Á N é p h e 7i.
Atyámfiái! Véreim ! P olgártársaim !
Az örökkévaló Istennek nevében, ki az igazságot védi, és
megbünteti az árulást, fegyverre szólítom a nemzetet : szegény ma
gyar hazánk megvédésére.
A magyar nemzet háromszáz esztendőn át sokat szenvedeti.
Török és tatár duilu édes hazánk kebelét; és a királyok idegen
gonosz tanácsosai, és a hazának haládatlau fiai sokszor elárulták e
szegény nemzetet, do a miuta isten e világot megteremtette, soha
még ollv ocsmány árulást nem hallott uz embernek lm, mint n mi
nővel most hazánkat meg akarják ölni a hitszegük.
Ua most a magyar nemzetnek minden Gu, a ki csak karját
bírja, lel nem kél hazáját védeni, akkor kiirtanak saját hazádból,
szegény magyar nép! Országodat, mit őseid vérrel szereztek, áru
lással szét darabolják. A magyar földet, mii véres verejték közt
növeltél, s mit a magyar nemesség, a király gonosz tanácsosai da
czára, szabaddá te tt, rácz rablók és illyr párlulók közt osztják
k i, s léged, szegény elárult magyar nép, ki fognak irtani az élő
nemzetek sorából, hogy szegény hazádnak, még csak neve so
maradjon fen.
Nemi ezt az Örökkévaló isién nem engedheti. A magyar
nemzet, — mellynek hűségéért, ltosüzas türelmes szenvedéséért
most illy nlávuhi liifózcgéssc!, illy rúl hálátlansággal fizetnek, ueui
lehet olly gyáva, hogy védtelenül hajoljon meg a gyilkosok előtt,
ós veszni hagyja szegény hazáját, zsákmányul a hitvány árulóknak.
Még a nyomurúit féreg sem Idri, ha lábbal tupodják. A ma
gyar nép nem leszen, nem lehet gyávább a féregnél. A ki nem
ukar hontalan vándor koldússű Ionul, a kinek szivében u becsület
nek, a hnzufiságiuik legkisebb szikrája é g , a ki nem akarja n szolgaságnak keserves bilincsét hordozni, a kinek nője, gyermekű van,
u ki nem akarja apái sírját mcgfcrlőztctni, u ki nem akarja, hogy
gyermekei megátkozzák, o ki szabadságot kíván o földön s Üdvös
ségei vár a inas világon : a 7, f e l f o g k e l n i isten ÓM a haza
nevében, a rablókat, piírtülökel semmivé lenni, és mogboszúlm a
hitazegdat, úa Magyarország fdggolleiwégél, é» « magjai nép tör
vényes szabadságát megvédeni.
Atyűinliui, hallgassátok meg szavaimat!
Én u nép javáért éltem, szenvedtem, cselekedtem egész
életemben.
iái nektek igazai szólok, mintha isten előtt állanék.
A magyar nemzet IKK) esztendő előli illy feltétel alatt válasz
tolt királyi, u must is uralkodó Lázból : hogy Magyarországot,
mint szabad és független országot, sajul törvényei szerint kormányoztalja.
lllyen feltétel aluli engedte meg a magyar nemzet azt i s ,
hogy a királyság firól líra örökségül szálljon.
Illy felleld aluli szállott a korona a mostan uralkodó királyin is.
Tizennégy király incgesküdüU az örökkévaló istenre, hogy az
ország szabadságit, nz ország törvényeit meg lógja tartani.
De nekünk u királyi eskü semmit sem használt
Mert a királyok — esküvel fogadott-számtalan Ígéreteik ellene
rő — mindig külföldön laktuk, ott idegen tanácsosokkal vették ma
gokat körül, a kik hazánkat nem szerették, a népet sanyargatták,
törvényeinket lábbal taposták, s Magyarországot imádon szabadsá
gából ki v.ik'ízlelték.
A nép fizette a terhes adót, turtollu az idegen katonát, ki
iiiiull a szegény népnek saját házában sem volt sóba egy pillanat
nyi nyugodalma. De a keservesen Gzutull adóból n nép javára sóba
egy fillér som fordiUutott. Soha ■ uóp adójúról u király számot
nem aduit. Legnagyobb neszéi u népnek elnyomása végett tartott
idegen katona cmószlcito fel; u többit pedig kiküldték Mécsbe, olt
kölliitlók e l, a ii népitek örökös Ínséggel kelteti küzdeni.
A li (kitekül, testvéreiteket elvitték katonának; de nem a vé
g e it, hogy szegény hazánkul uz ellenségtől mególnlmazzák, hanem
ii végeit, hogy más nemzeteket a karjaitok közöl kiragadott magyar
katonák által járomban tartsanak és sanyargassanak, ép úgy mint
titeket idegen katonák altul járomban (ártották és sanyargatlak.
És a nemzetnek soha senki számot uvtn adott, hogy hová fe
cséreltek u magyar vitézeknek, a ti iiailukuak vérét.
Idegen országokban veszlek el legnagyobb részben, — s azon
országok népeinek átka kísérte őket sírjaikba; u kik pedig sok esz
tendők múlva liaza kerüllek, koldusok gyanánt térlek meg helysé
geikbe, s nem volt u ki őket szenvedéseikért megjutalmazza, u ki
nekik egy keserves darab kenyeret adjon.
Ti robotozlalok , déziuút adtatok, úri-székeknek voltatok alá
vetve, ki voltatok zárva a polgári szabadság minden mulasztóiból;
;• b.ld. mellyel véres verítékkel átíveltetek, nem nektek jövedeliiwzcti; szolgák voltatok, mim szolga volt u lold mellyel miveltutok.

Do u ueinusségnek igazságos része fel akart Qteket törvén*
idlul szabadítani.
Éu is cgyiko voltam azoknak,! kik szabadságokén kozdöltok
sok esztendők óta.
De u király idegen gonosz UnícsojaiJcIlcnlállotUk szabadságluknak, sőt sokakat közülünk üldöztek, 'sanyargatlak, iomlocztze]
kínoztak, azért mert a szegény ncp mellett bátran és hangosan mer
tünk szóin ni.
És mivel c szerint a nép maga ki volt rckcsztve a szabadság
ból , — mi nem lehettünk elég erősök szegény hazunk szabadságot
mcgóUlauizni.
Es szegény elund t hazánk minden szabadságából kivetkőztetett.
Ollyan volt ntml egy fejős (ebén, mellyel a külföldi gonosz tanácso
sok száméra hitszegő magyarok vérig fejtenek.
Szegény magyar hazunk ínség, nyomorúság, szolgaság lányi
jává lett.
Ez volt » régi keserves állapot, atyámba!!
Végre «z örökkévaló isten uieusokallotta szenvedéseiteket. mce
szánta szegény magyar hazunk szenvedéseit.
A mull országgyűlésen meg csak a nemesség hozott törvénye
kéi ; do a nemesség köve tjei és a mágnások közölt számosán Vali
nak a magyar népnek igaz barátai.
Elhatároztuk: inkább meghalni, mintsem azt tűrni, hogy a ma
gyar nép tovább is szolgaságban szenvedjen.
Elhatároztuk szegény árva hazunk szabadságát visszaszerezni;
de visszaszerezni nem csak egyedül n nemesség számára , de nz
egész nép szamára.
A nagy lelkű nemesség cUuittrozá, u néppel minden szabadsá
gát megosztani, és u nép minden terhoiben megosztozni
És semmit sem kívánt n néptől egyebet, mint azt, hogy sze
resse magyar hazunkul, és segítsen azt, árulók és zsarnokok ellen
megvédelmezni.
megáldotta iguzhágua küzd tiindokol.
.M agyarország, E rd é ly , H o rv á th - Tóturs/.ó" uépcit sza
baddá tettük.
llo b o to t, d á m á t eltöröltünk. A z adófizetés terheiben meg
o szto zto k .— A jb ország védelm ének külcleaségében megosztoz
tunk. — É s a népet minden alkotmányos .szabadságnak része
seivé tettük.
H ogy pedig a népnek , az országnak ezen sz a b a d ság á t,
idegen gonosz zsarnokok meg ne ro n th assák , felelős ministeriumol a lkottunk, valóságos nemzeti korm ányt, meiiy olly em
berekből álljo n , kik a nemzőt többségének bizodalm át b írjá k ,
kik a népnek b a rá ta i, kik maiak ja v á t, szab a d ság á t, szívből
leiekből clóuiozdiUsük.
E s czeu nemzeti kórmányi felelőssé te ltü k , hogy a nép s
ország szabadságát szentül m egőrizze; a nép adóját"a nép ja 
vára fo rd ítsa; -v n 'l a nemzetnek számot a d jo n , * a nemzet vé
rét nem m á sra, mint az ország védelm ére fordítsa.
E s hogy ezen felelős kormány hazafiul kötelességének bocaidct essen m egfeleljen, n népnek azon hatalm at adtuk , hogy
válasszon képviselőket, kik a kormánytól számot vegyenek “ «
a ncp ja v á ra törvényeket hozzanak, mellyck szerint a ministerium az országot kormányozni (artozzék.
E z t tettük a mull országgyűlésen; Hlyen (örvényeket a l
kotónk. A királynak elébe terjesz tő in k , és n király c törvé
nyeket m egerősítette, és királyi esküjére szentül fog ad ta, hogy
örökre meg lógja lartani.
T elte ezt a király szabad .'.karaiból, lette esküvel erősí
tett kötelessége szeriül.
A szerencse ezen igazságos kívánóitokat csak annyiban
segítette e ld , hogy ehkoron a királyi nem veitek körül h a j
dani gonosz tanácsnokai, mert azokat a lőréimet vésziéit bécsi
nép akkoron elkergető.
De alig múlt cl néhány h é t. a m agyarnak halálos ellensé
g e i, mint a kíg y ó k , ismét Osazesercgnllck a király k ö rül, és
összeesküdtek szegény m agyar hazánk ellen , összeesküdtek a
magyar nép szabadságai i-Ucn.
É s ezen árulóknak az összeesküvés borzasztóan .sikerüli.
M eri a király o nyáron megbetegedvén, maga niagávu'
annyira lehetetlenné le t, hogy szegény hazunkat
a liiLszegő
(anác-iuMik a király nevében gyilkolnák meg.
Tutijaitok, h am iaiu i 2 szegény hazánkat minfi irtózatos
szerencsétlenségbe sodorta immár nz árulás.
A vad rác su k at, a rabló szerbeket a kirólv ncvvében IázítoUák fe l, n magyar nép kiirtására.
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IN irtják a magyar népei. Gyilkoljuk a li*rAlii. asszonyt,
gyerm eket. P o rrá égetik a m agyar fa lu k a t: a cl a k arják a
m agyar nép foldél foglalni.
A király nevében esküdöd össze e llenünk, a hazánkban
tanyázó idegen katonaság, mellyel v éres verejtéketekkel fizet
telek é s tápláltatok.
A király nevében választották ki Jellacsich o t r é z é r c ü l,
a szegény m agyar nép ellen intézendő irtó háborúnak.
A király nevében lazították fel a h o n á to k a t, kik velünk
az ország minden közös szabadságaiban m egosztoztak, kiket
m i, m agyarok, testvéreinkül fogadunk , a kiknek még több
szabadságot adtunk, mint a mennyivel magok a magyarok bir—
tanuk. Ok esnk félnunyi adót tiz eitek , mint a m agyarok; ka
tonát nem ta rtan u k . az A földükről a kálvinista s lutheránus
m agyar vallása ki van rek o sz lv c , mint a b élpoklos: nekik kü
lön országgyűlésük is v a n , és saját nyelvükön szabadon in
tézik beldolgaikat.
Mind ezen jótétem ényekéi pedig azzal hálálják m eg ,
hogy a párt ülő Jd la c s ic li vezérlete a la tt , mint vad ellen ség ,
rohanták meg országunkat, s rabolják, pusztítják a m agyar népei.
A király nevében lazították fel ti magyar ellen nz oláhokat, s
n király nevében rohanlak be n felföldre fegyveres cseh rablók, a
lót népet fellázítani.
Szóval: a király nevében van hazánk vérrel és lánggal min
den oldalról elborítva.
És tödül a sok fegyveres rabló, « sok húladullun áruló, min
den Oldalról beljebb és beljebb u magyar népre, hogy ölel kipusz
títsa u fűid hátáról.
E pusztításnak pedig végczélja nz: hogy visszaállítsák a régi
keserves állapotot, fegyveres kézzel rontsák le u magyar szabadsa
got , mcllyrc u király mcgesküdölt, és a kit közülünk lo nem gyil
kolnak, uzokr.t a régi szolgaságba, régi járom ba, régi nyomorú
ságba visszataszítsuk.
El vagyunk árulva miudon oldalról.
Hu min magunkat meg nem óvjuk, Kiirtanak, elpusztítanak, s
iicniztilönket kitörlik nz élük sorából.
Védelmezz*! hat magad, szegény cifráit magyar nép! Vódclmezzd magad, t.-n tűzhelyedet, gyermekeidet, feleségedet, elszán
tan , ri'ltonlhelftlenfd: mint n hogy védelmeznéd magadat, midiin
útonálló rablók támadunk meg.
Ha véded magad: nincs miiül félnrü, mert veled isten és az
igazság.
De ha magadul nem védelmezed: az isten maga sóin védelmez
meg.
Fel hát fegyverre, szegény elárult, de bátor magyar nép!
Kaszára, kapám, kinek mio van. Keljen fel tömegben a ma
gyar nép; ez megmenti magát, és megmenti az árva hazát.
De ha fel nem kél, hu saját életét, vagyonát, hazáját gyáván
feladja: úgy é n , ki n népért küzdöttem egész életemben, mielőtt
hazám elveszése teleti szívem megszakadna, egy átkot mondok, egy
rettenetest, mellynek minden szava teljesedni fog.
A magyarnak neve e földön annyit fog tenni, mint n szégyen
s gyalázat neve;
o magyar nép megfertőztél! ősei szent emlékét, és isten,bflnlelésül, azt fogja reá mondani: „ V e sz s z ,— bánom hogy teremtet
telek f 44
Az isten el fogja © népet átkozni , hogy u levegő méreggé
'üljék mikor beszívja: hogy kezel alatt n termő hód no teremjen
mást, mint hitvány k é rő t; hogy a forrásvíz blizliődjék meg midőn
ajkához viszi; hogy bújdossék hontalanul a föld hátún; hiúban kérje
nz alamizsna száraz kenyerét; meg fogja fit isten átkozni, és ala
mizsna helyett arczúl cMipandja őt az idegen faj, és leszen saját ha
zájában egy vándor koldus, k it. mint n gazdátlan e b et, büntetlenül
verend agyon bfrmilly gazember j — nz .-beket fogják reá uszítani,
s ollynn leszen mint u bélpoklos, a kit minden ember kikerül. Hiú
ban iinádkozandik istenhez! neki u vallás nem adatul vigasztalást.
Isten, kinek teremtését gyávasága állal meggyalázfa, nem boesúlandja meg bűneit sem ezen a világon, sem a másikon; a leány kihez
szemeit fclemelmdi, seprővel hnjtandja cl küszöbétől, mint a rü
hes állatot, neje Utálattal köpend gyáva szemei közzé’ gyermeké
nek első szava az le sz : hogy atyját megátkozza, és liolt teste tcineletlenöl hevereud, míg n vadállatok s az ég madarai megemész-

Atyámtini, derei, hazafi magyar nép!
Mióta a fentebbi sorokat írtam, a veszély felettünk megnehe
zedett.
A gyülevósz ellenség I’estvármegyc szélén áll.
Hn fel nem kél n nép őt visszaverni, I’cslmegyc virágzó ma
gyar helységeit teszi semmivé, s a fővárosból szab » leigázott ma
gyar nemzetnek törvényeket.
Most hát nincs más választás előttünk, mint vagy semmivé
lenni n rabló csordákat, vagy prédává bocsátani a magyar földeket
A magyar uép nem lehet olly gyáva, nem olly ezudar, hogy
az utóbbit válassza.
Engem az ország Kormánya teljes hatalmú biztos gyanánt u vé
geit küldött k i, hogy a magyar haza szivét fenyegető ejtenség.meg
semmisítésére álaláiios népfelkelést rendezzek.
Étkezdém munkálkodásomat Czeglédcn,‘ Nagy Kőrösön, tegnap
délután, s ma Kecskemétnek s Kecskemét vidékének országos vásár
ra összcscrcglctt ezeréit hívtam fel a haza védelmére.
Fel vagyok ruházva u törvényes hatalommal rendelni és paran
csolni, hogy ii n ép j kivétel nélkül ’ fogyvérben keljen Tel, a már
már saját földét puszi iló ellenség visszaverésére.
Istennek hála, ckkorig alig volt szükségem a parancsolat sza
vához nyúlni, mert a nép érezte hogy élete, halála, vagyona, bir
toka s a magyar nemzet fenmar&dása *forog kérdésben, és w leg
szívesebb hazafiul készséggel önkényt njánlkuzott tömegestől felkelni,
hogy a magyar hazát pusztító ellenséget megsemmisítse.
Czeglédről, Kőrösről már megindult u Dunához a felkelt nép.
Kecskemétnek s vidékének ezeréi) uz örökkévaló istennek sza
bad ego aluli mcgeskOdtenok, hogy ii ki csuk karját b írja , mind
nyája felkel, és megyen a Dunához haladéktalanülj, és nem engedi,
hogy a gaz ellenség a magyar földet elfoglalja, s a magyar nem
zetet semmivé tegye.
A király és a nemzet nevében köszönetét mondok ezen lelkes
készségért, mert tudom hogy ii hazaűság szabad ajánlata rettene
tessé teszi « csapást, mellyel a magyar nép uz ellenségnek útját
állja.
De minden helységbe személyesen nem mehetek, minden hely
ségben személyesen nem köszönhetem meg a nemzet nevében u
magyar nép hazafiul szeretőiét.
A mit pedig Czegléd, N. Körös, Kecskemét tesz, uhoz hason
lót kell lenni Fostmogye minden más népeinek, alioz hasonlót kell
lenni uz ország minden magyar lukasának.
Én bút a rcára bízott teljes hatalomnál fogvu, uz ország minislcrolnökének megbízásából, a király és u nemzet nevében ezen
nel úlliilúnos népfelkelést rendelek és parancsolok.
És ezennel Indiára adom Pcstvármcgye kocsi méli járása
minden lakosainak, hogy e járásnak azon községeiben, hol uz idő
rövidsége miatt magam személyesen meg nem jelenhetek, Nyári
Miklós főszolgabíró urat bíztam ineg nz általános népfelkelés rende
zésére, s n felkelt népnek minislerelnöki rendelet következtében a
Dunához utasítására.
És ezennel rendelem és parancsolom nz egész népnek, hogy
u ki karját bírja, tömegben keljen fel, és itt, o vidéken, Nyári
Miklós főszolgabíró úr rendelet© szerint siessen o mngyiir fűidet
védeni.
Xem hiszem , hogy engedetlenre vagy ellenszegülőre ta 
láljak : de ha még Is váratlanét ú g y vo ln a, tudja meg minden
k i , hogy a kecskeméti járá sb a n N yári M ik ló s ú r ra , és a kiket
ó hclyscgckinl m eghíznod, oly halaim at ru h á z ta m , hogy a
kik hazafiúi ktítelességftket rögtön telyesiteni nelatiín vonakod
nának , azokkal ó és mrgbí/.olljaí hadi törvény szerint bánni
tartozzanak.
A d d ig , m íg az idlfilánus népfelkelés k iáll, a kecskeméti
já rá s t ostromállapotba helyezem, ú'asonlót trendek nz ország
többi v id ék ein , hova úlam v e ze t, s hozom és küldöm a felkeli
népei a haza védelm ére.
A mctly nép tömegben felk el, nz győzhetetlen.
A melly uép Ulmegbrn felkel, az .Mijót súlyúval is agyon
nyomja nz ellenségnek húrmelly seregét.
F e l hűt m a g y ar, fel! védezmezd m ag ad ; ellenkező csel
ben a szolgasúg és halál kapud elölt vau. Ila pedig véded
m a g ad , szabad és boldog leszesz.

A könyörül.-t istene liáriUsa el ez Alkot mi nUlnnk! De nem
fogja máskép elhárítani, mini úg y : ha bátor barokkul megvédelmezitek a szegény elárull magyar hazát.

K.-H lv*'-'?heméten, Be|>tetnhcr 25-dikén, 181b.
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