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Megjelenik e ’ lap vasárnapot  kivéve minden este, féliven. Tarta lmát teszik a’ főhadivezérség hivatalos közlemé
nyei , i rán jczikkek  , bel-  és külföldi hí rek .

Hirde tmények  a ’ szokott  di' jért vé te tnek tel.

IRÁHYSZÓZAT.
Isten, a’ magyarok istene nem engedé a reactio 

rabló csoportait sokáig dúlni Kolozsvár ’s Magyar
hon királyhágón iuneui része keblében. Kik novem
ber 16-kán keseredve bár de egy szebb jövő remé
nyével kebleinkben kivándorlónk, december 26-kán 
viszsz3jöUünk. Visssza egy hatalmas magyar hadse
reg diadalutain , melyeket vér igen , de sem elham
vasztott és kirabolt falvak ínségre jutott fiainak át- j 
k a , sem rabiga alá hódított polgárok jajvesséklése 
nem bélyegez; melyeken az odanyujtott baráti jobbot 
baráti jobb szorította, a1 szives üdvöiletre kebelből 

I' fakadt ’s a’ részvét örörakönyüitől kisért áldáskivu- 
natok viszhangzottak. Es  viszszajöttönk. egy nagy 
becsű tanulsággal gazdagulva:

Miképen a r ra , hogy az Unió megszilárduljon, 
hogy Magyarország egy és erős legyen, talán a 
végzet bölcs elintézéséből szükséges volt a’ novem
ber lG-i catastropha.

Megismerkedtünk voltaképen azon közigazgatá
si modor hiányaival, melynek habár nem elkerül- 
hetlen, de minden józan belátásu honpolgár által sejt
hetett következménye volt nov. 16-a.

Megtanultuk , hogy Magyarország és Erdély 
csak úgy válhatik egy és megoszolhatlan egészszé: 

h a Erdélynek is minden institutioit azonnal egy- 
formásUjuk az anyahonéval: ha a’ politikai bölcse" 
séget s kormányzati avatottságot nem holmi történe
ti alapokon nyugvó ferdeségek kímélésében keressük;

ha szabadságot hirdetvén, nem hordjuk nyűgét 
aristocratiai béfolyásoknak ;

ha jogegyenlőséget pengetvén ajkainkon nem 
hőkölünk, békés átalakulás álürügye alatt,  sem a’ 
paloták , sem a’ kunyhók különböző ugyan de vég
letekben öazszevágó kiváltságainak.

Megtanultuk, hogy soha f é l s z a b á l y  alkal- 
í mazása drágábban meg nem fizettette magát, mint 
, az , midőn Magyarország Erdélyt az egyesülés után 

is régi erdélyi formákra, erdélyi emberek által]
IJ kisértette meg kormányozni. í

Es már e’ legújabban szerzett tanulság szabja 
meg jövendői működésünk irányát.

Hirdetni fogja a’ „ H o n v é d “ Magyarország
nak a’ szó legmagasztosabb értelmében vett sza
badságát és függetlenségét.

Hirdetni fog jogegyenlőséget semmi magán ér
dekre nem tekintve.

Sújtani fogja a’ roszat , jöne bár a’ nemzet 
imádotijától.

Es  gyámolitni a’ jó t ,  legyen bár minden betű 
egyegy vak koczkavetés népszerűség eljátszására.

Enynyit a’ lap szelleméről.
Förovatát a jelenleg itt működő főhadi parancs

nokság rendeletéi képcsendik , melyekre nézve a’ 
„ H o n v é d “ hivatalos közlöny Ieend.

További tartalmát mindennemű bel- és külföldi 
fontosabb hírek közlése által törekszünk érdekesünk

Alolirott, ki eddig is lapszerkesztő voltam, a’ 
régebben Erdélyi , utóbb Kolozsvári Híradó szer
kesztője , még egy pár szóval tartozom az olvasó 
közönségnek.

November IG-kán én is kivándoroltam Kolozs
várról azon egyszerű okból , mert kivándorlásom kö
vetkeztében csak a’ Híradó, ha pedig itt maradok, 
hihetőleg szerkesztője is megszűntünk volna élni.

Yiszszatérvén, mint honvéd, csatázva én is ha
zám szent ügyéért , nem folytatom a’ Kolozsvári 
Híradó szerkesztését. Nem,  mert e’ lap hatását egy 
átoksuly zsibbasztotta: valami, ha szabad igy ne
veznem , b ű n ö s  j á m b o r s á g .

Köpenyforditás nem volt soha kenyerem. E l
veim nem változtak, de a’ modor, melyben a’ keb
lem ápolta elveket hirdetendem, igea is változni fog.

Legyen szabad fáradozásomat legalább némi ré
siével jutalmazva reményíenem azon méltánylásnak, 
melyért múlt időkről a’ királyhágón inneni olvasó 
közönségnek sok bálával tartozom.*

(«a KÖMVVM*} O c s v a i  F e r e n c z ,
\  Ti";A /  felelős szerkesztő.
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H IV A TA LO S KOVÁT.
S z ó z a t

a’ f e l s ő  e r d é l y i  h a d s e r e g h e z .  
V i t é z e k !

A’ haza megvárja tőletek, hogy a’ gyalázato
sán elvesztett Erdélyt ismét viszszavegyetek s 
vitézségteken a* elhízott ellenség ereje megtörjek , 
melyetliz első diadalmak mámora auynyira nevel, 
hogy már Erdély felől a’ magyar torvénybatosago-

Uat Bíztok ’s tapasztalt hadvezért kívántatok, ki 
benneteket győzelemre vezessen, ’s elküldtük B e m 
tábornokot, a lengyel szabadsaghaboru egy.k elo 
bajnokát, az osztroleakai csata hősét, harcz edzett 

cv.-Un« ismeri. ’s kinek ren-férfiut, kinek nevét Európa ismeri. ’s kinek ren-
delkezése alá már gyűl az elégséges segéd er , 
melyei egyesülve szét fog poriam elöltetek az el
árult hazánkat dúló ellenség. De győzelemre nem 
elégséges a vitézség, szükséges arra a fegyelem, 
mely nélkül a’ legbátrabb sereg is kudarczot vall. 
Azért legyetek bizodalommal, legyetek katonai en
gedelmességgel vitéz fövezértek iránt, s o győ
zelemre fog vinni benneteket ’s feltüzeudi ismét a’ 
három szinü lobogót Kolozsvár tornyaira. Mi r?eg 
vagyunk győződve, hogy nagy őseiteknek hu fiai, 
hogy vitéz bajtársaitoknak méltó testvérei vagytok , 
kik a’ Kárpátoktól a’ Dráváig, ’s Marostól a’ Du
na mentében mindenütt rettegéssel töltitek el a há
romszor erősebb ellenséget. A’ kormány határozot
tan és siikeresen intézkedik, hogy számotok foly
vást növeltessék, nem azért, mintha segítség szük
séges volna vitézségteknek, hanem azér t , hogy 
többen is osztozzanak babéraitokban.

Budapesten 1848. December 2-kán.
A’ honvédelmi bizottmány nevében 

K o s s u t h  Lajos s. k. 
elnök.

A* felső  erd ély i hadsereg  
fővezérétől.

Az erdélyi főhadseregnek korlátlan teljeshata- 
lommali főkormányzatára meghivatván, első köteles
ségemnek tartom Erdély és a’ körülfekvő várme
gyék lakosainak a’ kormány eltökéliett szándékát 
tudtára adni.

Minden lakosok, nemzetiség, vallás- és rang
különbség nélkül egyenlők, és minden hivatalok 
viselésére ugyan azon jogaik vannak, ha az ura 
dalomnak becsületesen ’s hűségesen szolgálnak, és 
a’ szükséges képességgel bírnak.

Azok, kik az álladaiom függetlensége és jo
gai védelmezésére hivatva vannak , születésük kü
lönbsége nélkül legfőbb hivatali polezokra juthat
nak , ha vitézségük és szükséges ismereteik bi
zonyságait ad árulják. Azokról, kik a’ szolgálatban 
egésségöket vesztik, az álladaiom éltök fogytáig 
gondoskodik, a’ harcz mezején elhaltaknak özve
gyei és gyermekei pedig az ország oltalma alá vé-

tetnel«V^3 azí&ijl az álladaiom gondoskodik.
Jóllehet a’ magyar nyelv az országgyűlés 

nyelvének vétetett fel , minden más népségek nem
zetségüket megtartják, és magok belső ügyeikben 
a’ magyar nyelv mellett tulajdon nyelvűkkel élhetnek.

Minden valláskülönbség nélkül a’ kormány ál
tal ugyan azon oltalomban részesülnek.

Ha talán valaki ezen, az ország kormányától 
biztosított jogokban megsértetnék, azonnal fordul
jon hozzám, és rögtön igazságot fog nyerni.

Erdélynek és a’ körülfekvő vármegyéknek 
minden lelkészei ezen hirdetményt templomjaikban 
több napokan át felolvasni tartoznak.

Nagyvárad december 6 -án 1848.
B em  s. k.

Hogy a’ mostani háborús körülményekben az 
álladaiom terhei minden lakosra egyformán háromol- 
janak, ’s hogy a’ seregeknek ellátása biztosíttas
sák, ezennel parancsoltunk:

Ott, a’ hol a’ lakosság oly állapotban van, 
hogy a’ katonát élelmezheti, egy beszállásolt egyén
ért — kenyeret is oda értve — naponként tizenkét 
ezüst krajezár fog fizettetni ; kenyér nélkül t izje- 
züst krajezár; tisztért két anynyi.

Mezei táborban, és ott, a’ hol a’ lakosság e- 
gészen szegény, a’ seregek fejenként egy font húst, 
két font kenyeret, egy icze bort, és negyven em
berre egy font sót fognak kapni.

A’ hol lóélelmezési szerek vannak , azokat a’ 
lakosok nyugtató mellett adandják, és azoknak á- 
ra következőleg van meghatározva : zab egy pozso
nyi mérő negyvennyolez krajezár, egy mázsa szé
na ötven krajezár , egy mázsa szalma tizenhat kraj
ezár ezüst pénzben; a’ fa a’ hely minőségéhez ké
pest fog Azeitetni.

Á’ városok és falvak elöljáróságai a’ beszállá
sok seregek parancsnokaitól a’ szolgáltatott élelmi 
szerekről és fáról elismerést kapjanak, küldjék a’ 
legelébb találtató álladalmi pénztárhoz , mely az e- 
gész summát azonnal ki fogja Azetni.

A’ tábor pénztára az ily módon kiAzetett ösz- 
veget az eredeti nyugtátokra kiadja.

A’ kézbesített öszvegek huszonnégy óra alatt 
a’ lakosoknak kifizettessenek.

Azok,  kik a’ jegyzékek vitelében hűségtele- 
nek, vagy az itt parancsolt szabályokat fen nem 
tartják, azonnal elmozditatnak , és a’ kárt megtérí
tik. Nagyvárad december 6 -kán 1848.

B e m  s. k.

Ersléíy lííkosihoz.j
A magyar hadsereg jő, hogy kiszabadítson t - 

teket a reactio rabigája ’a a’ katonai zsarnokság alól.
A magyar allatialom alkotmánya által biztosí

tott szabadság ismét életbe lép.
Mindennemű politikai vétkekért átalános bocsá

nat biztosittatik az egész országra nézve.
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Ámde midőn a múltakra fátyol vettetik, midőn 
eltévedt lakosoknak kegyelmes bűnbocsánat ada- 

a* figyelmeztetnek egyszersmind az ország min- 
’ lajosi , hogy alkotmányszerü kormány ellen 

elkövetendő minden újabb politikai vétkek hadtörvé- 
nyileg fognak büntettetni.
J Azon lakosok, kik kezeikben fegyverrel fogat

nak e l , ugys*in,én kik magyar hadsergeink belép
te után rögtön mindennemű hadi tűzfegyvereiket át 
nem adják, halállal bűntetteinek.

felliivatnak azért e’ hon minden lakosi, hogy 
náluk létező mindanneroü haditüzfegyvereket a leg
közelebb eső katonai hatóságnak azonnal adjákbé.

Minden a’ hadsereg élelmezésére tartozó kellé
kek , és megrendelt szállítások a’ tisztek által nyug- 
tatványoztatni ’s a’ kormánybiztosok által ki fog
nak fizettetni.
Kelt Kolozsvár főhadi szálláson dec. 27-n 1848.

Bem
tábornok.

A’ hadsereg számára hátas és hámos lovak 
lévén szükségesek, azoknak megvásárlására bizott
mány neveztetett ki. Felszólitatnak azért minden tu
lajdonosok, kiknek lovaik volnának, hogy f. h. 28-n 
kezdve magokat a’ Józsika Jánosné házánál a tér
parancsnokságnál jelentsél; , hol egy alkalmas lóért 
80-tól 140 pengő frt fog fizettetni. A’ lovak lehet
nek 5-töl 8 évesek.

B e m
tábornok.

A’ magyar hadseregben szolgáló mind azon 
honvéd és nemzetórtisztek, kik jelenleg Kolozsvárit 
vannak vagy ezután fognak ide jön i , hivatalosan 
felszólittatnak , hogy magukat a’ térparancsnokság
nál (Jozsikaház 2-dik emelet) aznnal jelenteni el ne 
mulassák.

P á l f f y
őrnagy és térparancsnok.

A’ kolozsvári katonai laktanyában nehány da
rab ritkább nemű kard és lőfegyver találtatott, me
lyeket a gyáván megszaladt ellenség, úgy látszik 
polgároktól rabolt el , de sietségében el nem vihe
tett. Felszólítottnak azért aa ily módon megkárosí
tott egyének , hogy elrabolt fegyvereik száma és 
minősége kimutatása mellett magokat a helybeli tér- 
parancsnokságnál jelentsék.

P á l  f f y
őrnagy és térparancsnok.

l e m  h iv a ta lo s  rész*
K o lo z s v á r , <8oc: 2 7 .

Nem akarok sem dicsöitui sem kisebbitni, de 
«ekem úgy tetszik, azon hadjárással, mely az egy

szer elvesztett királyhágón inneni honrész viszsza- 
szerzésére tervezve ’s egyrészben hála istennek, 
már kivive is van, a’ magyar hadjárásnak egy uj 
korszaka kezdődik.

Tagadhatlan, hogy a’ mohon kapott sajtósza
badság , szélesebb körű nyilvánosság ’s azon tábla- 
birói jellemvonás , miszerint oly dolgokba is . me~

; lyekröl hetvenhetedik nagy apánk sem hallott, sze
retünk, még pedig tárgyavatottsági minával, és dön- 

: töleg befolyni, sokat ártottak martius óta hadfolyta- 
i tásunk sikerének. Az ellenségnek nem volt szüksé- 
í ge kémekre : kikürtöltük mi terveinket jó előre ’s 
| újabb megujabb tervek ajánlásával, módosításával,
| bírálásával sat. csupa Napóleonok voltunk.
| Nem így most. A’ fövezérséghez tartozó egyé

neken kívül nem hiszek embert, ki lehetséges szá
mítással jósolni merte volna, hogy mi 1848-ban 

: Kolozsvárit karácsonyozunk.
Miután a’ Kolozsvárit volt fegyveres erő no

vember 16-dikáa kivonult ’s egy pár nap múlva 
Hányadot is elhagyva Csúcsánál vett állomást; ’s 
miután Katona Miklós dicstelen pályafutásának vé
gével egy igénytelen honvédzászlóalj ’s egy pár 
nemzetőr századból Zsibón kezdett egy más tábo
runk alakulni, a’ világ azt hitte: mi csak védőleg 
fogjuk magunkat a’ télen át viselői; ’s elég, ba a’ 
szilágyságot megóvhatjuk az Erdélyt már körmei 
közé kerítette reactionalis rablócsordák berohanásától.

E ’ hiedelmet gyámolította azon körülmény is, 
miszerint e’ tábori helyeken oly készületek tétettek, 
például élelmi ’s egyébb kellékek beszerzése, stra
tégiai erődítések ’stb, melyek az oda öszpoutositott 
sergeknek legalább is ott telelésére látszottak szá
mítva lenni.

Később a’ csúcsain és ssibóin kivül még egy 
tábornak alakult Kisnyiresen Kővárvidékben; és te
kintélyes fegyveres erőnk volt ezen kivül Krassnán, 
Somlyón és Nagybányán.

Csúcsánál a’ derék R i c z k ó őrnagy csaknem 
folytonosan csatázott az ellenséggel. Dec. lö-én de- 
rekasou megverte. Ekkor esett el gr. St. Q u e n t i n  
könnyű lovas őrnagy, ez a’ magyar indigena, ki 
a’ Gyalunál és Dészen lelövettek utáu harmadik ál
dozat a’ könnyű lovasok főtiszti karából.

A’ zsibó-kisnyires-nagybányai sergek támadó- 
lagos működése dec. 23-án kezdődött, miután a’ 
B i n d e r  oláh határőr kapitány vezérlete alatt Dézs- 
röl előnyomult ellenség Zsibónál dec. 21-éa meg
veretett.

Dec. 23-án indult el Kisnyiresről Dézs fele a' 
31 - ik honved zászlóalj, egy pár század Sándor gya
log két század az 55-dik honvéd zászlóaljból, 
szatmári önkéntesek , székely nemzetőrök, Kossuth- és 
Vilmos-huszárok ’s a’ borsodi ágyuüteg.

Utunkban vandal jellemre mutató pusztítások 
nyomaival találkoztunk. Maradandó emlékei ezek Ur- 
b á n  táborozásának, de fájdalom K a t o n a  Miklóséi
nak is ,  ki nem átailotta a magyar nevet ily rab-



jócsordához illő gaztettekkel szenynyezni.
A’ nép előbb, inig nem ismert, futott tőlünk, 

mert azt hívé, ismét K. M. jő-, de miután tapasz
talta, hogy mi nem vagyunk ellenségei; hogy mi 
miuden honpolgárnak, ki meg nem támad, baráti 
kezet nyújtunk ; hogy sergünkben egyes zsarolási 
kihágások is a’ legszigorúbban biintettetnek, áldás 
és szerencsekivánatokkal halmozott.")

Még azon nap este Kápolnánál előőreinket az ellen
ségnek egy körló csapata megtámadta, de viszsza- 
veretelt. Másnap 24-kén reggel az ellenség, Dézs- 
ről mar egy tetemes sereggé növekedve újból meg- 
támadott. Dörgöttek az ágyuk mind két felöl; de 
sergünk, jóllehet nagyobb részét csataedzetlen u- j 
joncsoktették. vitézül megállotta a’ tüzet, vitézül csa- 
tázott ’s ismét megfutamtotta az ellenséget. Ez al- ; 
kálómmal szentelte föl lobogóját a’ 31-dik zászlóalj, j

Innen folytonos csatározás közben jöttünk Dé-  j 
z s ig , hol az ellenség újból öszszeszedvén magát, j 
ágyuszóviíl fogadott; azonban rövid de kemény csa- j 
ta után ismét miénk lett a győzelem. És mi bevo- \ 
nultunk Dézs városába a’ polgárság szives éljenzé- ' 
sei között. t

Bevonulásunk után nem követtük dicső elő- 1 
dünk K. M. példáját, hogy nyugalomnak ’s vigélet- ' 
nek adjuk magunkat, hanem nyomultunk a’ megfu- j 
tamlotí ellenség után. Szent Benedeknél utol érték ’s i 
elfogtak huszárjaink néhány podgyászos szekeret ’s j 
néhány szász nemzetőrt; a’ határőr vadászokból is elej- jj 
tettünk néhány foglyot.

Vesztességiink egy halott és hat sebesült. Az \ 
ellenség balottait és sebesülteit elvitte ’s mégis ta- 1 
láltunk ez utón egy halottat ’s a’ dézsi kórházban i 
kilencs sebesültet.

Dec. 25-én Szamosujváron á t , hol csak ebé- ; 
deliünk , Nagy Iklódra jöttünk ; 2G-áu Kolozsvárra.

Az ellenség elég szerencsés volt minket itt be nem 
várni ’s mire Szamosfalvánál voltunk, hol ágyúit 
vártuk dörgeni, már csak podgyászos szekerei ’s 
utócsapatai sötétlettek a’ feleki tetőn.

Bejövetelünk Kolozsvárra valami lélekemelő je 
lenet volt, Az utczák fényben úsztak; a’ nép öröm
ittason éljensett, a nők virágokat hintettek utunk- 
ra; a zene harsogott, szóval: ez egy dicső kará
csonyest vala.

És mi még sem maradtunk meg Kolozsvár falai 
közt ,  hanem átvonulva utczáín előőrsre mentünk kü
lönböző irányban miután híre szárnyalt, hogy U r- 
b á n  Hányadról kiverve viszszavonulásábantámadást 
szándékoznék megkísérteni Kolozsvár ellen. Persze 
több esze volt a’ kutyának, mintsem ezt te
gye , hanem valahol Zsombor táján csordájának egy 
részével lelopódzott a’ szamostere ’s onnan a’ me
zőség és Fejérvár vagy Sseben felé. Ámde katonái 
nem értettek olyan jól a’ futáshoz ; mert dec. 37-n 
két század oláh határőrét ’s félsxázad könynyü lo
vasát csíptük el.

B e m  tábornok a’ hadsereg vitézsége, buzgal
ma és kitartása méltánylásául minden egyént fél
havi illetménynyel ajándékozott meg. így aztán jobban 
megy a’ harc&ra buzdítás, mint ha három forintjá
val toborzuk az oláh ujonczokat.

’S most dicséretet kellene mondanom a’ hadse
regre , hiszen sokkal kisebb dolgokat is nem egy
szer kürtöltünk mi ki bombasticus szóhalommal. De 
én a tényeket hagyom szólani. Csak anyayit jegy
zek meg,  hogy a’ 31 -ik zászlóalj, mely először 
volt tűzben, oly derékül viselte magát,  hogy töb
bet csataedzett barczíiaktól sem várhatnánk ; és hogy 

e g y  B e m m e l ,  T ó t  h t á l  é s  I t i c z k ó v a l  
i s t e n » ’ m a g y a r  ü g y e t  j ó  k e d v é b e n  á l -  
d o t t a m e g .  <

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
A’ „ H o n v é d 1* félévi dija 6 frt. egy havi 1 frt. 10 kr. Egyes példányok ára 3 kr. pengőben. 

Előfizethetni Kolozsvárit a’ szerkesztő szállásán (Jb. királyutcza 21 szám) vagy a’ kiadó hivatalban 

(b- farkasntcza 52 szám) \ idéken a’ Kolozsvári Híradó volt előűaetésgyüjtőinél és azon postahiva
taloknál , honnan a’ pénz és megrendelés elszállítása biidosan történhetik.

SzerEíeaaíl én ssíí já f  belliivé? nyom atja O c s v a i  F é r c  n c a.
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