
439
e.

Az országos honvédelmi bizottmány’ elnöke
Kecskemét város Közönségének.

/V képviselöháznak folyó hó’ 13-dikán keit ’s a’ megyékhez szétküldött határozatát ’s az ország’ kormányá
nak felhívását ide mellékelve azon megvárással küldöm e’ Város’ Közönségének, hogy tapasztalt haza
fiúi buzgalmánál ’s erélyességénél fogva magát azon határozat ’s ezen felhívás’ értelméhez tartva, ez 
értelemben köréhez képest híven közremunkáland. Kelt Debreczenben január’ 16-dikán 1849.
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A’ HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYTÓL

Debreczen , január’ 14-dikén 1849.
Az országgyűlés, a’ nemzetet képviselő ezen legtörvényesebb h atóság^ eb-  

reczenben székel.
Innen teljesíti a’ magasztos kötelességet, magyar hazánkat védelmezni az 

enyészet ellen, mellyel a’ zsarnokság nyíltan fenyeget. Védelmezni ’s az igaz
ságos Isten’ segítségével meg is menteni.

Borúsak édes hazánk körülményei, de nehezebb időket is élt már a’ magyar; 
’s az nem lehet, hogy ezred éves életét ép’akkor veszítse e l , midőn a’ szabad
ság’ itjú életével ajándékozá meg a’ gondviselés.

E’ város közönsége tudja, hogy a’ magyar nemzet sem fel nem támadt a’ki
rályi hatalom ellen, sem új szerzemények végett nem indított háborút.

Morvát, rácz, oláh fellázzadt a’ törvények uralma ellen, miket királyi eskü 
szentesített.

A’ király maga a’ végett hívta össze az országgyűlést, hogy gondoskodjék 
fegyveres erőről ’s pénz-forrásokról ezen lázzadás ellen, mellynek kárhoztatását 
az országgyűlés megnyitására leküldött királyi levelében, úgy maga mint egész 
családja nevében nyíltan és határozottan kimondotta.

De míg ez mondaték, alattomban a’ leggyalázatosabb gyilkos pártütés szíto- 
gattatott; ’s midőn ezt elég erősnek vélték, hogy a’ magyar nemzetet semmivé 
tegyék, akkor rögtön a’ pártütőket, rablókat, a’ király kedves híveinek nevezé, 
királyi tekintélyével melléjük— a’ pártütőkhöz — állott; a’ magyar nemzetnek azt 
mondá: ne merd magadat védelmezni, ’s a’ pártütés vezérének kezébe akará ad
ni az ország feletti katonai zsarnok uralmat.

A’ magyar nemzet csak nem lehetett olly oktalan, hogy védelem nélkül nyúj
tsa nyakát a’ bárd alá.

Tehát az önfentartás természeti ösztönéből indúlva — mellyet Isten még a’ 
féregnek is megadott — védelmezé magát.

E’ védelem terén vagyunk még ma is.
Soha az országgyűlés a’ legkedvezőbb viszonyok között sem lépett az elbi- 

zakodás terére; soha sem mondott többet mint azt: „V édelm ezzük  a’ nem ze
te t p á rtü tés , l á z a d á s ,  h i t s z e g é s  e l l e n i

És — szégyen gyalázat! — ők támadják meg a’ törvényt, lázadást támasz
tanak az országban, idegen fegyveres erővel rohanják meg az országot; ’s még 
ők merik nemzetünket rágalmazni, hogy a’ nemzet a’ pártütő. — Borzasztó, hal
latlan istentelenség!

A’ király leköszönt, ’s a’ királyi ház egy mellék ágának ivadéka feláll, és 
azt mondja : „én vagyok császár és királyi — mind erről a’ nemzetnek semmit 
sem szólnak, mintha a’ magyar nemzet egy birka-nyáj volna, mellyet híre és 
tudta nélkül adni venni lehet, tetszés szerint.

Soha még Árpád idejétől, egy király sem mert illyen dolgokat megkísérteni. 
Soha egy szabad, önálló, alkotmányos nemzettel illv botrányos játék nem űzetett.

És az ifjú herezeg, ki magát császárnak és királynak nevezi, első szavában 
nem azt mondja: „megtartom az alkukötést, mellyet őseim őseitekkel kötöttek; 
megesküszöm törvényeitekre , tegyétek fejemre sz. István koronájátw — hanem 
egyetlen szava, mellyet mondott, ez: „nyakatokra küldöm seregeimet, ’s fegy
verrel foglalom el országtokat.^

És még is az országgyűlés illy körülmények közt sem akará kisérletlenűl 
hagyni a’ békés kiegyenlítést.

És mit feleltek ajánlatára ? letartóztaták emberi ’s népjog ellenére az ország
gyűlés követeit, ’s Windischgrátz kinyilatkoztatá, hogy fe l té t l en  meg ad ást  

lalja katonai er őv e l  az o r s z á g o t ,  ’s katonai kormánytk ö v e t e l ,  e l f o g l  
hoz and be.Ci

Feltétlen feladás ! ez annyi mint nemzeti halál. Mert kimondák az ausztriai
miniszterek a’ kremziri országgyűlésen, hogy Magyarországot kitörlendik az ön
álló nemzetek sorából, ’s tartomány gyanánt olvasztandják be a’ szabadságvesz
tett Ausztriába.

A’ nemzetgyűlés., mellynek még léteiét is tagadni meri a’ bitor hatalom, ezen 
iszonyatos elbizakodásra a’ nemzeti ’s emberi önérzet indignatiojával felelt.

A’ zsarnok ellenség nemzetünk halálát kívánja a’ béke béréül. Ennél nagyobb 
baj a’ legroszabb esetben sem érhetne.

Es az országgyűlés egy szívvel lélekkel elhatározá, hogy e’ nemzet  vé
deni fog ja  hazáját  és  o r s z á g o s  ö n á l l á s á t ,  é l e t r e  halálra,  még e g y  
magyar él.

Az igazságos isten megáJdandja a’ kényszerítőit önvédelem harczában fegy
vereinket.

Budapest elvesztése még nem veszté el a’ nemzetet.
Az országgyűlés együtt van. 120,000 ember áll legyeiben a’ hazát megvé

deni. Bém tábornok Erdélyben győzelemről győzelemre halad. A’ nemzet seregei 
concentráltatnak. A’ nép hű a’ hazához és lelkesült, úgy a’ Tisza vidékén, mint 
amott a’ Dunánál.

Csak kitűrés és hűség a’ hazához, és isten nem engedheti, hogy a’ hitszegő 
zsarnokság diadalmaskodhassék Magyarország ezredéves nemzeti életén.

V .

Az ország kormánya tehát azon tántoríthatlan meggyőződéssel közli mellék
letben e’ város közönségével a’ nemzet képviselőinek határozatát, hogy ezen vá
rosnak lelkes közönsége semmit sem fog elmúlasztani, mit a’ nemzeti hűség meg
kíván. — Ezen nemzeti és hazafiéi kötelesség alapján következők rendeltetnek:

1) A’ törvényhatóságok netalán közeledő , vagy a’ törvényhatóság területeit 
megszállott ellenségnek semminemű ellátást nyújtani és rendelni nem fognak, sőt 
úgy a’ tisztviselő kart, mint a’ törvényhatóság minden egyes lakóját eltiltandják, 
hogy az ellenséges hadseregnek szállásolás, élelmezés, elszállítás tekintetében 
segédkezet ne nyújtsanak.

Ennek következtében a’ nemzet iránti hűség kötelességénél fogva mindenki 
hazafiúi szoros tartozásának ismerje az élelmi szereket és takarmányt az ellenség 
elől eltakarítani, vagy ha eltakarítani nem tudná, megsemmisíteni. Fontolja meg 
kiki, hogy a’ hol arról van szó: miszerint az élelmiszereket vagy eltakarítsa ’s 
megsemmisítse, vagy ha ezt nem teszi , az ellenség kezibe fog kerülni: azt a’ 
kétkedés által semmi esetre nem menti meg, ’s csak azt eszközlötte, hogy az el
lenség kezibe kerülend. Jobb tehát eltakarítani, jobb megsemmisíteni, mert ek
kor az ellenség éhen veszend e l , ’s a’ nemzet megmentetik ; megmentetvén pe
dig becsületének lekötésével mindenkit biztosít, hogy az e’kint szenvedett káro
kat kamatostul együtt megtérítendi.

A’ nép győzhetetlen ha hazájához hű. Ha semmi mást nem tenne is a’ nép, 
mint azon egyet, hogy az ellenségnek az élelmet lehetetlenné tegye, ezen egy  
dolog elég arra, hogy a’ haza megmentessék.

2j Különösen megtiltatik pedig, hogy olly helyekre, mellyek az ellenség ál
tal elfoglalva tartatnak, élelmi vagy akármi más árú czikkeket bevinni, senki — 
hon árulási bűn súlya alatt no m erészeljen • a’ ki e llen k ező leg  cselekednék, és 
az ellenségnek bár miben is segéd kezet nyújtana, hadi törvényszék elé fog 
állíttatni, és mint honáruló büntetíetni.

3 ) Á’ hivatalos, ’s magán levelezések, vagy bármelly érintkezés az ellenség
gel hasonló vétek súly ’s hasonló büntetés terhe alatt a’ nemzet nevében tilalmaztatik.

Ha valaki az ellenségtől, bármelly megbízást, bármelly hivatalt elvállalni 
merészel, az a’ törvény oltalmán kívül állónak nyilváníttatik; ’s azt elfogni, ’s a’ 
legközelebbi rögtön ítélő törvényszéknek átszolgáítatni mindenkinek nemcsak joga, 
de sőt kötelessége. ’S e’ végett valamint minden sereg parancsnokok, ’s rendes 
katonaság és szabad csapatok vezérei vérhatalmi joggal Hibáztatnak fel, úgy más 
részt minden rendezett tanács rögtönitélő bírósági hatósággal ruháztatik fel.

4 ) Minden törvényhatóság, mellyen az ellenség megszállott, vagy megszál
ló ni készül, ostrom állapotban levőnek nyilváníttatik ; ’s a’ törvényhatóságoknak 
hazafiúi kötelességévé tétetik, szabad csapatokat alkotni, mint a’ népfelkelést or- 
ganisálni, ’s úgy a’ szabad csapatokat, mint a’ népfelkelést a’ legközelebb mű
ködő nemzeti seregek vezérének, vagy várak parancsnokának utasításai szerint 
a’ haza védelmében közredolgozásra alkalmazni.

5 ) Minden törvényhatóság a’ közadót ’s a’ haza védelmére áldozott magán
ajánlatokat, ákármineműek legyenek, vagy a’ mennyiben helyzetük ’s összekötte
tésük engedi, az ország központi pénztárába, Debreczenbe, vagy pedig a’ kö
zelében működő tábori kormánybiztos kezeibe, avagy pedig vidéki közelség sze
rint Munkács, N. Várad, Szeged, Eszék, Pétervárad, Komárom, Lipótvár ’s az 
ország kezeiben levő más akármelly erősség parancsnoksághoz szolgáltassák b e; 
az álladalora mindennemű javait pedig hasonló módon biztosítsák.

6 ) Az ellenség minden mozdulatait a’ legéberebb figyelemmel kisérve ’s kí
sértetve, annak minden lépéseiről az ország kormányát ’s a’ vidékükbeli nemzeti 
seregek vezéreit ’s várparancsnokait tudósítassák, ’s az ellenségnek előőreit, ki
sebb csapatait, a’ nép legyőzhetetlen erejével megtámadtatva, előhaladását, az 
útak, hidak, átjárások akadályozásával nehezítve, annak előrenyomulását vagy 
concentratióját mindenmódon gátolják.

7) A’ törvényhatóságok álítsák ki még hátralévő ujonczaikat, részint a’ Ki
rályhágón túliakat Bem tábornok úr rendelkezése alá, a’ Tiszán innenieket ré
szint a’ miskolcz-tokaji táborba, részint Debreczenbe; a’ Tiszántúliakat Debre
czenbe, Nagyváradra, Aradra vagy Szegedre; a’ Dunán innenieket Szegedre, 
Komáromba, vagy az ott táborozó nemzeti hadsereghez; a’ Dunán túliakat pe
dig vagy Eszékre, vagy Komáromba, ’s a’ Dunán túl táborozó seregvezérnek 
rendelkezése alá bocsássák.

Ezek a’ kormánynak részletes utasításai, mellyekhez átálában azon figyelmez
tetés járul: eszközöljék, hogy a7 népnek méltó haragja isten buszúja gyanánt 
szállongja kői ül az ellenséget; a’ kormánybiztosok és csapatvezérek folytassák 
működéseiket; a’ város közönsége a’ nemzet becsületének lekötése mellett biz
tosítson kárpótlást minden kárért, mellyet akár egyesek , akár egész közönsé
gek hazafiúi hűségök miatt szenvedhetnek; és tartsák fel kebleikben és ápolják 
a’ népben a’ hazaszeretet szent érzelmeit, és ha mindenki kötelességét teljesíti, az 
ellenség ephemer előnyomulása nem veend tartós diadalt hazánk szent szabadságán.

A’ kormány elvárja, hogy e’ város közönsége biztos futárok által féntartandja 
a’ kormánynyal a’ folytonos hivatalos érintkezést.

Kelt Debreczenben január 16-dikán 1849.
Az országos honvédelmi bizottmány 

Kossuth Lajos m .  Jfc. e ln ö k .
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