewilligt wird jedoch mit dem Bemerken, dass sieh dieses auf 
den Handel nicht ausdehnt, sondern zum eigenen Privatgebrauch 
dienen kann, und diese erstreckt sich anf die in der Einfuhr 
erlaubten Waaren.

24. Da jedem unserer Handelsleute die Reise durch Ungarn 
gefahrbringend ist, so wird beantragt, unseren Handelsleuten kund 
zu geben, so zu reisen: Ihre Waaren und Handelseffekten von 
Sémiin über Agram zu Land und weiter mittelst Eisenbahn nach 
Österreich, oder mittelst Dampfschiffe Sziszek, von da zu Land 
bis Agram und auf der Eisenbahn weiter nach Österreich zu 
verfrachten.

25. Nachdem die Magyaren unseren Handelsleuten laut 
Inspektorats-Anordnungen die hier verzollten Waaren bei deren 
Eintritte nach Ungarn die wiederhohlte Verzollung aufbürden, so 
wird beantragt: dass für die in Ungarn verzollten und bei uns 
zur Consumo-mässigen Behandlung gestellt werdenden Waaren
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die entfallenden 30-gst-Gebühren wieder hier abgenommen werden, 
welches den Herren Handelsleuten zur Kenntniss zu bringen ist.

26. Da es in unserer Woiwodschaft Menschen verschiedener 
Sprachen gibt, so wird beantragt: dass die Deklarationen auch 
in jener Sprache, wie sie im Lande üblich ist, angenommen werden.

27. Nachdem dermal nur der 30-gst Tarif reguliert wurde, 
so versteht sich von selbst, dass die Contumaztaxen für diesmal 
nach den bisherigen Gepflogenheit zu verbleiben haben, und dass 
die ganze Manipulation für gegenwärtig nach den bisherigen Vor
schriften zu beachten sei.

Gegeben zu Sémiin am 19. August 1848 alten Styles . . .
Mitglied der Finanz-Sektion und Commissair zu diesem A d e : 

Athanasie Karamath, m. f. Nikolaus Hadzsich, m. f. Patriarchal- 
Expeditor zu diesem Acte Sekretär; Präses: Vinzenz Juretich, 
Dreissiger, etc.

Rajacsits patriarcha mint a nemzeti ideigl. kormányzó, — ezen 
1848 augusztus 31-én kelt tervezetet 1848 szeptember 5/17-én vélemény- 
adás /miatt elkiildötte a pénzügyi osztálynak és a főodbornak; utóbbi 
főodbori ülésen Rajacsits elnökölt.

Suplyikác, a pénzügyi osztály elnöke, titkára Ninkovits Péter a 
tanácsülés után hozzájárultak, Karlócán szeptember 5/17-én ezen tervezethez.

A főodbor a szabályrendeletet szeptember 7/19-én 1848 elfogadta, 
mire Rajacsits patriarcha elhatározta, hogy azt szeptember 19/október 21-én 
életbelépteti. 1848/2955. sz. a.
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