
KÖZLEMÉNYEK 

VARSÁNYI PÉTER ISTVÁN 

ADALÉKOK CSERNOVICS PÉTER KORMÁNYBIZTOS ÉS A DÉLVIDÉKI 
KATONAI VEZETŐK KAPCSOLATÁHOZ 1848 NYARÁN 

1975-ben jelentős leletre találtunk a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gim
názium könyvtárában: Csernovics Péter (1810—1892) kormánybiztosi tevé
kenységének (1848. április 26—július 24.) irataira. A mintegy 240 levél, levél
fogalmazvány, beadvány és proklamáció közül az alábbiakban elsősorban a ka
tonai tárgyúakat emeljük ki, többnyire teljes terjedelmükben és eredeti he
lyesírási formájukban. A levélírók között olyan nevekkel találkozunk, mint 
Kiss Ernő ezredes, Vukovics Sebő kormánybiztos, Mészáros Lázár, Szemere 
Bertalan miniszterek, Piret altábornagy, Stevan Jovic vezérőrnagy, Csuha An
tal őrnagy és természetesen Csernovics Péter. Bízunk benne, hogy a nagyrészt 
még publikálatlan dokumentumok értékes adalékokkal egészítik ki a forrada
lom e korai szakaszának, elsősorban katonai eseményeinek történetét, követ
kezésképpen segítenek jobb megértésében is. Mivel forrásközlés a célunk, a 
szövegek mellett csak a legszükségesebb adatok közlését tartottuk indokolt
nak. 

Csernovics Péter kormánybiztos 1848. június 14-i keltezéssel hivatalos értesí
tést kapott Szemere Bertalan belügyminisztertől, hogy „ . . . a királyi biztossá
gának körében eső megyékre, és királyi városokra nézve a törvényes rendnek 
érdekében Szeged körül tábor állítatván, melly a körülmények szerént egy 
helyről más helyre áttétethetik, annak katonai kormányzójává, öntül kelendő 
rendeletek szerént Báró Jovics vezérőrnagy úr neveztessék ki. A Szegeden ösz-
szevonandó önkénytes őszes őrsereg parancsnokává pedig Csuha őrnagy úr 
tétetett, ki szinte Jovics vezérőrnagy parancsai alatt álland".* Stevan Jovič 
(1774—1859) nyugalmazott vezérőrnagyot valóban Csernovics kérte segítőtár
sul maga mellé. Idézet Mészáros Lázár hadügyminiszterhez írt levélfogalmaz
ványából: „. .. őrá mint tárgyismeretekkel bíróra és jeles hazafira, nagy szük
ségem vagyon, kérem ezen kiküldetésről öt sürgöny által Óbecsére hol lakása 
vagyon azonnal tudósítani".2 A kérés hamarosan teljesült: Ferdinánd király 
június 13-án ugyan az eszéki vár parancsnokává,3 június 14-én a magyar 

1 A Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtára, Hódmezővásárhely. Csernovics iratai (a továbbiakban 
— Csernovics iratai) 327. sz. (másolat) ; Országos Levéltár (a továbbiakban — OL) Filmtár. 1848— 
49-es Min. Lt. Bm. Ein. iratok 3884. 4. cím, 1062—1063. sz. 

2 Csernovics iratai 162. sz. 
3 Thlm József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Budapest, 1940. II. k., 400 o. 
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hadügyminiszter viszont „a Szegeden és környékén összevonandó katonaság
nak parancsnokává" nevezte ki.4 Ezzel van összhangban Szemere fent idézett 
levele is. 

A már Szegeden tartózkodó Csuha Antal őrnagy5 1848. június 19-én felszó
lítást kapott Csermelyi Lajos főhadnagytól (a hadügyminiszter segédtisztje és 
futára), hogy „valami sereggel" Öbecsére siessen.0 Csuha őrnagy nehéz hely
zetbe került. Mint láttuk, a belügyminiszter utasítása értelmében Szegedet csak 
Csernovics Péter kormánybiztos, vagy Jovic vezérőrnagy parancsára hagyhat
ja el. Mivel Csernovics ekkor Újvidéken tartózkodott, Jovič pedig betegen fe
küdt (Csuha némi túlzásával: „halálos beteg lévén"), a vész elhárítására „...el 
fogadtam parancsom ellen is a Csermelli segéd tiszt fel szóUítását". A szervezés 
alatt álló szegedi 3. zászlóalj mintegy 920 honvédjével, 3 századdal a Ferenc Ká
roly főherceg nevét viselő ezredből, 1 század Don Miguel-katonával és egy fél 
üteggel június 21-én indult Szegedről Óbecsére, ahová másnap meg is érkezett. 
„Nem tudván hitül függök, minden félé írtam" — emlékezik vissza rokonaihoz 
írt levelében 1848. szeptember 29-én. Az egyik ilyen utasítást kérő levél, a Cser
novics Péter kormánybiztosnak küldött, most napvilágra került. 

„Csuha őrnagy mostani ÖBetsén összegyűlt seregnek parancsnokától 
Királyi Biztos Csernovits Péter Ürnak 

Újvidéken 
Nyitott paranccsal ellátott Hadügy ministeri segéd és Főhadnagy Csermeli 

Űr felszollitására, ki látván hogy OBetse és a Tisza menet egészen Katona nél
kül lévén, a felsőbb vidék pedig ellenségtől mind untalan megtámadtathatik, 
Br. Iovits pedig beteg lévén — Királyi Biztos Űr jelen nem létébe — 

3 századdal a fő Herczeg Károly nevét viselő Ezredből 
1 századdal a Donmiguel nevét viselő Ezredből 
1 a 3-ik Honvéd nevét viselő 920 főből álló zászlóaljai — 
1 hat fontos fél ágyú teleppel 4 gőzősön tegnap reggel Szegedről itt megje

lentem, és részint a fen írt seregekből, részint az itteni nemzet őrseregből a 
Tisza jobb partjától a város körül arcczal Földvár és Szt. Tamás fele őrtanyá-
kat, és ezek előtt végőr szem lánczot állítottam, a seregem két harmad részit 
pedig ezen városban beszállásoltam. A honvéd zázló alj legénységéből 600 pus
kával a többi megtámadásra készített kaszával van ellátva. — 

Minthogy én seregemmel egészen a Kir. Biztos Űr rendelkezésére vagyok bíz
va, kikérem ezennel további rendeleteit, — kérvén még ezenkívül hogy méltóz
tassék rendeleteket tenni hogy az én elkerülhetetlen szükséges Pétervárott ha
gyott két lovaim szerszámostól id[e] kivezetessenek — továbbá hogy az polgá
ri törvényhatóság ki még eddig vagy igen vonakodva, vagy csak hanyagul 
gondoskodott a segítségekre ide jött seregek szállásolása és a szükségesekkel 
ellátása felől, ezt nagyobb buzgósággal, szivére vegye, minthogy az itt levő 920 
a haza oltalmára a legnagyobb lelkesedéssel, nagyobb részint a hon első csa-

4 UO. 405—406. O. 
5 Csuha Antal 1848. május 21-ig a 39. Don Miguel ezrednél teljesített katonai szolgálatot. Június 

1—12. között a Nemzetőrségi Haditanács gyalogsági osztályának főnöke, ezután a szegedi nem
zetőrség, majd a „Tiszánál felállított előőrök és seregek" szervezője. 1848. augusztusában alezre
des, novemberben ezredes. 1848. november 1-től — Arad székhellyel — erdélyi főparancsnokká 
nevezik ki, de ezt a tisztséget nem tölti be. 1849 januárjától tábornok, április elejéig a pétervá-
radi vár parancsnoka. 

6 Csuha Antal levele rokonaihoz. Közli V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc le
velestára, n . k. Budapest, 1952. 121. o.; továbbá Urban Aladár: A nemzetőrség és honvédség szer
vezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. 319. o. 
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ládjaiból kiállított ifjak, ha itt csak ellenszenvet tapasztalnak kész pénzért is 
enni nem kaphatnak — ezenkívül a szegényebbek ingbe, gatyába, mezítláb — 
kaszával, részint pedig kevés lőszerekkel ellátva, a hideg éjjeleket a szabad ég 
allatt az őr tanyákon töltik, igen nehezen tarthatnak rendbe, mert igen termé
szetes, hogy az ember ha több napokig enni nem kap, minek előtte éhen meg 
háljon, a tulajdon törvényt kész megrontani — Költ ÓBecsén Június 23-a 
1848. 

Csuha őrnagy".7 

Csernovics Pétert meglephette a szegedi honvédzászlóalj és katonaság hir
telen megjelenése Bács megyében. Ettől függetlenül intézkedett, hogy az óbecsei 
tábor ellátása megoldódjon. Június 24-én levelet írt a megye első alispánjá
nak, Knézy Antalnak : 

„Alispány Űr! 
Csuha Őrnagy Űr mái napon hozzám intézett hivatalos Jelentése szerént 4 

század rendes gyalog katonával, és 920 főből álló 3-ik Honvéd Zászló allyal, s 
három ágyúval Becsére meg érkezvén, panaszolja: hogy a polgári törvényható
ság igen hanyagul gondoskodik a parancsnoksága alatti legénység számára szük
séges elszállásolás, s élelmezés kiszolgáltatásáról; ne hogy tehát eme hanyag
ság kicsapong ásókra szolgáltasson alkalmat, hivatalosan megkeresem Alispány 
Urat: miszerént azonnal egy különös erélyességéről ösméretes Tisztviselőt küld
jön Becsére, ki nevezett őrnagy Űrral egyetértőleg a Katonaság számára szük
ségesek hiány nélküli kiszolgáltatását tettlegesen eszközölje, s folytonosan a ne
vezett Őrnagy Űr körében tartózkodjék mind addig, míg a Katonaság onnan 
visszahúzattatthatik... 

Űjvidéken Junius 24-kén 1848. 
Temesi Gróf Fő Ispány 

s teljhatalmú Kir. Biztos".8 

Nincsenek adataink arról, hogy a megye miképp intézkedett, de arról igen, 
hogy a helyzet gyökeresen nem változott meg. A táborban tapasztalható elke
serítő állapotokra vet fényt Csuha őrnagy július 4-i jelentése Szeged polgár
mesteréhez,9 vagy Egressy Gábor (1848. július 30-án) Óbecséről kelt levele 
feleségéhez.10 

Csuha őrnagyhoz írott levelében Csernovics Péter kormánybiztos nem mu
lasztotta el, hogy Óbecsére érkezésének indítékai után érdeklődjön: 

„Temesi Gróf s Fő Ispány Kir. Biztostól 
A Szegedi összes önkéntes sereg főparancsnokának. 

Panaszoltatván előttem, miszerént a Becsén levő külömbféle őrseregek a Be
csei Szerb lakosokat külömbféle méltatlanságokkal illetik; midőn tehát az effé
le csak kölcsönös vissza torlásokra alkalmul szolgálható tetteket szigorúan el-
tiltattni kérem, egyszersmind felszollitom Fő Parancsnok Urat, hogy miután a 
Ministeri rendeletek szerént ön a Szegeden öszvehúzni rendelt Tábor Vezérévé 
neveztetve ki, az én felszollításomra leendő előmozdülásokra lön utasítva, s en-

7 Csernovics iratai 371. sz. (A kiemelés tőlem — V. P. I.) 
8 Uo. 381. sz. (fogalmazvány) 
9 Idézi Urbán A.: i. m. 320. o. 
10 V. Waldapfel E.: i. m. I. k., 359—363. o. 
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nek ellenére mint hallom már Becsére nyomult elő, ezen előnyomúlásnak ki 
rendelésére lett történtét? ugy arról is hogy milyen, és menyi erővel nyomult 
előre? engemet hivatalosan értesítsen; s egyúttal további rendeletemig több 
erőt Szegedről útnak ne indítson. — 

Üjvidéken Június 23-án 1848. 
Temesi Gróf Fő Ispány 

s teljhatalmú Kir. Biztos"11 

Csuha felismerte Csernovics idegenkedésének okát. Rokonaihoz írott le
velében olvashatjuk: „Csernovics felelet terhe alá húzott, hogy mért indultam 
el Szegedről s tiltakozott minden lépés ellen OBecséről, ne hogy a munkába 
vett Béke kötést hátráltassam.. ,".12 A kormánybiztos ugyanis június 18-án 
kezdett tárgyalni a „lázadási főnökökkel". Június 24-én meg is született a fegy
vernyugvásról szóló megállapodás Újvidéken Csernovics és Hrabovszky altá
bornagy, valamint a Djordje Stratimirovič vezette szerb felkelők között. A 
békés megállapodás sikere érdekében Csernovics igyekezett minden ingerültsé
get, konfliktust előidéző magyar katonai mozdulatot leállítani. Amikor július 
4-én a fegyverszünet ideje lejárt, s a szerb felkelők táboraikat — a megálla
podással ellentétben — nem számolták fel, Csernovics szemrehányására éppen 
az ilyen katonai akciókra hivatkoztak Karlócán : „ . . . a nép szétoszlatására 
felhatalmazottaknak annyival inkább nem tartják, mivel a magyarok is min
den felől Táborba szálván ellennek, saját biztosításokról gondoskodniuk kelle
tik". (Csernovics jelentése a belügyminiszternek 1848. július 9-én).13 

Rövidesen megérkezett Csuha Antal válasza : 

„Nagyon Tisztelt Temesi Gróf Fő Ispány királyi Biztos Űr! 
Igen apró két panaszt kivéve mellyből kisült, hogy egynehány éhező fiatal ön

kéntes kész pénzért semmi enni valót nem kaphatván az árát letette, s egyik 9 to
jást a másik 1 vagy két ludat le ölt — más panasz előttem, mint fő parancsnok 
előtt meg nem fordult — arról is tettem, hogy illy esetek se történjenek többé, 
s az alattam álló lelkes, nevelt-előkelő családokból származott ifjúság, mellyből 
nagyobb része ezen honvéd zászlóaljnak áll, megígérte, hogy az aljasabb rész 
egyes egyénei által a zászlóaljnak Hlyeket sem engednek többé véghezvinni, melly 
csak ürügyül szolgálhatna szennyet vetni ezen szép sereg jellemére. — Alaptalan 
s csak rossz akaratból, vagy ellenszenvből eredhetett a panasz, mellyet a Tisztelt 
királyi Biztos Űr eleibe vittek, s minden esetre jogtalan, csak ingerlő, s bujtogató 
czélból történhetett, mert hátam megett történt, holott megérkezésemnél nyilvá-
nossan kimondottam, hogy én seregemmel csak hirtelen e tájék védelmére jöttem, 
azon hírek következtébe, hogy már Szt. Tamáson is rablások történtek — hozzá 
tévén, hogy én soha felsőbb parancsolat ellenére megtámadólag fellépni nem, 
csak védelmezni fogom magamat, s e tájékot; — kérvén minden embert, hogy ne 
figyeljen az ifjúság apró csintalanságaira, vagy némely meggondolatlan ki feje-
zésére, inert most csak csend, s rendre van szükségünk, hanem kerüljék el minden 
czivodásnák elejét, vagy szólítsanak fel, ha tudtom akaratom ellen valami méltat
lanság mégis történne. — Esméri tisztelt királyi Biztos Űr, — esméri nagy része e 
vidéknek már kibékítő jellememet, mindent ezen szellembe teszek — de a fel
zúdult kedélyek kitörését csak Isten tarthatja fel, — itt ma egy lakos már az ellen 

11 Csernovics iratai 360. sz. (fogalmazvány) (A kiemelés tőlem — V. P. I.) 
12 V. Waldapfel E.: i. m. II. k., 122. o. (A kiemelés tőlem — V. P. I.) 
13 Csernovics iratai 476. sz. (fogalmazvány) 
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is panaszt tett, hogy a beszállásolt ifjúság házánál ugrált, s nem ült csendesen. — 
Ennél fogva kérem királyi Biztos Urat méltóztassék ezen hamis vádakat, melyek 
csak oda czéloznak, hogy ingerültséget okozzanak, törvényessen megvizsgáltatni, 
s nekem, seregemnek, kiknek nagyobb része, valamint a sorkatonaság általánosan 
— a legkomolyabban viseli magát — elégtételt szolgáltatni. — 

A mi a hirtelen ide jövetelem okát illeti, azt Királyi Biztos Urnák tegnap meg 
írtam — méltóztassék annál fogva, ha ez hibásan történt volna, a felelet terhét ar
ra dönteni, a ki az idejövetelre nyilt levelének erejénél fogva fel szólított. — Ha 
tűz támadás látszik, vagy hiteles személyek hírt hoznak felőle, nincs idő a feljebb 
való parancsok elvárására, hanem minden buzgó hazafi tettre köteles indulni. — 
Egyébiránt a kezembe levő Hadügyminiszteri rendelet azt tartalmazza, hogy Kirá
lyi Biztos Ür távollétében Báró Iovics vezérőrnagy Ür rendeleteit várjam — de ha 
ez tehetetlen beteg állapotba esett, bölcsen által fogja Királyi Biztos Ür látni, 
hogy köteles voltam ide jönni. 

A honvéd 3-ik Zászlóalja még sem ruházva, sem egészen elrendezve, vagy ki
tanítva nincsen — a további tábori szolgálat ezen lelkes ifjúságra illy álapotban 
csak károsan hatna — ha ennél fogva királyi Biztos Űr azt rendeli, hogy ezt Sze
gedre további rendelkezésig gőzösökön vissza vezessem, én is tovább rendezhetem 
a Szegedi nemzeti őrsereget, s Bergmann Kapitány Ür sánczot építvén, az álgyúk 
mellé húzván magát, feltartóztathatja a tiszán való feljebb töréseket, — még 
ide érnek a várt, rendezett s már mindennel ellátott seregek. 

Kérem végtére újjonan Királyi Biztos Urat méltóztassék rendelkezni, hogy 
paripáimat szerszámostul Pétervárrul meg kaphassam. 

ÓBecsén Junius 24-én 1848. 
Csuha őrnagy". 

A levél megírása közben kaphatott Csuha Antal őrnagy újabb értesítést, 
amelyet sajátkezűleg jegyzett fel a Csernovicsnak küldött levélre: 

„Éppen most tudtam meg az itt levő szolgabíró Úrtól, hogy csak ugyan történ
tek nyilvánosan is botrányos kifejezések a talán betyárosabb önkéntesek által, 
de más részről az is igaz hogy a mint már meg irtam az önkénteseknek is 
igen sok ok adódik az ily ki fejezésekre, mert sok helyen részekre már főzni 
sem akarnak. — Én ennek minden erőmből igyekeztem eleit venni, most is te
szek mindent hogy többé ne történjen, de az ily kifejezéseket egészen meg 
szüntetni a mostani körülmények között alig áll emberi hatalomba — s az oko
sabb szerb testvéreink nem fogják az ily ki fejezést többre venni, mint gyáva 
betyár káromkodásoknak, melyek a jobban nevelt s okosabb embernek szájá
ba nem férnek, engedelmet kérek hogy ezt a sietségem miatt ide írom — Leg
jobb lenne e szerént a honvéd zászlóaljnak sietve Szegedre tétetni — 

Csuha őrnagy".14 

Néhány megjegyzést, illetve kiegészítést kívánunk fűzni az idézett levélhez. A 
3. honvédzászlóalj szociális összetételével Reizner János is foglalkozik „A régi 
Szeged" című művében.15 Megállapítja, hogy a kormány felhívására a szegedi 
hadfogadó helyen olyan fiatalság jelentkezett honvédnek, kik ,,. . . a társadalom 

14 Uo. 372. sz. 
15 Reizner János: A régi Szeged. I. k. A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden. Sze

ged. 1884. 147. o. 
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és foglalkozás minden rendét és ágát" képviselték, s akik „ . . . páratlan önmeg
tagadással vetették magukat alá új sorsuk szigorú körülményeinek, büszkén 
nélkülözve a korábbi jólét s kényelmet". Csermelyi és Csuha döntéséről és lépé
séről a kormány sem tudott. Erre utal a miniszterelnök június 29-i utasítása 
Mészáros Lázár hadügyminiszterhez, hogy a 3. zászlóaljat haladéktalanul ren
deljék vissza Szegedre; valamint a miniszter válasza, miszerint a nevezett egy
séget híre-tudta nélkül szállították táborba Szeged sürgetésére, illetve azon 
kényszerítő körülmény folytán, hogy „ . . . az ellenség mozdulatai Óbecsének 
rögtöni megszállását igényelték".16 A június közepén Szegedre érkező, s a 3. 
zászlóaljhoz kinevezett Damjanich János őrnagy is „ . . . meglepetve hallotta 
zászlóaljának távozásáról szóló híreket".17 Nem állítjuk, hogy ez a csapatmoz
dulat juttatta zátonyra Csernovics Péter békés megegyezési törekvését, de a 
szerb felkelőknek — mint ürügy — kiváló szolgálatot tett. 

Csuha őrnagy Csernovics Péterhez és rokonaihoz írt levelében is utal Jovic 
vezérőrnagy szerepére, pontosabban annak betegségére. Mint láttuk, ezt a tényt 
érvként, mentségként használja Öbecsére vonulása igazolására. Jovič vezér
őrnagy akkor valóban beteg volt, mint ezt egy most előkerült, s Csernovics 
Péterhez intézett szerb nyelvű levele is bizonyítja : 

„Ljubezni kume! 
Jučer ústa iz kreveta i učim se po sobi ici, ali me neče noge da nose 10 

koracaji, pa opet sedam, malo budem na nozi pa opet u krevet, teško eu se do 
tri nedelje popraviti kao što sam bio, ako me opet groznica ne ščepa. 

Ja sam bio od ministeriuma naimenovat de komandant od jedne časti vojske 
segedinske pod tvojom komandom budem, ali sam ja onda u najgoroj vručici 
ležo, tako sam se na toj česti kao bolestan i nemočan čovek zahvalio, i kako 
vidim mesto mene je tu komandu general Eder iz Segedina dobio. Ja sam 
prekojučer dobio od vojnog ministra dekrét u kom su me Njegovo Veličanstvo 
naš milostivi králj 13-oga ovoga meseca iz Inspurga za gradskog komandanta 
u Oseku naimenovali, a da tu moju štaciju 15-oga junija od kada i moja plaça 
započne primin. Ja sam se bio po tvom obečanju Varadina Hi Temišvara nado, 
ali kad je i tako, hoču dragovoljno zapovest moga Cára i Kralja ispuniti i 
uvek tu kao i do sada veran biti i otečestvo môže u svákom dogadaju na moju 
vernost sigurno deržati. Ja tebe, brate i kume, ovdi svaki dan očekiva da ti 
dodeš, ali ti nečeš tvomu bolesnom kumu, a on tebi ne môže. Prije nego u 
Osik odem moro bi malo u Banat otiči da ono moje malo dobarce vidim, zašto 
pošle neču moci. 

Mi ovde bas u velikoj opasnosti živimo, a zašto, to če ti Sava sve najbolje 
kazati. 

Piši mi, molim te, hočes U i kada ovamo doči. Posla znám da više imaš 
nego što jedan čovek sveršiti môže; što se sa naši Serblji sveršio, dokle če 
nas a miru ostaviti, zašto čujem da si neki štilštand ne znám za koliko dugo 
š njima zaključio. 

Móram da prestanem, zašto ruka veče ne môže, budi mi dakle zdrav i ne 
zaboravi na tvoga kuma kóji ti sve dobro želi i do groba ostaje tvoj tebe u 
miloj Ijubavi kum i prijatelj 

Stari Bečej, 27. junija 1848. 
J. Stevan".i& 

16 Urban A. : i. m. 320. o. 
17 Reizner J. : i. m. 157. o. 
18 Csernovics iratai 406. sz. 
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A levél magyar fordítása: 

„Kedves Komám! 
Tegnap keltem fel az ágyból és járni tanulok a szobában, de a lábaim 10 

lépést sem visznek, leülök, egy kicsit lábon vagyok, majd ismét az ágyban. Ha 
a láz újból hatalmába kerít, nehezen fogok három hét alatt úgy felépülni, mint 
ahogy voltam. 

A minisztérium engem egy tisztes szegedi katonaság parancsnokává nevezett 
ki a parancsnokságod alatt, de én akkor a legnagyobb lázban feküdtem, így a 
megtiszteltetést megköszöntem, s amint látom, helyettem azt a parancsnokságot 
a szegedi Eder tábornok kapta. Tegnap a hadügyminisztertől kaptam rendele
tet, amelyben őfelsége kegyelmes királyunk e hó 13-án Inspurgból Eszék vá
ros parancsnokává nevezett ki, hogy ezt az állomásomat június 15-én elfoglal
jam, amikortól fizetésem is kapom. Ígéreted alapján Váradot vagy Temesvárt 
reméltem, de ha így is van, Császárom és Királyom parancsát örömmel kívá
nom teljesíteni és mint eddig mindig, itt is hűséges lenni, a haza minden eset
ben bizton számithat rám. Téged barátom és komám itt minden nap várlak, 
hogy jössz, de te nem jössz beteg komádhoz, ő pedig nem tud hozzád [men
ni]. Mielőtt Eszékre indulok, Bánátba kell mennem, hogy kis birtokomat meg
nézzem, mert aztán nem lehet. 

Mi itt nagy veszélyben élünk, hogyt miért, azt majd Sava jobban elmondja. 
Kérlek írjál, jössz-e erre és mikor. Tudom, hogy több dolgod van, mint amit 

egy ember el tud végezni; mit végeztél szerbjeinkkel, meddig hagynak még 
bennünket békében, mert hallom, hogy valamilyen békét kötöttél velük, nem 
tudom, mennyi időre. 

Abba kell hagynom, mert kezem már nem bírja, légy egészséges, s ne feledd 
a te komádat, aki minden jót kíván neked és kedves szeretettel a sírig marad 

komád és barátod 
Óbecse, 1848. június 27. 

J. István" 

Csuha őrnagy katonai és politikai intézkedéseiről is kerültek kezünkbe fi
gyelemre méltó dokumentumok. Az óbecsei katonai tábor parancsnoka (miután 
Szegedet elhagyta) szigorúan tartotta magát ahhoz az utasításhoz, hogy lépé
seit, intézkedéseit egyeztesse a királyi kormánybiztossal, Csernovics Péterrel. 
1848. június 25—26-i keltezésűek az alábbi jelentések, proklamációk. 

„Nagyon tisztelt Temesi Gróf s királyi biztos Űr! 
Éppen Eder vezérőrnagyunk tegnapi itt léttében hozták minden oldalrul azon 

hírt, hogy nagy része a lakosoknak fegyvert készít, s szerb alakú vörös sapkát 
akar feltenni, hogy az Insurgensekhez az által vonzódó rokon szenvet mutassák 
— én ezt bejelentvén az érintett vezér őrnagy úrtól azon feleleteit kaptam, hogy 
az oly egyén a ki a fen írt sipkát felteszi, magának tulajdonítsa, ha ellenségnek 
tartattván agyon lövetik. 

Hogy ártatlan emberek tudatlanságbúi ezen rendelkezésnek mely ismét ter
mészetes: áldozatul ne essenek, szükségesnek láttam mind a két fél erányába, 
azonnal s haladéktalanul rendeleteket tenni — mellynek párját azon kéréssel 
csatolom ide, hogy ezen rendelkezést a mennyire azt királyi biztos Űr szük
ségesnek látja a többi vidékeken is kihirdetni méltóztassék. 

Csuha őrnagy". 
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Az említett kiáltvány másolata (Lásd a 370. oldalon!): 

„Az ÖBecsei Ker. Tanácsnak. í 
[ egyformán 

Az ÓBecsei Ker. Szolgabirájának \ 
Ezennel hivatalossan jelszoUitom Szolgabíró Urat itt helyben doboltatná ki, 
nem külömben a templomok előtt hirdetné hogy az idevaló összes sereg Parancs
nokának tudtára jutott, hogy az ide való lakósoknak egyik része azon Insurgens 
rabló csoportal egyet értve szerb alakú vörös sapkákat, jelül hogy velők 
egyet értenek hordozni akarnak, — tudomásul adóm ezennel, hogy az ide 
való katonai seregnek kötelességül tétetett, hogy azon egyéneket, kik oly szerb 
vörös sapkákat merészlendenek feltenni mint Servianusokat (= a török 
fennhatóság alatt álló Szerbiából érkeze felkelőket — V. P. I.) szemlélvén 
agyon löjjék — nem különben úgy tessék rendelkezni, hogy csak azon egyén 
kapjon öldöklő fegyvert kezébe, ki a törvény által annak viselésére fel jogo
sítva vagyon. — Mely parancsolatnak háromszori hirdetése után tüstént életbe 
lépni fog. — Azért hivatalossan felszollitom szolgabíró urat ezen parancsolatot 
oly egyének által legfelyebb holnap estéig hirdetetni, kik az összes községnek 
ezen parancsolatot világossan meg magyarázni képessek lesznek, nehogy ké
sőbb valakinek a hirdetés bal értése vagy nem hallása végett életével adóznia 
kellessék, és így a felelőség csupán a törvényhatóságot érni fogja. Kérem egy
szersmind a ns város elöljáróit minden bal vélemények kikerülésére méltóztas
sék a községnek s minden egyes polgároknak tudtára adni, hogy én megengedni 
nem fogom alattam valóinak hogy az ártatlanoknak csak egy hajszálához is 
nyúljanak — hogy nékem a legszigorúbb parancsolatoknál fogva — minden 
méltatlanságok s megbántásokat kikerülnöm kell — szellemem és jellemem is 
olyan, hogy mindazokat egész igyekezetemmel kikerülni és alatt valóim által min
den tehetségem szerint kikerültetni vágyódok, hogy én megtámodolag, még csak 
elhatározott parancsolatot arra nem kapok, nem csak itt testvéreink között, de 
sehol, fellépni nem fogok — szigorú parancsolatim szerint így felépnem nem 
is szabad — de ha megtámadtatnék magamat védelmezni köteles leszek, és es
küszöm, hogy seregemmel akor minden elárulást megbőszülök, — de ha a bal 
sors fordulna is, hogy áldozatja legyek, hazai szeretetemnek, és azon szent 
ügynek melyet eddig közösön védelmeztünk, a magyar nemzet mindég elég 
erős leszen elveszet buzgó fiait megbőszülni. 

Ö Betsén Junius 25-én 1848. 
Csuha mp." 

Csuha őrnagy vonatkozó „napi rendelete" (1848. június 25.): 

„Minden félre értések ki kerülésére adá tudtára a 3-ik Honvéd Zászlóaly 
parancsnoksága minden alattvalóinak a rendes útján ezennel hogy ámbár a 
szerb alakú vörös sapkák hordása a lakosoknak keményen meg van tiltva, még 
is azon egyének ellen kik azokat felteszik, csak akkor lészen szabad ellensége
sen fellépni, ha nagyobb számmal, s ellenséges módon támadnának meg bennün
ket az ily egyénék. Egyes szerb kereskedők vagy utazók kik az oly vörös sap
kákat közönségesen hordani szokták, s magokat uti leveleikkel igazolják, min
den megbántás nélkül szabadon eresztessenek, ha pedig gyanúsak lennének, 
le tartóztassanak, s hozzám vezettessenek. 

így tehát azon sapkák feltétele csak oly egyéneknek tilos, kik azt másszor 
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viselni nem szokták, csak az Insurgensekkel való egyetértéseket akarnák ezen 
sapkák viselete által ki jelölni, s ha ellenünk nagyobb vagy kisebb számba akar
nának ellenségesen föllépni. 

Ezen rendelet minden századnál mindjárt most minden embernek s 25-ik 
Júniuson kivül még három egymás után következő napokon tudtára 'adassék, 
a napi rendeletek közé be írassék, és meg tartassék, a honvédeknek pedig jól 
meg magyaráztassék, és anyai nyelveken is jól értésekre adassék, hogy minden 
honvéd a ki ok nélkül, vagy éppen ártatlan egyént meg löuej minden esetre 
keményen, és halállal büntettetne meg. 

Csuha őrnagy".19 

Csernovics Péter június 27-én kelt válaszában nyugtázta az őrnagy intéz
kedéseit : 

„Az Ö Becsén lévő Katonai erő tisztelt Fő Parancsnokának. 
Tegnapi napon hozzám intézett czélszerü rendeleteit áltáljában helyeslem. A kí

vánt Bizonyítványt ide zárva küldöm. Ajánlom áltáljában a szigorú rendtartást: 
szorosan tessék eltiltani az ingerléseket, az ó hitű lakosok gyalázását, mivel már 
e miatt egész idáig panaszok érkeztek. Pétervárad, Június 21'-kén 1848. 

Temesi Gróf Fő Ispány 
s teljhatalmú Királyi Biztos".20 

A levél egyik mondatára érdemes felfigyelni: „A kivánt Bizonyítványt ide 
zárva küldöm". Ha e megjegyzés értelmét kibontjuk, Csuha katonai pályájának 
érdekes adalékára találhatunk. Kiderül ugyanis, hogy az őrnagy nem első íz
ben teljesít szolgálatot Óbecsén. Viszonylag szegényes életrajzi adatainak egyi
ke szerint 1848. május 17-én ajánlotta fel szolgálatait az újonnan szervezendő 
honvédseregnek. (Akkor már 39 éves katonai és 5 éves törzstiszti szolgálat állt 
mögötte.)21 Az is ismeretes, hogy átlépése előtt a 39. Don Miguel ezrednél szol
gált.22 íme a levél, amelyre Csernovics megjegyzése vonatkozik: 

„Nagyon tisztelt Temesi Gróf, fö ispán, s királyi biztos Űr! 
Minthogy a Magyarországi fö hadi kormánynak Budán 1848. Június 10-én 

R betű s 4813 szám alatt költ parancsolatja szerint mind azon seregeknél, kik 
a köz csend fentartására e folyó évi Május 1-töl fogva használtattak a fö tisz
tek, bizonyos pótlék pénzt kapnak, s felszámolhatnak, e szerint minthogy én, a 
mint királyi biztos Űr emlékezni fog, e folyó év Április 29-töl fogva, Ö-becsén 
zászlóaljammal a rablók befogatására, és a csend fentartására ki voltam küld
ve, és ott Május 13-ig működtem ennél fogva minden esetre a havi 86 pengő 
forintokból álló fizetésem két harmad részét 13 napra felszámolandom, en
nél fogva kérem királyi biztos urat, méltóztassék arról egy bizonyítványt kül
deni, hogy én a fen irt időbe rendelése alatt 13 napig működtem, hogy annak 
elömutatásával az érdeklő 24 for. 50 xr. pengő pénzben felszámolhassam. -
óbecse Junius 26n 1848. 

Csuha őrnagy".23 

19 Uo. 392. sz. Csuha idézett, június 26-i levele, a június 25-i kiáltvány és napiparancs is ezen a 
számon szerepel. 

20 Uo. 399. sz. 
21 V. Waldapfel E.: i. m. II. k., 121. o. 
22 Urban A. : i. m. 52. o. 
23 Csernovics iratai. Szám nélkül. Csuha saját kezű levele. 
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A szerb felkelők gyülekezésének egyik központjává a Bács megyei szerb és 
magyar lakosságú Szenttamás lett. A politikai izgatottság első jeleire hívta 
fel Cser no vies figyelmét Csuha őrnagy 1848 júniusának végén: 

„Nagyon tisztelt Temesi Gróf, fö ispán, s királyi biztos Ür! 
Mái napon előttem megjelenvén a Szent-Tamási biró jelentette — hogy az 

ottani magyarság egészen elcsüggedett, és a vész miatt már eddig sokan oda 
hagyták családjukat, és vagyonukat — ne hogy azon rabló csoporttól lekonczol-
tassanak — ennél fogva kérem a királyi biztos urat, méltóztattna Szt. Tamásra 
sor katonaságot küldeni — nehogy ezen igazán hazáját szerető népnek élete, 
és vagyona koczkáztassék, — annál is inkább veszélybe forognak, mivel a ré
mülésbe levő nép a félelemtől a mezei gazdasággal nem gondolván — utóbbis 
a legszörnyűbb halálnak eleibe néz, az az éhen halásnak. 

Ó-becse Junius 26-án 1848. 
Csuha őrnagy".2'1 

„Csuha őrnagy a Tiszánál fel álitott elő örök és seregek parancsnokától 
Tisztelt Királyi Biztos Űr! 
E folyó év Junius 29-én megvizsgálván a Földváron fel álitott elő őröket, s 

akkor többen az ottani lakosok közül szinte előttem megjelenvén, panaszolták 
— kiknek szavaikat több hiteles egyének is bizonyítják — hogy a lázadók, és 
béren fogadott szerbjeik a város közelébe már több kihágásokat, és fenyegetőd-
zéseket tevének, s ha valamelly Földvári lakos, hozzájok közelíteni akart agyon 
lövéssel fenyegetödztek, — így a földvári nép, sem szőlejét, sem földjét nem 
müveiheti, — s nem müveive, ki lészen téve az éhen halásnak, annál inkább, 
minthogy a fenirt helységbe levő szerb ajkú lakosok is a magyarokat minden
képen fenyegetik, s ezek házaikat, földjeiket elhagyván, már többnyire Föld
várról kiisvándorlottak. — Ennek folytában bátor vagyok tisztelt királyi biz
tos urat megkérni, méltóztasson intézkedni, hogy a lázadók megzaboláztassa-
nak, s a békés földmivelő polgárok, fáradságuk jutalmát élvezhessék, miután 
egyedül az élelem kereseti forrásuk. 

Ó-Becsén Julius 1-én 1848. 
Csuha őrnagy".25 

(A levél másolatát lásd a 374. oldalon!) 
Csernovies tett is lépéseket az ellenségeskedések megszüntetésére. Július 3-án 

Bács megye első alispánját keresi fel levelével: „Az ön elnöksége alatt Szt. 
Tamáson működött Bizotmány eredményes eljárását egyszer már volt alkalmam 
megdicsérni; s ugyan akkor arra is felszollitani: miszerént hasonló esetek fent
forgása esetében hasonló módon intézkedni tessen.. ,".26 Az említett dicséretre 
az adott okot, hogy 1848. június 21-én Szenttamás magyar és szerb lakosai írás
ban kötelezték magukat: a „...támadó ellenség ellen egyik a másikat védel
mezni fogja, s mai napon testvérileg kezet fogván, minden viszonyokban egy 
másnak segíteni magunkat ajánljuk".27 

Csakhogy a kormánybiztos intézkedései már elkéstek. A fegyverszünet tíz 

24 Uo. szám nélkül . 
25 Uo. 442. sz. 
26 Uo. 449. sz. (fogalmazvány) 
27 Uo. szám nélkül . 
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napja — amit a szerb felkelők erőgyűjtésre használtak fel — július 4-én lejárt.. 
Thim József szerint még aznap (a magyar csapatok szeme láttára) Szenttamá
son megalakult a szerb tábor.28 Csuha őrnagy jelentésében ezt az eseményt há 
rom nappal későbbre teszi. 

„Tisztelt Királyi biztos Temesi Gróf és Föispány Ur ! 
Tegnap előtt a szerbek 70 szekerén valami 300an Szent Tamásra jöttek, ott 

tábort ütöttek, s a szél malom mellett a Turiai és Szenttamási lakosok által 
Santzot húzattak magok körül — fél órányira innét Szent Tamáson elő örökét 
állítottak senkit sem eresztenek be ezen városba, sem innét, sem a másik oldal
ról, a honnét a hidat is le szedték. Tegnap este egy itt által utazó kereskedő 
be nem mehetett Sz. Tamásra, hanem Verbásznak kéntelen volt Feketíts fe
lé ide utazni — az O Becsei határon is látott már két szekerén valami 8 Szer
bet egy tanyárul ki jönni, kik ott bizonyosan eledelt kerestek. — En ezt min
denfelé az éjjel sürgöny által be jelentettem. De addig is még erő által ezen 
túlbuzgó csoport vissza utasítatna, kérem Királyi biztos Urat méltóztassék ne-
kiek tudtokra adni, hogy ez már nem fegyver nyugvás, hanem nyílt meg táma
dás, melyet szenvedni nem lehet, tűrni ennyi erővel mint már itt van gyáva
ságra mutat. — Tegyen kérem Királyi biztos Urat mindent a ki békülésre, 
mert a leg nagyobb meg feszített erővel is alig tarthatom már többé népemet 
vissza, ki ezen mindennapi gúnyt bőszülni szomjazik. 

Költ O Becsén 1848. Julius 9-én reggeli 8 órakor 
Csuha őrnagy".29' 

Csernovics július 10-én közli Csuha őrnaggyal, hogy a hadügyminiszter uta
sítása szerint30 „ . . . a fegyveres erőveli rendelkezés Báró Berchtold Altábornagy 
Xjrra lévén átruházva", a kapott jelentést „sürgöny által" az altábornagyhoz. 
továbbította.31 „Egyébiránt addig is, míg a megtorlásra parancsolatot fog kapni, 
minden esetre tessék felügyelni, hogy a személy s vagyon bátorság az erősza
kos megtámadások ellen biztositassa, ha egyesek által követettnek el megtorol-
tassa."32 Ugyanezt írja Knézy alispánnak is, megtoldva azzal az ígérettel, hogy 
„ . . . ma, vagy legfeljebb holnap Ö Kér felé mindenesetre ki fogok Szent Ta
másra menni; ha lehet jó módjával a lakosokat rendre utasítani".33 

Csernovics Péter kormánybiztosi tevékenysége során a péterváradi főhad-
parancsnoksággal (br. Hrabovszky János) és a temesvári főhadparancsnokság-
gal (br. Louis Piret) állott kapcsolatban. Katonai erőt igénylő terveit mindenek
előtt velük kellett egyeztetnie. A főhadparancsnokságok tisztjei vagy idegenek 
(például Piret altábornagy), vagy származásuk, neveltetésük következtében 
aulikus beállítottságúak voltak, ezért szinte lehetetlennek látszott kikerülni a 
magyar nemzeti érdekeket képviselő kormánybiztosok és az említett tisztikar 
közötti súrlódást. 

Csernovics kormánybiztos — a kikindai zavargások lecsendesítése után — a 
legjelentősebb város, "Újvidék biztosítására törekedett. Ehhez katonaságra lett 
volna szüksége. „Én jó idején... megkerestem az Aradi, Szegedi és Temesvári 

28 Thim J.: i. m. II. k., 133. o. 
29 Csernovics i ra ta i 478. sz. 
30 Ami t Szemere közvet í tésével kapo t t meg jún ius 30-án. L : Csernovics i ra ta i 431. sz. (másolat). 
31 A hadügyminiszteri rendelkezést 1.: Thim J. : i. m. II. k., 474. o. 
32 Csernovics i r a ta i 482. sz. 
33 UO. 480. sz. 
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Katonai Fő Parancsnokságokat, ugy a Svarczenberg Dzsidás Ezred Ezredesét, 
valamint utolsó fent létemkor Pestről, úgy Újvidékre érkeztem után azonnal 
innen... Kis Ezredes Urat is, hogy minden rendelkezések alatt álló Katonasá
got Újvidék felé útnak indítsanak; de részint a felszollitásomra megindított 
Katonaság útközben letartoztatott, részint pedig... rendeleteim ellenkező ren
deletek által meghiúsitattak" — írta Csernovics a belügyminiszternek szóló je
lentésében 1848. július 2-án.34 Eme áldatlan huzavonának néhány most előkerült 
dokumentumát kívánjuk ismertetni.35 

A Nagykikindáról Újvidékre irányítandó katonaság (Hannover huszárezred, 
Kiss Ernő ezredes parancsnoksága alatt) ügyében a kormánybiztos 1848. jú
nius 7-én és 9-én több hivatalos levelet küldött az illetékes helyekre. 

Június 7-én Szemere Bertalan belügyminiszternek panaszkodik Kiss Ernőre: 

„A Kikindai Katonai parancsnok Kis ezredes, a katonaságnak ide szállítása 
iránt Pestről hozzá intézett rendeletemet nem tellyesitette — kérem a Minis-
teriumot tessék öt feleltre vonni. — Ez már másodszori eset: hogy rendeletem 
nem teljesíttetik; ha üly ellenszegülésekre találok, ugy biztosi működésemben 
akadályoztatva vagyok. Olly kevés itt a katonai erö, hogy avval ellenállani tel
jes lehetetlen".36 

Június 9-én Batthyány Lajos miniszterelnöknek számolt be részletesen a dél
vidéki állapotokról, utalva a katonai vezetés ellentmondásaira. 

„Tisztelt Minister Elnök Űr! 
Sajnosán jelentem: hogy a fellázadt csajkások péterváradi határörvidékiek és 

Szerem megyeiek, ámbátor lecsillapításukra Hrabovszky fö hadi kormányzó
val egyetértőleg minden kigondolható békés módot felhasználtam, még máig 
sem oszlathattak szét, és a rendes engedelmességre vissza nem téríthettek. — 
Mintegy tizenhét ezerén összesen mind Karloczán mind pedig Újvidék és Jo-
seffalva között az ugy nevezett romai sáncz mellett, erős hadi állásba helyezve 
8 álgyuval, mellyeket Hitelen elfoglaltak várják a horvát országból és Szerviá
ból érkezendő segítséget, hogy annakutánna teljes erővel támadólag léphesse
nek fel. 

Báró Jovits nyugalmazott vezér őrnagynak erélyes munkálkodását kötelessé
gem kiemelni, ö maga személyesen kiment a lázadók táborába, kérve, fenye
getve iparkodott őket elcsábittatásukról vészteljes szándékukról kitanítani, és 
a szétoszlásra reá birni. — Könnyekre fakadva kihalgatták, a magyar kormány 
által nyújtandó kedvezményeket szivesen fogadni látszottak, mindazonáltal 
megtérési szándékuknak jeleit még ez ideig nem adták. — Ezen vezérőrnagy 
hadi állásukat rendesen szemügyre vette, ugy hogy annak következtében mi
helyst Ó Becséről, N. Kikindárol és Bács Megyéből a katonai erő itt közel össze-
vonatandhatik, a megtámadási'Operatio, bár a vérontást a mennyire csak le
het mellőzni óhajtjuk, sikeresen megkezdődhetik. — 

34 Uo. 443. sz. (fogalmazvány) 
35 Nem t é r ü n k k i Csernovics Péter , Vukovics Sebő és Kiss E rnő ezredes levelezésére. L. : V. P . I. : 

Adalékok az 1848-as délvidéki harcokhoz . Századok, 1977. 4. sz., 735—748. o. 
36 Csernovics i ra ta i 245. sz. (fogalmazvány) OL H 9. F i lmtá r . 1848—49-es Min. Lt. Bm. Ein. 3884. 

5. cím., 190—191. sz. Közli Thim J . : i. m . II . k , 352—353. o. Meg k íván juk jegyezni , hogy a fogal
m a z v á n y b a n az emlí te t t felszólítás kel tezési he lyekén t Pes t szerepel . Th im az OL-ban levő eredet i 
pé ldány a lap ján Becsét ír. A Kiss ez redesnek szóló levelet Csernovics május 30-án í r ta (az i k t a tó 
könyvben a 205-ös számot kap ta , de a levél foga lmazványa nem m a r a d t meg) , a k k o r pedig — 
tudomásunk szerint — nem Pesten, hanem Szabadkán, vagy környező helységek valamelyikében 
tartózkodott. 
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A vérontás mellőzendő annyival inkább, mivel igen tartani lehet attól: hogy 
az egész határ őrvidék, horvátország és különösen Szervia a zendülök segít
ségére sietend, és annakutánna a borzasztó polgárháborúnak kimenetelét csak 
a fegyver fogja eldönteni. 

Helyzetünk tehát minden tekintetben igen criticus, mert annyi bizonyos: hogy 
a féktelenkedéseket tovább tűrni nem lehet, de más részről a polgárháború kö
vetkezményei is igen borzasztók. 

Újvidék városának polgárai kivéve néhányat, kik Karloczan a zendülök tá
borában tartózkodnak magokat csendesen és békésen viselik. — Azonban itt 
sem lehet tagadni: hogy a szerbek vagyontalanabb része titkon egészen a zen-
dülökhöz szít. — 

Neveli a helyzet veszélyét az: hogy a magyar katonaság tisztjei között igen 
[sok horvátok és Szerbek vágynak, kik a magyar kormány ellen gyűlölséggel 
viseltetnek. Itt a magyar katonaság máig sem esküdött az alkotmányra, a ren
des itt lévő sereg ezt igen óhajtja. Kérem tessék ezen katonaság felesketéséért a 
legszigorúbb parancsot minél hamarább kibocsátani. — 

Kir. biztosságom alá tartozó hatóságokban megtettem a legczélszerübbnek vélt 
intézkedéseket: hogy a zendülés mirigyének tovább harapodzása meggátoltas-
sék, a nemzeti örseregeknek pedig szükség esetében használhatása iránt jó elő
re a lelkes gondoskodás eszközöltessék. — 

Itt is, mint a belügyminiszterhez intézett tudósításomban élő adtam, meg
jegyzem azt: hogy ha azon katonai erőt, mellyet N. Kikindáról ide rendeltem 
helybe találtam volna, egy hatályosb demonstratioval kezdetben ezen zendülést 
szétoszlatni sikerülhetett volna. — 

Czélszerünek vélném a Bács megyében tanyázó János föherczeg dragonyos 
ezredet, a Császár huszárokkal felváltatni. — 

Minden esetre kérem tisztelt Minister Elnök Urat, méltóztassék legalább még 
egy osztály gyalogságot gőzösön ide szálitatni, mert a körülmények igen aggasz
tók. 

A határ őrvidékeken kir. biztosi főbb feladatomhoz a mostani körülmények
ben még hozzá nem foghattam. — 

A Temesvári főhadi kormányhoz intéztem felhívást, eszközölje hatályos in
tézkedések által, hogy a tisztek a népet a magyarok ellen ne bujtogassák. — 
A banati ezeredék is a magyar kormány iránt ellenszenvei viseltetnek. — 

Különben biztosságom alatti hatóságokban a vett tudósítások szerint csend 
vagyon. —"37 

Június -9-én Csernovics Péter ismételten és határozottan szólította fel Kiss 
Ernő ezredest utasításai teljesítésére, ellenkező esetben „A felelet nagy terhe, a 
vésztellyes körülmények között az elmulasztásért Tisztelt Parancsnok Úrra 
fog háramlani".38 Kiss Ernő június 10-én válaszolt, s arról értesíti a kormány
biztost, hogy megkapta a péterváradi főhadikormány parancsnokának utasítá
sát, mely szerint a katonasággal azonnal Öbecsére vonuljon. „De miután a tar-
tománbéli hadi fő kormántol a legszorosabb parancsolatom vagyon, anélkül 
hogy onnan rendelésem ne volna — semmi esetre innen elnemozdulni, — egy 
úttal egy futárt indittok Temesvárra, mely ebbéli kérelmemet, hogy t. L: Oh 
Betsére vonulhassak, a hadi fő Kormánynak átviszi.. ,"39 

37 Csernovics iratai 285. sz. (fogalmazvány) 
38 Uo. 279. sz. (fogalmazvány) 
39 Uo. 304. sz. 
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Csernovics Péter iratanyagában több levél is utal a fenti levélváltást követő 
eseményekre. A katonaság mozgását követhetjük Vukovics Sebőnek Csernovics
hoz, Kiss Ernőnek Vukovicshoz és Csernovicshoz írt leveléből. Június 19-én 
Csernovics újabb ingerült hangú átiratban szólította fel Kiss ezredest, hogy 
Jovič vezérőrnagy „parancsnoksága alá csatlakozni siessen".40 Vukovicsnál 
ugyancsak a katonaság mielőbb Óbecsére küldését sürgette,41 de a válaszból 
megtudjuk, hogy a „ . . . katonaság átment volt már a Tiszán, — egyszerre ve
szem a hírt, hogy vissza jött. írtam Kiss Ezredesnek, hogy adná tudtomra, ki
nek rendeletéből történt a vissza indulás. Feleletül az '/. alatti közleményt vet
tem." A mellékelt közlemény br. Piret altábornagy egyik levele: 

„An den K, K. Herrn Obersten und Kommandanten des Königes Hannover 
Husaren Regiments N. 2. von Kiss 
Temesvár am 2. Juni 1848. 

Ich theile Ihnen in Abschrift mit, was ich aus Anlass Ihrer Anzeige vom X. 
juni l(aufendes) J(ahr) Nr. 72, dem königlichen ungarischen Kriegsminister 
vorzustellen, mich in der Notwendigkeit sehe. Der Herr Oberst finden darum 
die Gründe, welche es mir zur Pflicht machen auf den von dem königlichen 
Chomissar geforderte Truppen Drillweisung nicht einzugehen und jedenfalls 
darauf zu bestehen dass das 2. Batallion Sivkovich und die Ordnungs-Batterie 
ehethunlichst hierher einzurücken. Der Herr Oberst haben sich hiernach zu 
benehmen... 

Piret 
Fmleut."® 

A levél magyar fordítása : 

„Kiss ezredesnek, a 2. sz. Hannoveri Király Huszárezred parancsnokának 
Temesvár, 1848. június 2. 

Másolatban közlöm önnel, amit folyó év jún. 1-én 72. sz. alatti jelentése 
alapján a magyar királyi hadügyminiszternek előadni szükségesnek tartok. Az 
ezredes úr látni fogja az okát, hogy miért tartottam kötelességemnek, hogy ne 
a királyi kormánybiztos által előírt (csapat) hadiparancsot teljesítsem s min
denesetre arra szorítkozzam, hogy Sivkovich 2. zászlóalját és a beosztott üteget 
ide bevonultassam. Az ezredes úr is ekként cselekedjék ... 

Piret 
altábornagy". 

Végül ismét Vukovics Sebő kormánybiztost kell idéznünk: „Hanem arra ké
rem Gróf főispány Urat, méltóztassék leveleit vagy is f elszállításait a hadikor
mányszékhez intézni, s nem közvetlenül az Ezredeshez. Mert ez utóbbi igen 
buzgón viseli magát, de nem mozdul soha, míg a hadi tanácstól nincs paran-

40 Uo. 334. sz. (fogalmazvány) 
41 Csernovics iratainak Kivonata 333. sz. A Kivonat a Csernovics iratok 1. sz. iratkötege. Tel

jes címe: „Kivonatja az országos belcsend helyre állítására kirendelt Teljhatalmú Kir. Biztosság
hoz intézett, s ez által hivatalosan kibocsátott Irományoknak". Az iktatókönyvet 1848. április 
27-én kezdték vezetni, az utolsó bejegyzés kelte július 28. 

42 Csernovics iratai 355. sz. 
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esa." Vukovics elküldte Kiss Ernő hozzá intézett levelét is Csernovics Péternek. 
Ez a levél világos bizonyítéka annak, hogy a magyar katonai parancsnokok 
milyen lehetetlen helyzetben voltak a birodalmi érdeket képviselő hadi kor
mányszékek és a nemzeti ügyet szolgáló kormány között.43 

Kiss Ernő ezredes (Kikindán 1848. június 21-én kelt) leveléből idézünk: 
„ . . . a tartománbéli főhadi kormány kir. biztos Vukovits úrral egyetértőleg, 
tegnap nékem azon parancsot küldötte, miszerént itt egy század lovasságot s 
annyi gyalogságot hagyván vissza, a többi erővel NBetskerekre vonuljak; — mi 
eránt holnapra induló rendeléseimet már megértettem; — de külömben az ejt-
szaka nyert felszolittását a kir. biztos urnák, további határozat végett, rög
tön sürgöny által Temesvárra megjelenteni el nem mulasztottam". Az ezredes 
eképp indokolta — Csernovicsnak oly kevéssé tetsző — döntését: „Én szolgá
latomat mindig aszerint mind illető hadi kormányom parancsai azt rendelték, 
pontosan tely esitettem".^ 

Ránk maradt egy nagyobb terjedelmű levél Piret altábornagytól, melyet 
1848. június 21-én írt Csernovics kormánybiztosnak. Talán nem lesz érdekte
len ennek közlése sem. 

„Präsidial Nr. 302 
An Den Königlichen Commisair, Herrn Peter Csernovits zu Peterwardein 
Temesvár am 21. Juni 1848 

In der neuesten Erlässen des königl. ungarischen Kriegs-Ministeriums ist 
mir bedeutes worden, dass die Herrn königlichen Comissaire, wenn sie zur 
Pacification des Landes militärische Maassregeln für notwendig erachten, diese 
früher mit den commandir enden Generalen berathen werden. Insbesondere 
ist mir bekannt gegeben worden, dass der commandirende Herr General in 
Peterwardein beauftragt sei, dem Herrn königlichen Commissair alles zu ver
anlassen, was zur Herstellung der, in der Gegend von Neusatz gestörten 
gesetzlichen Ordnung sich als notwendig darstellen werden. — Gleichwie es 
nun auf Directe von dem Herrn Feldmarschal Leutnant Brn, Hrabovsky dem 
Herrn Oberst von Kiss zugefertigte Befehl gesehen ist, dass die, unter seiem 
Befehle standen Truppen von Kikinda nach Földvár, und sogar bis Temerin 
vorgerückt sind, wenn es der genannte Command: Herr General, welcher die
se Truppen nach Beodra zurückbeordnete. — 

Man konnte sonach keinem andere Vorweissetzung sein, als dass diese Ver
fügung auch in den Ansichten des Herrn Königlichen Commissairs gelegen ha
be, wie es mir in der That dünkt, dass eine Anhäufung von Truppen in Neu
satz, welches unter den Kanonen von Peterwardein jederzeit vollkommen be
herrscht erscheint, weder vom militärischen noch vom politischen Gesichts
punkte eine zweckmässige Maassregel wäre. 

Die mir soeben zukommende Anzeige des Hern Oberst von Kiss de dato 
20-ten Juni Nr. 231 wonach demselben von dem Herrn Königlichen Commissair 
die Weisung zugekommen ist, mit seinem Truppen sogleich nach Neusatz ab
zurücken, musste mich daher in mehrfachen Betrachte sehr befremden, und 

43 Uo. 
44 Uo. 354. sz. 
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üch kann dem Herrn königlichen Comissair nur die Nachricht geben, dass mit 
Rücksicht auf die grosse Gefahr, welche durch die Ansammlung bewaffnete 
Haufen bei Perlas und an der Römenschanze im Csaikisten Bataillon zunächst 
dem Comitatsitze in Becskerek und der ganzen völlig exponirten Umgegend 
droht — im Einverständnisse mit dem Königlichen Commissair Herrn von 
Vukovich der Herr Oberst von Kiss beauftragt worden ist, nach Zurücklassung 
einer Escadron von Schwarzenberg Uhlanen, und einer Campagnie von Don 
Miguel Infanterie — mithin mit 6 Escadrons Cavallerie — 3 Camp. Infantrie, 
und 1 ordinaire Batterie nach Grossbecskerek aubzurücken. — Wenn daher 
der Herrn königliche Comissair in dieser Disposition eine Veränderung herbei
zuführen für unerläslich erachten so wollen der Herr Königliche Commissair 
veranlassen dass im Sinne der hohen Kriegsministerial Anordnung der Com-
mandirende Herrn General in Peterwardein sich für die Notwendigkeit einer 
Beorderung von Truppen nach Neusatz, welche derselbe erst kürzlich für 
entbarlich erklärte, bestimmt ausspreche, weil ich die Verantwortung nicht 
übernehmen könnte, Grossbecskerek und die Umgegend von den dahin bes
timmen Truppen ohne auserordenlichen Dringlichkeit zu entblössen. Auch 
verdient es Beachtung, dass Cavallerie und Artillerie immer nur mit grosser 
Schwierigkeit die Theis passirt, und daher diese Märsche und Contre-Märsche 
alles Vertrauen des Militaires an die Zweckmässigkeit der Generalcommando 
Dispositionen untergraben müsse. — 

Uebrigens ist die Dislocation der unter dem Herrn Oberst von Kiss stehen
den Truppen gegenwertig folgende : 
1 Escadron: Schwarzenberg Uhl. 
1 Camp. Don Miguel Inft. 
3 Camp. Don Miguel Inft. 
3 Camp. E. H. Franz Carl 
3 Escadr. Schwarzenb. Uhl. 
6 Escadr. Hannover Husaren 
1 ordinaire Batterie 

Es würde zweckmässig sehn, die noch in Kikinda befindlichen Gefangenen 
ehethunlisst wie es im Antrage stehen soll, nach Arad zu überführen, und 
Kikinda, welches in letzter Zeit übergrosse Lasten getragen, gänzlich aufzu
lassen, dagegen der Theis Uebergang bei Török-Becse zu besetzen. 

Piret fm."^ 

A levél magyar fordítása : 

„302. sz. ein. 
Csernovics Péter kormánybiztosnak, Pétervárad 
Temesvár, 1848. június 21. 

A magyar királyi hadügyminisztérium legújabb leirata közli, hogyha a vi
dék lecsendesítése érdekében a királyi kormánybiztos úr intézkedéseket tart 
szükségesnek, ezt előbb a parancsnokságot ellátó tábornokokkal tárgyalja meg. 

Különösképpen felhívták a figyelmemet arra, hogy a Péterváradon parancs-

45 UO. 359. SZ. 

in Kikinda 

in Grossbecskerek et 
Concurenz 
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nokló tábornok van megbízva azzal, hogy a királyi kormánybiztossal egyetért
ve mindent elkövessen avégett, hogy olyan rendelkezéseket foganatosítson, 
amelyek az Üjvidék környékén megzavart törvényes rend helyreállításához 
szükségesnek látszanak. 

Báró Hrabovszky altábornagynak Kiss ezredeshez intézett parancsában áll, 
hogy a parancsnoksága alá tartozó csapatok Kikindáról Földvárig, sőt Temeri~ 
nig nyomuljanak előre, a parancsnokló generális volt az, aki ezeket a csapa
tokat Beodrára visszarendelte, ezek után nem lehet semmilyen más magyará
zat, mint az, hogy ez a rendelkezés a királyi kormánybiztos szándékával is 
találkozott; véleményem szerint Újvidéken összpontosítani a csapatokat a bir
tokukban levő péterváradi ágyúk (fedezete) alatt olyan vonulási parancsnak 
minősíthető, amely sem katonai, sem politikai szempontból nem lehet célszerű., 

Kiss ezredesnek ezévi június 20-án kelt, s hozzám intézett 231. sz. jelentése 
szerint megérkezett hozzá a királyi kormánybiztos utasítása, hogy csapataival 
azonnal Újvidékre vonuljon; ez számomra több szempontból is ellenszenves
nek tűnt, s a királyi biztossal most csak azt a tényt közölhetem, hogy nagyon 
nagy veszélyt jelent a megyére és székhelyére, Becskerekre, valamint környé
kére a Perlasznál gyülekező fegyveresek tömege, és a római sáncoknál elhe
lyezkedő csajkás ezred. Egyetértésben Vukovich királyi kormánybiztossal, Kiss 
ezredest azzal bíztuk meg, hogy hagyjon hátra egy Schwarzenberg lovas szá
zadot és egy századot a Don Miguel-gyalogosokból, ugyanakkor 6 lovas szakasz-
szal, 3 század gyalogossal és 1 rendes üteggel vonuljon- vissza N agy becskerekre. 

Hogyha a királyi kormánybiztos ezen a rendeleten szükségesnek találna vál
toztatni, akkor vegye rá a Péterváradon parancsnokló tábornokot, hogy a had
ügyminiszter utasítása értelmében szükségességi indokkal rendeljen csapatokat 
Újvidékre, olyan csapatokat, amelyeket előbb már a parancsnok nélkülöz-
hetőnek nyilvánított, mert én nem tudom a felelősséget magamra vállalni, hogy 
Nagybecskereket és környékét az odarendelt csapatoktól rendkívüli sürgősség 
kimondása nélkül megfosszák. Az is figyelmet érdemel, hogy a lovasság és a 
tüzérség mindig nagy nehézséggel tud a Tiszán átkelni, s ezért a katonák át
vonulása és visszavonulása aláássa azok bizalmát a főhadparancsnokság ren
deleteinek célszerűségét illetően. 

Egyébként a Kiss ezredes parancsnoksága alá tartozó csapatok jelenlegi el" 
helyezése a következő: 
1 lovasszázad Schwarzenberg-ulánus 
1 század Don Miguel-gyalogos 
3 század Don Miguel-gyalogos 
3 század E. H. Franz Carl 
3 lovasszázad Schwarzenberg-ulánus 
6 lovasszázad Hannover-huszár 
1 rendes ágyúüteg 

Célszerűnek látszanék, ha a Kikindán jelenleg fogságban levőket a rendelke
zés szerint átvinnék Aradra, és Kikinda, amely az utóbbi időben túl nagy ter
het hordozott, teljesen felszabadulna, és az átkelést a Tiszán Törökbecsénél ter
veznék. 

Piret altábornagy".. 

A Délvidék katonai és polgári vezetésének súrlódásait elkerülendő, 1848 jú
niusában Szemere Bertalan „barátilag figyelmeztette" Vukovics Sebő és Cser-

Kikindán 

Nagybecskereken és 
környékén 
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novics Péter kormánybiztosokat, hogy igyekezzenek Piret altábornaggyal együtt
működni, „ . . . megnyerni őt, mert a katonai irányú szellem mindent megöl".m 

Csernovics — 1848. június 20-án kelt — jelentése már minden szépítéstől men
ten összegezhette a délvidéki állapotokat, bizonyítva, hogy egy ilyen kísérlet 
ekkor már vajmi kevés sikerrel kecsegtetett. Mivel a belügyminiszternek írt le
vél fogalmazványa47 eltér a letisztázott és elküldött változattól,48 most úgy kö
zöljük az eredeti levélfogalmazványt, hogy az elküldött levélben szereplő el
térést lábjegyzetben adjuk meg. 

„Belügy minister Űr! 

Minden jelek oda mutatnak, hogy a katonaság egyetértőleg a Kárloviczi Ér
sekkel idézték elő a (Kárloviczi és Csajkás Kerületbéli)^ néplázzadást, hogy je
lenleg is a Katonaságnak nincs más czélja, mint egy ellen-forradalmat hozni 
létre, melly az (.. J50 életbe lépett reformot minden eredményeiben megsemmi
sítse, s a régi rendszert, vagy még ennél is rosszabbat állítson hellyébe. Erre 
mutat a Katona Tisztek között uralkodó általjános alkotmány ellenes érzelem, 
a magyar jellemű Tisztek üldözése, s a Magyar Kormány, sőt (maga ő Csá
szári Királyi Fensége, a)5i Királyi Helytartó(nk), (s mélyen tisztelt Nádorunk)52 

személye elleni nyílt rágalmak eltűrése, (mellyekbe magokat Mirillovich, Bo-
riszkovits és Svagel Don Miguel Ezredbéli Tisztek leginkább kitüntetik)53 Nu
gent (még folyvást) Kárloviczon (.. J54 elnököl, Péterváradon a Tisztekkel mú
lat, s az olasz Katonaságot Magyarok elleni gyülölségre bujtogatja (.. J55 (Czahn 
Péter váradi vár Parancsnok Újvidék Városházánál Pesten létem alatt nyilván 
azt nyilatkoztatta: hogy csak a császári vagyont ne báncsák, tehetnek a Ka
tonaságtól a mit tetszik, [mintha a mi császári, nem egyszersmind magyar ki
rályi is volna] — Pichler János Dragonyos Ezredbéli Kapitány több újvidéki 
előtt kijelentette ismételve: hogy akármit akarnak ellennek a Magyarok, az ő 
Ezredbéli Katonaságra számolhatnak, .. .).56 De (hosszasnak kellene lennem, ha 
minden Tisztek különös jellemét egyenként elő sorolni akarnám, bővebb fel
világosítást adhatnak mind ezekből azon magyar katonai tisztek),57 kik innen 
az örökös vexa miatt elhúzódni kéntelenítettek. Ezeknek ellenében nemű vi
gasztalásul szolgálhat az: hogy a közlegénység áltáljában, s az altiszteknek is 
nagyobb része hazafi érzelmű s Tisztjeinek jellemérűl kellő tudomással bír. 

És itten megemlíteni szükségesnek tartom, miszerént a jövő Törvényhozás 
(nak) legfőbb feladata lészen egyesitett erővel oda munkálni: hogy a Katona
ságnál minden tisztek fel a leg első vezérig, a Magyar Ministerium által nevez-

46 Uo. 370. SZ. 
47 UO. 342. SZ. 
48 OL H 9. Filmtár. 1848—49-es Min. Lt. Bm. Ein. 3884. 5. cím, 202—203. sz. Közli Thim J. : i. m. 

II. k., 434—435. o. Megjegyzendő, hogy Thim közlése nem mindig szöveghű, mert helyenként mo
dernizálja, vagy átalakítja a szöveget. Ebből is származhat a fogalmazvány és a közreadott szö
veg közötti eltérés. 

49 Helyette: „végvidéki" 
50 „királyi helyben hagyás útján" 
51 Helyette: „szeretve tisztelt" 
52 Helyette: „6 Fensége" 
53 A zárójelbe tett rész az elküldött levélből kimaradt. 
54 „tartózkodik, ottan a Bizottmányba" 
55 „a nélkül, hogy mind ezekért valaki által kérdőre vonatnék". 
56 A Czahn Péter nevétől zárójelbe tett egész rész az elküldött levélből kimaradt. 
57 Helyette: „bővebb részletekbe bocsátkozni nem akarván, általában az itt levő Katonaság 

között uralkodó szellemről bővebb felvilágosítást adhatnak azon Péterváradról elhúzódott Ma
gyar Tisztek". 
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fessenek ki, különben veszve lessz az alkotmány, s veszve mi mindnyá
jan (. . .).5S 

En folyvást Újvidéken tartózkodom, a Manifestumokat (kibocsátottam),59 

utolsó Proclammatiomat (is) a népnek kiosztottam, a (fő szerepvivőkkel)60 foly
tonos értekezésbe léptem, azonban mind eddig minden eredmény nélkül (-i mű
ködésem),61 minek egyik fő oka az: hogy (Hrábovszky nem csak a fentebb is
mételve nevezett Ferdinánd d'Esté zászlóallyt parancsolta el innen Újvidék
ről, hanem az általam ide rendelt Hannover Huszárokat, s Zsivkovits Gyalog 
zászlóallyt is az útból Becséről Kikindára visszaparancsolta, úgy hogy jelenleg 
egy katona nélkül vagyok Újvidéken).62 

A szerb nép különös proclamatiok által fel van hiva mindenfelé f. h. 27-kén 
általános felkelésre, — különösen a papoknak meglévén parancsolva: hogy a 
felkelő népet kezeikbe keresztet hordva vezessék. Én ugyan minden hasonló 
proclammatiokat lefoglaltatni rendeltem, azomban miután a Tisztviselők is 
nagyobbára elvagynak rémítve, (sokan pedig egy helyen — mint a Torontáli 
Fő Ispány is Kikindán — őriztetik magokat a katonaság által),63 tellyes lehetet
len megakadályoztatni, hogy a bujtogatások ne terjedjenek. 

Előttem az út egésszen el van vágva minden felé, mind szárazon, mind vizén. 
Jelesen Csereviczen, Illókon, és több Szerémi alvidéki Községekben, úgy az 
ezekkel szemközt levő szigeteken a lázzadók felfegyverkezve (.. .)64 magokat el
osztották, várván a gőzhajóra, mellyen elmenendő vagyok. Mi fog történni ve
lem Isten tudja, én mindenre elvagyok készülve. Segédeim még le érkezésem 
előtt álruhákba öltözködve meg szöktek, csupán Pesten velem volt segédem 
van még mellettem. 
Újvidéken Junius 20-kán 1848." 

Június 26-án váratlan esemény törte meg a levélben említett tárgyalás ered
ményét, az éppen életbe lépő fegyvernyugvást: véres összecsapásra került sor 
Újvidéken az ókéri táborból bejövő nemzetőrök és a követválasztásra gyüle
kező szerbek között. Július 2-án a kormánybiztos — Szemeréhez írt levelében 
— részletesen elemzi az incidenshez vezető okokat. Közülük is első helyen em
líti azt, hogy a felemás kormányzás alatt álló katonaság nem teljesítette uta
sításait. Ebben — többek közt — Kiss Ernő ezredest is hibáztatja.65 Július 4-én 
letelt a fegyvernyugvás tíz napja, de a szerb felkelők nem mozdultak tábo
raikból. Csernovics hasztalan próbálta őket jobb belátásra bírni: „...ime ezen
nel utoljára nyújtjuk önöknek a béke olajágát..., hogy ma, vagy is folyó Ju
lius 4-ik napjának estvéli nyolcz órájától számítva Huszonnégy ora alatt... 
mindnyájan haza oszoljanak" — írta a karlócai választmánynak.66 

A magyar kormánykörökben — a hosszabb távon talán eredményesebbnek 
ígérkező — békés elgondolást a fegyveres megoldás terve váltotta fel (lásd a 
képviselőház július 14-i zárt ülését!).67 „Az Újvidéki népnek parancsolhatnak 

58 „Hallom, hogy a Kárloviczi Bizottmány írt Olasz Országban, haza híván onnan a Határőrö
ket, ennek ellenében lépéseket kell tenni, mivel ha a kint levő gyakorlott határőrök haza fognak 
jönni, nagy veszedelem fogja a Hazát érni." 

59 Helyette: „külömbféle nyelveken úgy" 
60 Helye t t e : „lázzadó Főnökökkel embereim által" 
61 Elmarad. 
62 Az egész záróje lbe tet t m o n d a t he lye t t : „Katonaság Újvidékről elparancsoltattván, fellépé

semnek nyomatéka nincsen." 
63 E lmarad . 
64 „s Szerviánusokkal keverve" 
65 Csernovics i ra ta i 443. sz. (fogalmazvány) 
66 Uo. 448. sz. (fogalmazvány) 
67 OL H 9. F i lmtár . 1348—49-es Min. Lt. Bm. Ein. 6. cím, 777. sz. 
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az Ágyúk. Két lövés az öldöklést lecsillapította volna" — írta Szemere Cser-
novics Péternek június 29-én.68 Mint Csuha őrnagy leveleiben is láttuk, július 
második harmadában a harcok is kiújultak (Futak, Szenttamás). Ezek után 
Csernovics helyzete egyre tarthatatlanabbá vált. Július 28-án az alábbi bejegy
zés került a Kivonatba: „A Beliigyminister hivatalos levele, melyben miután 
a Kir. Biztos által eddig követett békítési kiegyenlítési mód nem sikerült, ötét 
a Királyi Biztosság alól feloldozza".69 Jobb megoldást azonban a helyére 
lépő Szentkirályi Mór kormánybiztos tevékenysége sem tudott nyújtani. 

68 Uo. 5. cím, 306 sz. ; Csernovics iratai 438. sz. (másolat) 
69 A felmentő iratot lásd: OL H 114/1848—49. kormánybiztosok iratai. Közli Thim J.: i. m. II. k. 

559. o. 
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