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Pelyach István 

 

Egy szerb származású magyar honvéd tábornok levele a szerb csapatok 

főparancsnokához 1849 januárjában 
 

Az 1848-as év utolsó napjaiban kritikus katonai helyzet alakult ki Magyar-

országon. A császári hadtestek által több irányból december közepén megindí-

tott támadás következtében a főhadszíntéren egyre nagyobb területek kerültek 

az ellenség kezére. Felértékelődött a mellékhadszínterek - Erdély, a Bácska és a 

Bánság - katonai jelentősége. A forradalmi kormány, az Országos Honvédelmi 

Bizottmány szerencséjére Bem tábornok december közepétől módszeresen szo-

rította vissza Erdélyben a császári csapatokat és a velük szövetséges román ha-

tárőr és népfelkelő alakulatokat, s december 25-én bevonult Kolozsvárra. A 

következő napokban támadó hadműveletét felgyorsította, s Bukovinába szorí-

totta ki az észak-erdélyi császári erőket.
1
 A Délvidéken – a Bácskában és a 

Bánságban – nem alakultak ilyen kedvezően az események, mivel itt teljesen 

„szabálytalan” háborút folytattak a szembenálló felek. A szerb határőrök a ve-

lük szövetséges szerb népfelkelőkkel, a Szerb Fejedelemség területéről érkezett 

önkéntesekkel (szerviánusokkal), illetve az itt állomásozó császári csapatokkal 

megerődített táborokat hoztak létre. (Közülük a legjelentősebbek: a Szerém-

ségben a karlócai, a Bácskában a szenttamási és temerini, a Bánságban a 

perlaszi, tomaseváci, alibunári és pancsovai „erődök” voltak.) Ezeket védve, s 

ezekből ki-kitörve tartották ellenőrzésük alatt a vidéket, s ezeket kellett volna 

felszámolnia a magyar hadvezetésnek. A Bácskában a legerősebb szerb tábor - 

Szenttamás - sikertelen ostromai után novemberben és decemberben alig tör-

téntek említésre méltó események, a Bánságban ellenben igen aktív volt mind-

két fél. A magyar hadvezetés célja itt a központi szerb tábor, Pancsova bevétele 

volt, de az erre irányuló kísérletek azonban rendre kudarcba fulladtak. Kétség-

telen viszont, hogy a bánsági magyar haderő több felkelő tábort is felszámolt, 

jelentősen gyengítve ezzel a szerbek hadállásait.
2
 December végén azonban 

átmeneti zavar keletkezett a szerb haderő vezetésében, hiszen 27-én Karlócán 

váratlanul meghalt a főparancsnokuk, Stevan Supljikać vezérőrnagy.
3
 A ve-

zényletet - rövid időre - a belgrádi osztrák konzul, Ferdinand Mayerhofer von 

Grünbühl ezredes vette át, aki sikeresen verte vissza a január 2-i Pancsova elle-

                                                 
1 Az erdélyi eseményekre lásd EGYED Ákos: Erdély 18481849. I. kötet. Csíkszereda,1998. 

293-301. II. kötet. Csíkszereda, 1999. 5-14.; HERMANN Róbert: 1848-1849. A szabadságharc 

hadtörténete. Budapest, 2001. 172-179.  
2 A bácskai és bánsági eseményekre 1848 őszén és kora telén HERMANN: A szabadságharc 

hadtörténete, 104-115. 163-172. OLCHVÁRY Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849-

ben a Délvidéken. Budapest, é. n. 88-126. Dr. THIM József: A magyarországi 1848-49-iki szerb 

felkelés története. I. kötet. Budapest, 1940. 212-299.  
3 Supljikać haláláról THIM: A magyarországi 1848-1849-iki, I kötet. 281-282. III. kötet, Bu-

dapest, 1935. 277-280. 
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ni magyar támadási kísérletet. A pancsovai ütközetnek sajátos módon kettős 

következménye lett: a Nagybecskerekre komoly veszteségekkel visszavonuló 

magyar alakulatok tisztjei követelték a tehetetlennek tartott főparancsnok, Kiss 

Ernő altábornagy leváltását, valamint a szerb oldalon Josip Rajačić pátriárka 

Kuzman Todorović vezérőrnagyra bízta a szerb-osztrák erők vezetését.
4
 

Január első napjaiban tehát kritikus helyzet alakult ki a bánsági magyar had-

erő élén is, hiszen a tisztek egy része – kb. negyven aláírással – szabályos akci-

ót indított Kiss Ernő leváltása érdekében.
5
 Vukovics Sebő bánsági kormánybiz-

tos január 6-án a következőket jelentette Kossuthnak: „…Kiss altábornagy ve-

zénylete ellen oly nyílt kikelések, oly nyilvános elégületlenség tört ki, s serege-

inknek január 2-án Pancsováról történt visszaveretése a közbizalmatlanságot 

oly magasra emelte fel, hogy a seregben az engedetlenség és rendetlenség té-

nyekben mutatkozik már…Megjegyzem, hogy a 9. honvédzászlóalj legénysége 

nyíltan kijelentette, hogy a tábornoknak nem engedelmeskedik. Sürgetve kérem 

Damjanich kinevezését tábornokká s az itteni sereg parancsnokává”.
6
 A jelen-

téssel egyidőben a kormánybiztos felszólította az altábornagyot is, hogy „a 

hadseregben egy idő óta észrevett fegyelmetlenségi jelenségek – a 

megelégületlenség kitörései s a vezénylet elleni kikelések, a legújabb esemé-

nyek után, melyek alatt seregünk Pancsováról indult vissza – oly fokra hágtak, 

hogy ez állapotot hazafi aggály nélkül szemlélni nem lehet, és orvoslását 

ügyünkre következő kár nélkül legrövidebb ideig is halasztani nem szabad”, 

azonnal állítsa helyre a „szigorú alárendeltséget”, s ha ezt nem tartja lehetsé-

gesnek, adja át a parancsnokságot a rangban utána következő főtisztnek.
7
 A 

hadtest magasabb rangú tisztjei elsősorban a katonai felső vezetés tekintélyé-

nek megóvása érdekében megpróbálták ugyan védelmükbe venni az altáborna-

gyot, de alkalmatlanságáról ők is meg lehettek győződve.
8
 Kiss Ernő maga is 

érzékelte az irányában megnyilvánuló bizalmatlanságot, s levélben arra kérte 

Kossuthot, hogy helyezze át egy másik hadtesthez, s a bánsági erők élére ne-

vezze ki Damjanich Jánost.
9
 Damjanich kinevezését javasolta tehát a kormány-

                                                 
4 Mayerhofer ezredes szerbekhez intézett kiáltványát közli THIM: A magyarországi 1848-

1849-iki, III. kötet. 280-281. a pancsovai ütközetre HERMANN Róbert: Az 1848-1849-es sza-
badságharc nagy csatái. Budapest, 2004. 134-138. OLCHVÁRY: A magyar függetlenségi harc, 

119-126. Todorović kinevezést lásd THIM: A magyarországi 1848-1849-iki, III. kötet. 285-287. 
5 „Néhány katonatisztnek kifogása Kiss Ernő tábornagy ellen.” Magyar Országos Levéltár H 

2. OHB 1849:292. 
6 Vukovics Sebő jelentése MOL H 2. KPA 582. Közli THIM: A magyarországi 1848-1849-

iki, III. kötet. 293-294. 
7 Az átiratot lásd MOL H 2. KPA 582. Idéz belőle Vukovics Sebő emlékiratai Magyarorszá-

gon való bujdosása és száműzetésének idejéből. Sajtó alá rendezte Bessenyei Ferencz. Budapest, 
1894. 415. 

8 1849. január 17-én terjesztette fel az OHB-nak Damjanich tábornok a tisztikar állásfoglalá-

sát, „hogy ebből megérteni méltóztassék, minő megilletődéssel vette a helybéli hadsereg verseci 

bajtársainak mélyen tisztelt hadvezérünk altábornagy Kiss Ernő úr ellen helytelen úton s módon 
tett, általunk összhangúan rosszalt lépését…”. MOL H 2. OHB 1849:771.  

9 Kiss Ernő január 7-én kelt levele MOL H 2. OHB 1849:190.  
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biztos Vukovics Sebő, a hadtestparancsnok Kiss Ernő altábornagy, de minden 

bizonnyal egyetértett vele a tisztikar többsége is annak ellenére, hogy közis-

mert volt Damjanich szerb származása. Vajon mivel alapozhatta meg ezt a bi-

zalmat a tisztikar és a politikai vezetés előtt ez a 44. életévét alig betöltő hon-

védtiszt? S vajon szerb származása dacára miért állt ki a magyar ügy mellett, s 

miért harcolt ekkor határozott meggyőződéssel a szerbek ellen? 

Damjanich János 1804. decemberében született egy szerb határőr családban. 

Ősei több generáció óta a császár szolgálatában katonáskodtak, természetes 

volt tehát, hogy – szülei akarata ellenére – ő is ezt a pályát választotta. A 61. 

(Rukavina) sorgyalogezredben eltöltött évek alatt lassan emelkedett a katonai 

ranglétrán, s tiszttársaitól eltérően élénk érdeklődést tanúsított a politikai ese-

mények iránt is. Az 1840-es évek elején Veronában egy hadbírósági eljárás so-

rán nagy leleményességgel és találékonysággal mentette meg a szigorú ítélettől 

ezredének egyik katonáját, Degré Györgyöt, aki tettleg bántalmazta a magyar 

sorkatonákat állandóan gyalázó és becsmérlő főhadnagyát, az ezredtulajdonos 

Rukavina báró rokonát.
10

 1848 tavaszán már cs. kir századosként Temesváron 

teljesített szolgálatot, s március 31-én itt került szóváltásba a magyar kormány-

zatot és átalakulást fennhangon szidalmazó Julius Haynau altábornaggyal, ami-

ért egy gránátos század parancsnokaként az itáliai hadszíntérre vezényelték.
11

 

Az eset természetesen komoly visszhangot váltott ki, ügyével az április 16-i 

magyar minisztertanács is foglalkozott, s a megbízható tisztekkel alig rendelke-

ző Batthyány-kormány minden követ megmozgatott hazavezénylése érdeké-

ben. Damjanich az érdeklődés középpontjába került, s Vukovics Sebő kor-

mánybiztos mint „a különben is bátor férfit s kitűnő katonát, a lélekben ma-

gyart” ajánlotta „a minisztérium igazságos figyelmébe”.
12

 

Az itáliai hadszíntéren vitézkedő százados természetesen értesült a szemé-

lyét érintő csatározásokról, s feleségéhez írt leveleiben többször is jelezte: „Mi-

helyt megjön a miniszter rendelete, rögtön jövök. Mert ha Isten megsegíti ha-

zámat, hasznos tagja remélek lenni”.
13

 A Batthyány-kormány Damjanich haza-

vezénylésére irányuló erőfeszítéseit végül siker koronázta, hiszen a cs. kir had-

ügyminisztérium visszarendelte Lombardiából. Június 20-án érkezett Pestre, 

másnap tisztelgő látogatást tett több miniszternél, június 22-én pedig kinevez-

ték a Szegeden felállított 3. honvédzászlóalj parancsnokává. Alakulatának ve-

zetését pár nappal később vette át Óbecsén, mivel azt, az egyre fenyegetőbb 

                                                 
10 Lásd erre DEGRÉ Alajos: Visszaemlékezéseim. Összeállította, szerkesztette, a bevezetést 

és a jegyzeteket írta UGRIN Aranka. Budapest, 1983. 218-220. 
11 HAMVAY Ödön: Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett levele-

iből. Budapest, 1904. 19-20. 
12 A Damjanich hazavezényléséért folytatott küzdelemre lásd PELYACH István: Damjanich 

János zászlóaljparancsnoki kinevezése és szervező tevékenysége 1848 nyarán. Acta Universitatis 

Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, Tomus XCVII. 7-10.  
13 Az 1848. május 27-én kelt levelét közli Damjanich levelei nejéhez. Bevezette és fordította 

HAMVAY Ödön. Budapest, 1910. 38. 
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szerb lázadás féken tartására vezényelték oda. A táborban a kinevezett honvéd 

őrnagy kemény kézzel látott hozzá zászlóaljának kiképzéséhez. Mindeközben 

meg kellett küzdenie honvédei gyanakvásával is, akik szerb származása és vas-

szigora miatt több esetben nyíltan kifejezték fenntartásaikat vele szemben, sőt 

nyílt levelet írtak ellene a Közlönybe is.
14

 

A honvéd őrnagy a következő hetekben a szerb felkelőcsapatokkal vívott 

harcokban szerzett magának nevet, s vívta ki katonái feltétlen bizalmát és meg-

becsülését. A Délvidéken az ő nevéhez fűződtek a legjelentősebb sikerek: ok-

tóber 13-án felmentette Törökbecsét a szerbek fenyegető ostroma alól, novem-

ber 9-én Strázsánál, december 12-én Károlyfalvánál és Alibunárnál, december 

14-15-én pedig Jarkovácnál aratott fényes győzelmet csapataival a szerbek fö-

lött. A képviselőház december 20-i ülésén, Kossuth helyzetértékelő beszédében 

külön kiemelte: „…különös kötelességemnek ismerem nyilvánosan is megemlí-

teni Damjanich ezredest, kinek lépteivel a győzelem jár, s ki oda lent a rácok-

nak ismeretes és méltán rettegett ostora”.
15

 Sikerei következtében október 14-

től honvéd alezredesi, november 25-től pedig ezredesi rangban szolgált a bánáti 

hadtestben. December közepén Kossuth ki szerette volna nevezni Damjanichot 

a Pest környékén szerveződő tartalékhadtest élére, betegsége azonban lehetet-

lenné tette ezt. December 22-én az OHB elnöke levelében mielőbbi gyógyulást 

kívánt a Szegeden ágyban fekvő betegnek, egyben tudatta vele azt is, hogy na-

pokon belül kinevezik vezérőrnaggyá.
16

 Damjanich december 24-én keltezett 

válaszában kiemelte: „Én ugyan beteges vagyok, de a szeretet – mely bennem 

hazám irányába él,…sokkal több erkölcsi hatással bír reám, mintsem én ezen 

rég viselt, s csak a gyakori viszontagságok közt megújuló betegségem,…Én az 

elárult szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért tűrni, tenni, s ha kell, 

meghalni tudok. Parancsoljon bár hová elnök úr, mit tehetségem tenni enged, 

akaratom elhatározott s tiszta lévén, tenni fogok…”.
17

 A vitathatatlan katonai 

sikerek mellett minden bizonnyal ezen, az ügy mellett elkötelezett hangú levél-

nek is volt némi szerepe abban, hogy december 28-án Kossuth vezérőrnaggyá 

nevezte ki Damjanichot.
18

 

1849 januárjának első napjaiban az elnök azt fontolgatta, hogy a felső-

tiszai hadtest élére állítja felgyógyulása után a frissen kinevezett vezérőrna-

gyot. A bánáti események, Kiss Ernő pancsovai kudarca, a tisztikar Vukovics 

kormánybiztos által jelentett elégedetlensége azonban más irányba terelte 

                                                 
14 Az esetre lásd PELYACH: Damjanich János zászlóaljparancsnoki kinevezése, 13-19. 
15 Kossuth beszédét lásd Kossuth Lajos Összes Munkái. XIII. kötet. Kossuth Lajos az Orszá-

gos Honvédelmi Bizottmány élén. Első rész. Sajtó alá rendezte BARTA István. Budapest, 1952. 
814-817. 

16 KLÖM XIII. kötet. 848. A Damjanichcsal kapcsolatos tervekre lásd Hermann Róbert: Kos-

suth hadserege, Kossuth fővezérei. Budapest, 2007. 76-77. 
17 MOL H 2. OHB 1848:6632., Közli THIM: A magyarországi 1848-1849-iki, III. kötet. 272. 
18 Kinevezésének fogalmazványa MOL H 2. OHB 1848:7053. Közli KLÖM XIII. 913. Ki-

nevező oklevelének sorsára lásd HERMANN: Kossuth hadserege, 76-77.  
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Damjanich sorsát. Kossuth érezte, hogy az érlelődő konfliktust gyorsan meg 

kell oldani, ezért január 9-én az újonnan szervezett Országos 

Főhadparancsnokság vezetésével bízta meg Kiss Ernőt. Felkérte, hogy „ebbe-

li hivatalának megkezdésére haladéktalanul a kormány mostani székhelyére, 

Debrecenbe” jöjjön, „átadván előbb Damjanich tábornok úrnak a bánáti 

hadsereg vezényletét”.
19

  

1849. január 2-án új fővezér került a délvidéki szerb haderő élére (Kuzman 

Todorović vezérőrnagy), s pár nap múlva a bánsági magyar hadtest is új pa-

rancsnokot kapott. Egy szerb származású, de a magyar ügy mellett többször is 

hitet tevő honvédtábornokot, Damjanich Jánost. Todorović vezérőrnagy január 

2-án kiáltványt intézett a szerb csapatok katonáihoz, melyben leszögezte: 

Rajačić pátriárka meghívására vállalta el a megbízást, hogy „titeket a császár 

és a mi közös ellenségünk ellen vezesselek”. Feltétlen „katonai engedelmessé-

get, rendet, egyetértést és egységet” követelt, „mert enélkül nincsen se győze-

lem, se dicsőség”. Mindezek után így folytatta: „Élet-halál közt, a legveszélye-

sebb percekben se essetek kétségbe, mert legyen az ellenség bármilyen erős is, 

az isten mégis a leghatalmasabb, s ő nem fogja megengedni hű és nyilvánvaló 

jogáért küzdő nemzetünk elpusztulását; s mi, testvérek, nem akarunk és semmi 

esetre sem pusztulhatunk el, mert ha mi elvesznénk, akkor elveszne velünk a 

császár és a császárság is, s a mivelünk harcoló hazánk, ezt pedig nem fogja 

megengedni sem az örök isteni igazság, sem a mi és császárságunk szövetsége-

sei és barátai. 

Védjétek meg tehát házatokat és küszöbét, jobb rajta dicsőn elbukni, mint az 

ellenségnek örökre rabjává lenni… 

Jelenleg a harcmezőn mindenkinek nyitva áll az út a dicsőséghez. Siessünk 

ez után, üssünk rajt az ördögön, hogy nyoma se maradjon. Isten nevében, a 

szerb dicsőség, a szerb nemzet és sarjaiért ragadjatok szerb testvérek fegyvert; 

s utánam mindenki, aki a szerb nevet viseli és kinek szerb szó fakad ajkán, s aki 

nem akar magyar rab, hanem szabad szerb lenni. 

Ti, velünk egy hiten lévő rumenek, ti németek és római katolikus szerbek ne 

maradjatok hátra, ha velünk együtt óhajttok élni az egyenlőség, szabadság és 

jog alapján. 

Meggyőződhettetek az eddigi harcok alatt, hogy az ellenség nem tesz köz-

tünk különbséget, hanem öl, gyilkol, gyújtogat és fosztogat minket és titeket 

egyaránt; s ezért harcoljatok velünk együtt, és bosszuljátok meg elesett és el-

pusztult testvéreinket és testvéreiteket. Isten velünk!”20
  

A forrásokból nem deríthető ki, hogy mikor és milyen körülmények kö-

zött kerülhetett a kiáltvány a bánáti hadtest élére kinevezett Damjanich ke-

                                                 
19 MOL H 2. OHB 1849:134. Közli KLÖM XIV. kötet. Kossuth Lajos az Országos Honvé-

delmi Bizottmány élén. Második rész. Sajtó alá rendezte BARTA István. Budapest, 1953. 72. 

Kiss Ernő január 16-án jelentette Kossuthnak, hogy átadta a parancsnokságot. MOL H 2. OHB 
1849: 1126.  

20 A kiáltványt közli THIM: A magyarországi 1848-1849-iki, III. kötet. 288-290. 
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zébe. Annak szövege és hangneme azonban nyilvánvalóan felháborította, 

hiszen a szerb csapatok polgári lakosságot sem kímélő harcmodorával bő-

ven volt alkalma találkozni 1848 őszén és telén. 1849 január közepén azon-

ban egy újabb esemény növelte félelmét. A kormány és az országgyűlés 

Debrecenbe költözése után minden bizonnyal január 9-én döntöttek arról, 

hogy a bácskai és a bánsági hadtestet is kivonják a Délvidékről, s felrende-

lik a Tisza középső folyásához.
21

 Az intézkedésnek nyilvánvalóan kettős 

célja volt: egyrészt a Tisza vonalának védelme ezen a szakaszon is, s ezzel 

biztosítani a kormány zavartalan munkáját Debrecenben, másrészt a létező 

honvéderők összpontosítása, összevonása a Tisza mögött, s ezáltal megte-

remteni egy majdani ellentámadás feltételeit a főhadszíntéren Windisch-

Grätz herceg főerői ellen. A magyar csapatok kivonása a Bánságból azon-

ban azt jelentette, hogy az ott lakó polgári lakosság teljes mértékben ki lesz 

szolgáltatva a szerb csapatok bosszújának. A települések magyar lakosai 

eddig is csak akkor érezhették magukat viszonylagos biztonságban, ha hon-

véd vagy nemzetőr alakulatok állomásoztak a közelükben. Damjanich a té-

nyek ismeretében ragadott tehát tollat, s írt egy a katonai becsületre utaló 

választ Todorović vezérőrnagy kiáltványára.
22

 Tanulságos ennek szövege, 

hiszen egyrészt védelmet kért a védtelen polgári lakosok számára, de felve-

tette azt a kérdést is, hogy vajon a szerb nemzet jó o ldalon küzd-e ebben a 

konfliktusban? Damjanich gondolatai jól illeszkednek azon korábbi megnyi-

latkozásaihoz, amelyekben a magyar ügy iránti érzelmi és politikai azono-

sulásról tett tanúbizonyságot. Abban a tudósításban, amelyben a Haynauval 

történt szóváltásáról számoltak be 1848 áprilisában így jellemezték: 

„Ajánjuk őt, a különben is bátor férfit s kitűnő katonát, a lélekben magyart 

a minisztérium igazságos figyelmébe”.
23

 Vukovics kormánybiztos 1848. áp-

rilis 22-én Szemere Bertalan belügyminiszterhez intézett levelében még 

egyértelműbben fogalmazott: „Teljesen biztos ember, tiszta magyar érzetű. 

Görög nem egyesült vallású, de társalgási s családi nyelve a magyar”.
24

 

 

                                                 
21 A döntés pontos időpontja nem deríthető ki, az azonban bizonytalan, hogy a január 2-i pes-

ti haditanácson szóba került-e ez a kérdés. Kossuth ismereteink szerint először a január 9-én Sze-

ged város közönségének írt levelében említette, hogy a súlyos hadihelyzetre való tekintettel fel-

rendelik a délvidéki hadtesteket. KLÖM XIV. kötet. 71-72. Az ugyancsak e napon Damjanich 
tábornokhoz írt levele sajnos nincs meg, de a másnap, január 10-én ugyancsak a tábornokhoz 

keltezett levél szövegéből kikövetkeztethető, hogy ebben már a bánsági haderő felrendeléséről 

intézkedhetett. KLÖM XIV. kötet. 89. 
22 Damjanich német nyelvű levele MOL H 2. OHB 1849:859. Közli THIM : A magyar-

országi 1848-1849-iki, III. kötet. 312-314. Nagybecskerekről 1849. január 18-án írt leve-

lében számolt be az OHB-nek Todorović kiáltványáról, és az általa írt válaszlevélről. 

MOL H 2. 1849:859.   
23 Pesti Hirlap, 1848. április 15. 
24 MOL H 9. Belügyminisztérium, elnöki iratok. 1848:25. A levelet közli DEÁK Imre: Ada-

tok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Lugos, 1931. 18. 
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Damjanich János honvéd tábornok levele Kuzman Todorović vezérőrnagy-

hoz, a szerb csapatok főparancsnokához. 
 

„Becskerek, 1849. január 17. 

 

Tábornok Úrnak előző hó 21-én a szerb harcosokhoz intézett kiáltványa vé-

letlenül hozzám is eljutott. 

Mint katona, és mint ezen elárult ország polgára - melyért abból a szent 

meggyőződésből harcolok, hogy ügye igaz -, kötelességem erre a kiáltványra a 

következő nyilatkozatot tenni.  

Vitathatatlan: a vezér egyik legfőbb kötelessége, hogy olyan lelkesedés-

sel töltse el csapatait, amely a legnagyobb tettek végrehajtására is képessé 

teszi őket. Dicsőség és megbecsülés a legszebb célok. Ez méltó a becsületes 

harcoshoz. De egy amúgy is megterhelt népet igaztalan  okoktól ösztönzve 

pusztító harcra késztetni, ezt nem tűrheti a becsületes katona méltósága.  

Mégis ez az a mód, ami kitűnik ebből a proklamációból, ez az a mód, amely-

lyel a nép a szabadságharcra felszólíttatik, ez, amely méltóbb egy szerb 

vajdához, mint egy császári-királyi tábornokhoz. Nagyon feltűnő Tábornok 

Úr, hogy a szerb nemzet érdekét, a szerb nemzet ügyét próbálja az osztrák 

császárságéval összhangba hozni, miközben hősi lelkesedéssel beszél a 

szerb szabadságról. Vagy talán úgy gondolja, hogy ha az osztrák fegyverek 

győzedelmeskednek, akkor attól az uralkodóháztól kapják meg a kívánt szép 

szabadságot, amely ma még fegyvereit egy ugyancsak a szabadságáért küz-

dő nemzet elnyomására használja? 

Ön felszólítja a szerb nemzetet, hogy rázzák le magukról a magyar igát. 

Szomorú bizonyíték ez arra, hogy még intézményeit sem ismeri azon nemes 

nemzetnek, amely ellen ilyen éles beszédet tart. Ez hihetetlen fájdalommal tölt 

el, hisz ilyen és hasonló okok taszíthatnak ezreket szerencsétlenségbe. 

De most őszintén kérdem Öntől: élveztek-e valaha Magyarországon a ha-

tárőrvidékek olyan szabadságot, mint amilyet nekik az előző évi országgyűlés 

megadott? Tábornok Úr, tegye kezét a szívére és mondja meg nekem: nem tör-

ténnek-e a legméltatlanabb machinációk, hogy a népeket egymás elleni elkese-

redett harcba kergessék? 

Ön bennünket vádol, Tábornok úr, hogy ölünk, gyújtogatunk és fosztoga-

tunk; ugyanakkor ezt a keserű szükség hozta magával. És én, Tábornok Úr, aki 

szintén az Ön nemzetéből származom, én voltam az első, aki abba a szomorú 

helyzetbe került, hogy ezt kellett tennie. De minket eddig ez a balsors csak ott 

ért, ahol ellenállásba ütköztünk, ahol megtámadtak bennünket, és ugyan mely 

nép volt valaha kíméletes ilyen helyzetben? Vagy nem a szerb nemzet volt-e az, 

amelyik a legelképzelhetetlenebb szörnyűségeket elkezdte, amely minden embe-

ri és népjogot elvetett, és a legszörnyűbb borzalmakat követte el, megtámadta 

mindkét oldalon az ellenség kezén lévő helyeket, romba döntötte azokat, ezreket 

ítélt pusztulásra, s ezzel kikényszerítette a megtorlást.  
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Tábornok Úr, a vitéz, akinek elméje emelkedett és lelke nemes, soha nem nézi 

le ellenfelét, hiszen az gyalázat lenne, ha méltatlan ellenféllel állna szemben.  

De csak becsüljön minket Tábornok Úr csekélynek. Egy csapással akar 

minket megsemmisíteni, hogy nyom se maradjon utánunk. Ön ördögnek állítja 

be azt a nemzetet, amellyel időnként – az a megtiszteltetés érte, hogy - ellenfél-

ként állhat szemben. Sajnálom, hogy azt a tiszteletet, melyet én az Ön személye 

iránt eddig tanúsítottam, ennyire megsérti. Azt kívánom Önnek, hogy egyszer 

még, mint kis csapatom vezére egymással szemben állhassunk, s ezt a kérdést 

csatában döntsük el. 

Végül Ön nemzetének a bosszú szavát kiáltja! Táborok Úr, az emberiesség 

érzésétől vezérelve felszólítom Önt, hogy kötelességénél és harci becsületénél 

fogva parancsának hatalmával a legszentebbül óvja a népek jogát mindkét 

oldalon, ahol Ön csak hadat vezet, kímélje azoknak a szerencsétleneknek éle-

tét és tulajdonát, akiket a háború szörnyűségei sújtanak, azokat a védtelen la-

kókat, akik nem okozói ezeknek a következményeknek, és akik kénytelenek vol-

tak alkalmazkodni a körülményekhez. Fontolja meg, hogy Magyarország bel-

sejében több ezer horvát fogoly és számos katonatiszt tartózkodik, akik erő-

szakos megtorlás áldozataként halnának meg, ha az Ön csapatai megsértik az 

emberségesség elvét.  

Úgy gondolom, hogy kötelességemnek eleget tettem, s feltétlenül várom az 

Ön magyarázatát is. Hozzáteszem, mind a Tábornok Úr kiáltványát, mind a sa-

ját okfejtésemet terjeszteni fogom a nyilvános lapokban, így a világ bírósága 

egyszer ítéletet hozhat, hogy melyikünk volt a hibás, ha nem sikerül elkerülni a 

vészterhes jövőt.”  

 


