Megjelenik, e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliyen. tartalmát teszik a’ föhadivezerség hivatalos közlemenvei irányczikkek , bel- és külföldi hírek.
' Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

H IV A T A L O S K O V Á T .
A3 Ssosavéílelml b izo ttm á n y tó l
P e b r e c z e n v á ro sa kö’zóns é g é n e lí.
Hazánk jogszerű szabadságát védő vitéz se
regeink a’ fővárosnál állanak.
Isién igaz ügyünkben győzelemmel áldandja
meg vitéz fegyvereiket.
De ha mégis úgy akarná is a’ gondviselés 5
hogy még több küzdelemmel és hossssasabb kitö
réssel lehessen csak biztosítható hazánk szent sza
badsága 5 e’ nemzet nem lesz, nem lehet oly gyá
va, hogy egy két vesztett csata miatt ezer -éves
élet ’s háromszáz esztendős szenvedés után, fel
adja hazánk szabad önálló jövendőjét ’s gyerme
keinek örökségül szolgaságot hagyjon.
Ha tehát a’ főváros közelében vívandó csata
kedvetlenül találna is kiütni, ’s ennek következté
ben a’ főváros pillanatnyira a’ hazánkat jogtalanul
megtámadott ellenség kezébe kerülne is, azért még
az ország nem veszne, nem veszhetne el.
Dudát másfél századontúl bírta a’ török, ’s
azért Magyarország volt ’s Magyarország less, ha
mindjárt az önkény zsoldosai néhány napra bito
rolnák is hazánk fővárosa birtokát.
Az országgyűlés tehát éresvén azon köteles
séget, hogy egy csata vesztés tehetsége által az
ország szabadságának védelmét nem csak feladnia
nem szabad , sőt inkább férfias kitartását meg keli
kettöztetnie; mulhatlanúi szükségesnek tartá aként
intézkedni , hogy ha kedvetlenül ütne is ki a’ fő
város közelébeni csata; ez által a’ nemzet képvi
selete, ’s az ország kormányzata legkisebb feiakadást vagy zavart ne szenvedjen.
És azért az országgyűlés tegnapi napon tar*°tt ülésében elhatározá az országgyűlésnek, ’s

az ország kormányának székhelyét ideiglenesen
Pestről Debreczenbe által tenni.
Ezzel tartozott a’ hazának, a’ nemzet szabadsúgónak, tartozott e’ szabadság védelmében ki
öntött hazafi vérnek ; tartozott vitéz hadsergeinknek; melyeknek ellátásáról, fizetéséről, ruházatá
ról, fegyverzetéről gondoskodni a’ legszentebb ha
zafi kötelesség; ’s mely gondoskodás egy időre
valószínűleg zavarba jöhetett, ’s felakadást szen
vedett v o ln a ;— ha a’ kormány ’s országgyűlés
a’ maga működésének szakadatlan folyamát Pesten
egy csata vesztés után megakadás veszélyének
> kitette volna.
Az országgyűlésnek ezen határozata Debreczen városát a* ország fővárosává emelte, tette
ezt ásom meggyőződéssel, hogy az országgyűlést
’s a’ honvédelmi bizottmányt , miután Debreczen
városa köréből intézendi a’ nemzet szabadsága
biztosításának ügyeit, e’ tősgyökeres magyar vá\ ros kebelében azon törhetetlen ’s férfiasán lelke
sült magyar szellem fogja körül lengeni , mely
j nemzetünk jövendőjének legbiztosabb záloga.
Felhívom ’s utasítom aonálfogva Debreczen
j városa közönségét, hogy méltányos fizetés mellett
I úgy az országgyűlés, mint a’ kormány számára
szállásokról gondoskodjék; ’s e’ végett a ’ kellő
localitásokat azonnal számba vegye; gondoskodjék
| egyszersmind az országgyűlési tanácskozásokra
szükséges termekről a’ iehettségig akként, hogy
a’ tanácskozási kényelem mellett, a’ nyilvánosság
nak minél tágasb tér nyittassák; ’s ne mulassa el,
| végre a ’ fogadósokat is kellőleg utasítói, hogy az
I ellátásban hiány ne legyen, a’ honvédelmi bizott
mány elnöke kedvesen veendvén, ha számára oly
szállásról törtéoendik gondoskodás, hol egyszers
mind a' bizottmány hivatalos irodája is helyet találandhat.
Reményiem, hogy a’ nemzet képviselői, ’s az
ország kormánya kedves vendégekül lesznek fo
gadva e’ város kebelében, melynek látszik fenn
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való, a ’ magyar városok kerültek napi rendre. M.
Vásárhely szomorú sorsa leírásának még nem akadt historiographusa , de ismerjük a’ szerencsét
len T o rd a , és még sokkal szerencsétlenebb EDyed
tragicus eseteit, tudjuk mikép gyilkoltatott le Z a lathua magyar népessége, egytől egyig királyi
tisztviselők , ’s mikép romboltattak őszve azon g é
Hivatalos tudósítást vettem, hogy folyó hó pek , ’s remekei az érezválasztó mesterségnek,
8 -kán egy futár érkezett Debrec&enbe Görgei tá melyek a’ kamarának milliomokba kerültek , ’s mil
bornok úrtól Váciról Pesten keresztül azon hírrel, liomokat szereitek. Elfojlodik az ember lélegzete,
hogy Buda és Pest az ellenség által hévévé nin ’s a’ szív görcsös vonaglások közt szorul öszsze,
ha csak reá gondol azokra, melyek Erdélyben 1848
csen , és hogy az ellenséges tábor csak azon he
lyen van hol volt. Hanem folyó hó 5-kén délutáni utolsó felében történtek. Ezen események gyűjtemé
3 óra tájban Perczel Mór tábornok 5000 emberrel nye anynyi tragicumot fog magában foglalni, meny
a ’ budai várba húiodván, ezt Pestről éppen akkor nyi hazánk 800 éves történetében mind öszve sem
kiinduló egy zsidó kereskedő látván, azt vélte, foglaltatik. A’ később kor gyermekei nem fognak
hogy az ellenség húzódik bé, és ettől terjedt el hitelt adni szavainknak, napjaink történetét egy
azon hir. Makk tüzér ezredes Pesten folyó hó 6 - örült naplójának vagy egy fekete vérü embergyükán délutáni 4 órakor népgyiilést tartván , felszó lőlő lázas képeinek fogják tartani, meg foghalította a pestieket, hogy ne tartsanak semmitől, tatian leendvén, hogy a’ 19-dik század humánus
mert ő minden áron meg fogja védeni Pestet és szellemének uralma alatt ily irtóztató drámát le
hetett volna lejátszani.
Budát.
Kolozsvár ezen drámában maga is szenvedő
Tóth,
szerepet
vitt ; de ha Kolozsvár szenvedéseit őszalezredes.
szehasonlitjuk a’ több magyar városok sorsával,
Kolozsvár némuljon el panaszaival, és áldja az
intéző kezeket, hogy az országra mért keserves
K o lo z sv á r napjai 1848. novemb. 17-tő csapásból részére csak anynyi jutott. A’ mikor
decemb. 2 4 -ik
Enyed a’ szó értelmében kirabolva , leégetve és
III. (Végzet.)
magyar népessége le van gyilkolva, a’ mikor Tor
Lrbán fellépésével a’ nép józan eszét egészen da csak nem az utolsó Ínség szélén á ll, ’s Dézs
kiforgatta sarkából. A’ mint hitele nevekedett a’ városát azon hamis ürügy alatt, hogy Katona Mik
nép előtt, azon mértékben csökkent a’ megyei ha lós gyalázatos futása alkalmával magok a' hölgyek
tóságok tekintélye. Alig telt el nehány h é t, hogy lőttek volna a’ cs. katonaságra, Urbán feldulatta.
magát a’ reactio élére tette , ’s egész Erdély egy Kolozsvárnak az erdélyi magyar városok közt ki
irtozatos anarchia örvényébe lön sodorva. A’ bir jutott ugyan a’ lelki ’s testi tortúrák minden ne
tokosok elfogatása, kinoztatása, néhol egész hely meiből , de a’ végpusztulásra a’ Sieb. Bote jám
ségek lehamvasztása, faluk és városok magyar bor kívánsága szerint, még nem juthatott.
népességének irtózatos kegyetlenséggel legyilkoláAz igazságnak tartozunk azon vallomással ,
sa hihetlen gyorsasággal terjedt el az Erdély kö hogy a’ pusztulásra kárhoztatott Erdély átalános
rébe eső 11 megyében. A’ nemesség ’s kisebb bir- rombolásában, a ’ gondviselés munkája volt az,
toku magyarság egy része mig véres veréjtékkel hogy a’ kolozsvárra szállott katonaság főparancs
sierzett keresménye az utolsó fillérig kiraboltatott, nokságával Wardener tábornok bízatott meg. Állí
mig jámbor tűzhelyei, századokon át ősei békés tásunkat tények igazolják. Wardener tábornok a’
nyughelye, földig romboltattak , mindenéből kifosz Camarilla választmánya volt, azon Camarilláé,
tott családjával az utolsó ínséget vivéa csak ma mely roegeskütt tűzön vizen, az ármány az erő
gával néhány magyar városainkba menekült. A’ szak ’s a’ pokol minden eszközeivel, minden jog
megyék közigazgatása megszűnt. A’ hatalmat oláh és igazság letapodásával milliók testhalmai felett
praefectusok, tribünök , centuriok ’sat. ragadták is czélhoz jutni. Mi ezt igen is jól tudtuk. Es
kezökbe, kik sem a’ katonai kormánynak, sem jól esett lelkűnknek , hogy enynyi keserű csőlátá
másnak nem engedelmeskedtek. Az országgyűlés sok u tán , melyek az emberiségben való hitünket
a jogokban megosztotta a’ nép minden osztályait. megingatnák, mikor a’ haza és a’ város felett az
A' bujtogatók azt mondák: „harczoljatok az urak élet és halál koczkája elvetve lett, akkor sorsunk,
ellen, öljétek le őket, ’s a ’ mivel eddig bírtak, az egy férfiú kezibe jutott , ki az emberiséggel ’s
is a’ tiétek lesz.“ Ezen csalétek horogra csalta a’ \ ingadozó hitünkkel némileg kibékéltetett. A’ nép
tömeget, ’s miután majd minden birtok ki lön foszt szives jó kívánságaival ’s éljeneivel kisérte ki vá- '
va a’ hazában , miután nem maradt több pusztitni rosából a ’ távozó tábornokot.
tartva lenni azon dicsőség, hogy a’ nemzet sza
badsága az ő kebelében mentessék meg.
ívelt Pesten jan. i- s ő napján 1849.
Az ország honvédelmi kormányzatával
megbízott bizotmány nevében.
K o s s u t h L a j o s s. k.
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A’ tábornok kemény és szigorú katona, fel- I
sősé^ének vakon engedelmeskedő, kissé nyers és
heves természetű — de becsületérzéssel teljes, ki
a* méltányosságot a’ szoros kötelességgel tudta
egyeztetni, ’s a’ méltatlan szenvedést humánus
bánással enyhítette. A ’ midőn Tordán a’ személyés vagyon bátorság biztosítására rendelt sorkato
naság és főleg szásznemzetörség a’ város magán
vagyonát csaknem kipusztitották, ’s a’ szásznem
zetőrök úgy őrködtek , hogy fényes nappal hoszszu sort képező szekereikre rakták a’ magánosok
mindeD keresményét a’ minek becse volt ; Kolozs
várit, a’ tábornok szoros disciplinája ’s humanitása
által hasonló rablási merényektől megkímélte.
A’ sorkatonaságból még a’ közlegények is
ismerték , hogy az oláh csordákkal való táborozás
a’ katonaságnak inkább akadályára mint hasznára
volt. Az oláh kegyetlen, vérszomjas ha felbőszí
tik, de példátlanul gyáva és rebericzes , mihelyt
ellentállásra talál. Minden táborozásokban az oláhok
futottak legelőbb, és nem egyszer történt meg,
hogy a’ sorkatonaság golyókkal tüzelt a’ legelső
ágyú szóra rémülten futó oláhságra. A’ nemeseb
ben gondolkozó katona tisztek pirultak ezen sze
rencsétlen czudar czimboraság felett. Mikor Urbán
a’ várossal kötött alku kigúnyolásával, tábori ze
ne mellett vezeté Kolozsvár utciáin át az oláh
csordákat, a’ csordák élén a’ rabló vezérek mel
lett , kiknek rablott fegyverein még párolgott az
ezernyi védtelen ártatlanok vére, láttuk Urbánt,
Jablcnsky és Wieser urakkal kárörvendő arczczal
lovagolni, láttunk tiszteket az oláh és K. Ferdi
nand ezredéiből — de soha sem egyet is a’ Savóyen draganyosok ’s a ’ morvái határőrvadászok
tiszteiből. Amazok bravvourt csináltak, a’ katonai
becsületet legcsunyábban compromittálva. E gy tár
saságban csodálkozását fejezte ki valaki , hogy
az osztrák tisztek anynyira feledhetik h.vatásukat,
’s azon díszes állásukat, melylyel eddig a’ ciivilizált világ előtt bírtak , hogy nem pirulnak nyil
vános rablók ’s tolvajok czimboraságától is — a’
derék Kopek savoyi ezredes röviden azt felelte:
,,nem hiszem , hogy önök a’ savoyi ezred tisztei
közül csak egyet is oláh csordák élén láttak vol
na.“ Vajha azt mondhatnék a ’ többi városunkban
állomásozó ezredek tisztikaráról is! A’ bécsiek
1809-ben azt mondották, hogy ha ellenséget bo
csát az isten rájok , francziákat bocsásson. Mi a’
sovoyen dragonyosokat ’s grüozjágereket mint el
lenséget is becsülni tanultuk.
A’ rabló vezérek a’ városba szállás után fenn
hangon követelték , hogy Kolozsvárt kiprédálhassák. Értesültek állítják a z t, hogy az oláhoknak
meg volt Ígérve Kolozsvár szabad prédára bo
csátása. Wordener nemes indignatioval kergette el
a’ szemtelen követelőket. Mi arról is több adatok
ból győződtünk meg, hogy magának Urbánnak

sem volt szándéka a’ város kipusztitása, sőt aJ
daczos tribunusokat néha felette érzékeny argu
mentumokkal győzé meg, hogy az oláh csak is
lelketlen buta eszköz a1 reactio kezében.
Urbán testestől lelkestől a’ camarilla embere.
Korábbi életéből csak anynyit ismerünk , meny
nyit egy nyugalmazott tisztes katonától hallottunk,
ki Urbánt mint akkorában is kétes jellemű, á rmánykodó és ravasz embert rajzolta le. Urbán,
mikor magát a’ camarilla zsoldjába adta, az em
beriséget merőbe levetkezte magáról. A’ gondol
kozó ’s érző embert, a ’ mint a reactio terére lé
pett , nála a’ kérlelhetlen zsoldos katona váltotta
fel, ki ezen szavakat, i g a z s á g , és i r g a l 
m a s s á g nem ismeri többé. Ismerősök és bará
tok , nagyok és kicsinek, ellenzéki férfiak ’s a’
kormány leghívebb férfiai ’sat. halálos ellenségei
vé lettek, ha egyszer magyaroknak neveztettek.
Másfelől Urbán az emberek meghódításában is nagy
mester, könynyen igér, a’ nagy lelkűt szereti já t
szani , ’s mézes mázos beszédeivel a’ hiszékeny
’s könynyenhivő embert hamar leszedi lábáról. Ka
tonái bitónk benne ’s rettegik is egyszersmind.
Az oláh népnek pedig épen imádott bálványává
vált, kinek vakon engedelmeskedett ’s vele vagy
általa szenvedni szerencse volt neki, az utóbbi
napok ó t a , hogy Kolozsvártt nekik ki nem osz
totta ’s miután latta , hogy Urbánt minden felől
megszala8z tják , ezen nimbussából sokat vesztett
népe előtt.
Urbán jellemzésére két tényt megemlíteni elég lesz. Az egyik az a’ hires proclamatio, mely
ben azt ígéri, ,,hogy minden oláh helyett két ma
gyart fog felakasztatni.“ És ism ét: ,,a’ menynyi
ben erőm és jóakaratom engedi , a’ személy- és
vagyonbátorságot biztosítom.“.
A’ másik tény a’ következő: az Urbán elei
be hurczolt szerencsétlenek közt volt gr. Kornis
Gábor nyugalmazott katonatiszt; a’ gróf sokáig
Naszódon tartatott terhes fogságban, onnan az ak
kor llégenben levő Urbán eleibe hurczoltatott mint
egy közönséges biiuös, falunként adatván át egyik bőszült csoport kezéből, a’ másik sokkal böszültebb kezébe. Régenben Urbán eleibe állíttatván,
Urbán magán kívül volt bámulásában, a’ grófnak
nyakába borult, ’s krokodilusi könynyeket sirt ba
rátja szomorú esetén. Kemény szavakkal kergette
el a’ hóhér szolgákat, ’s a ’ grófnak teljes elég
tételt biztosított. A’ gróf Urbán szállását elhagy
ván , töstént újból elfogatott, egy sötét pinczébe
dobatott bé több szerencsétlen foglyok közé , kik
közül némelyek a’ kegyetlen verések miatt már
meghaltak , mások utolsó vonaglások közt ver
gődtek. Csak a’ jó szerencse adá viszsza a’ gró
fot az életnek ’s családjának.
Kolozsvár fogságának napjaiban a’ tisztikar
két pártra volt szakadva. Egyiknek élén a ’ tábor
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nők, a’ másikén Urbán állott. A1 Urbán párt szá
mosabb, a’ másik humánusabb volt. De tagadhatlan, hogy az oláh nép Urbánt imádta, ’s legin
kább az Urbán neve ’s béfolyása után számolha
tott a’ szegény elpusztult magyar nép, hogy el
foglalt birtokaiból valamicskét megkapjon. Később
Urbánra se sokat adtak az oláh vezérek , ’s min
den pasura mellett is agyon verték a’ magyart,
ha falura bátorkodott kimenni. Egy esetet emiitek.
Az enyedi meaekvők nagy része a’ tábornok és
Urbán biztositó leveleivel indultak feldúlt házaik
ba. Tordán J á n k £ki csordáival az egész hegy
aljai ’s zalathnai magyarságot, több eaeret, a’ ha
lál legkeresettebb nemeivel gyilkoltatta le) kezébe
vevén a’ levelet így szólott: ,,ez semmit se ér,
én adok nektek biztositó iratot, annak aztán hasz
nát veszitek. “
A’ katonaságban — mint mondám — léteső pár
tok iránya ’s szelleme is különbözött mig a’ pecsovicsok 0 gy nevezték a’ józanokban gondolko
zó részt) a ’ hadi jogokat humánus kímélettel gya
korolták — a’ lelkesebb rész 0 gy nevezték az urbanisták magokat, ’s ezekből teltek ki az oláh csor
dák vezérei, ’s a’ rabló vezérek waffenbrüderei)
halálra boszszankodtak , hogy a háború arany gyü
mölcseivel magát a’ termő fát is ki nem vághatják.
Az arany gyümölcsöktől a’ fát a* hol, ’s a’ mint
lehetett csakugyan kifosstoüákKolozsvárnak nemegy
birtokosa van , ki a’ rendkívüli utón tett requisitiókról bizonyságot fog tenni. Ssabad-é innepélyes
alku mellett történt megadás után is a’ magányosok
sajátját erőszakoson requirálni ? Bizonyoson nem.
S mégis menynyi magán birtok veszett el ezen az
utón csak Kolozsvárit ’s vidékén ! Egy két példát
hozok fel. Gyaluban a’ fejdelmi kastély kiprédálása
alkalmával a’ gondviselő panaszt tett a’ helybeli pa
rancsnoknak , hogy magok a’ tisztek mennek elől
példájokkal a’ rablásban. A’ parancsnok dühödte»
kapott a’ panaszló szakállába ezt mondván : ^nyo
morult , ha még csak egyszer szalasztód ki szá
don tisiteun nevét, ki fogom szaggattatni nyelve
det.“ B. Hányádon egy birtokosnál szállásoló tisz
tek a’ szives házi gazda javaiból a mi érdekest
láttak, hála és baráti emlék fejében elvitték. A’

birtokos panaszolt. A ’ bíró nagylelkű v o lt, ’s úgy
íté lt, hogy a’ panaszló írásosan ismerje e l , hogy
a’ nálla szállásoló katonaság semmi kárt nála nem
okozott. — A’ jelenkor ezer hasonló példákat fog
szolgáltatni.
Ilyen nép uralkodott Kolozsvár felett, ’s ilyen
zsarnokság igáját hordoztuk mi nov. 17-től dec.
2 4 -ig , mikor a’ szabadság órája ütött számunkra.
Megtanultuk , mit várhatunk a’ reactio zsoldossaltói — ’s megtanultuk , hogy csak úgy segít isten
is rajtunk, ha magunk minden különbség nélkül
minden hatalmunkban levő becsületes eszközöket
felhasználandunk a’ magunk javára. Ha a’ köze
lebbi események után sem okul Kolozsvár, csak
azon dicsőség marad fenn számára, hogy sorsát
megérdemlette.
Z i l á l t , jan. 10. Alig érkeztek haza nem
zetőreink a’ meszesalyi helyekről ’s már az olá
hok — kivált kiket meg sem látogattak — kezdet
tek zajongani. Oka ennek a z , mivel az innen béinditott tábort nem engedték Kolozsvárig eíónyorouini. Most már egy dologból kettőt csinálnak ,
ismét öszszeszedték őket ’s béinditoíták. Mikorra
levelem megérkezik — ha Isten segít — ők is ott
lesznek. A’ Középszolaokmegyeiek majd minden
nap hordják az ágyúnak öntendő harangokat.
Az ujonczok kiállításával sem késedelmeznén e k , de az egy fiú és egy vő kiszemelése igen
sok bajt csinál. A’ bükkalyi némely oláh helysé
gek pedig — Urbán azokról gondoskodván — adni
sem akarnak.
A’ Missiák alkotta pecsovics casino csak
ugyan kihúzta az esztendőt és most halt meg.
Atkozott legyen emléke ! mint olyannak , mely köz
tünk a’ pártoskodást és felekezetességet nemcsak
magos fokra emelé, hanem azt még a’ társalgás
körébe is bévitte. — Tagjai utoljára majd mind
elapadtak ’s úgy voltak vele mint a’ szegény em
ber a’ tormával, ha rósz volt is minthogy oda fi
zették pénzöket, onnan kellett legalább újság dol
gából táplálkoztok.
r. 1.

l e s ő rendelet uláu tudatni kívánom az illetőkkel, hogy az ev. reformátusoknak kolozsvári főiskolájá
ban a gymnasialis osztályokban a’ tanítás folyó hó 15-kén el fog kezdődni.— Kérem egyszers
mind a t. ez. szüléket, hogy béadandó gyermekeik nevét Dáliám hová hamarább béjelenteni
szíveskedjenek, hogy úgy a tanítókról mint a1 rtétalán szükséges elhelyezésről korán gondoskodhassék az iskolai Elöljáróság. — Úgy ssiutén azon felsőbb tudományokat hallgatók is , kik
akár mint köz, akár mint magány taniiok kívánnának fellépni, jelentsék magokat az említett
időig alólirtnal. —
®
T a k á c s J á n o s s. k.
tanvezető tanár.
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