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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T artalm át teszik a’ fó'hadivezérség hivatalos közlemén j e i , irányczikkek , b e l- és külföldi hírek.
Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

ír e m h i v a t a l o s r é s z .
K o l o z s v á r jan. 15.
Azt szokták mondani, hogy nincs oly rósz
esemény a’ világon, melynek valamely jó oldala
is ne lenne.
É s ez igaz i s , ’s az ember, már természeti
hajlamánál fogva is szereti a’ szerencsétlenségnek,
babár negativ jó oldalait kikutatni.
így gondolkodva, Budapest elvesztéséni fáj
dalmunk első stádiumából kiüdülve jó le s z , ba a zoo hasznok, azon negativ nyeremények felől,
melyek e’ nagy veszteségből származhatnak, sőt
valóban származtak is , egy pár szót elmondunk.
A' magyar ember, ’s különösen a ’ magyar
kormáuy egy nagy betegségben sinlett folytonosan
’s ez volt a’ s z e r f e l e t t i h i s z é k e n y s é g .
Azt gondoló, hogy mert ő az egyenes utón
j á r , mások is azon já rn a k , ’s nem okulva a’ sok
áruláson, hitszegésen, rabláson és pusztításon ,
mely úgy az osztrák dynastia a’ mint ennek alacson eszközei által e’ szorongatott édes hazára
nézve elárasxtatott, csak hitt és hitt mind vég ig ,
úgy hogy e’ részben a’ l e g k e r e s z t y é n i b b
k o r m á n y n a k mondható, mert bajtá azt kenyér
rel , ki rá követ dobott.
Ebből folyt, hogy a’ független magyar kor
mányt a’ legönzőbb a’ iegszivtelenebb és megromlottabb emberek egy nagy része köm yezé, kik aj
kaikra a’ tisztaság és magyar hazafi becsületesség
komolyságát hazudák , mellűkre a’ nemzeti sza
badság lelkesítő színeit tüzék , míg leikök s á r g a
f e k e t e volt mint a’ gonoszság és árulás, melyböl egy pillanatra sem gyógyulának ki.
Innen magyarázható, bo^y anynyi e rő , oly
magasztos lelkesültség és férfias elhatározottság
®ellett is a’ magyar mind eddig a’ végdiadalt meg
nem érheté.
Kellett tehát egy rettenetes catastropha, mely
ssűröje legyen a tiszta bazafiságoak, kellett egy

nagyszerű szerencsétlenség, mely retortája legyen
a’ szabadelvüségnek , hogy rajta keresztül a’ salaktul megtisztult becsületesség essentiája filtriroztathassék.
E s mi hiszünk még anynyira az élő Isten igazságosságában, hogy Budapest elvesztését csak
ily retortának tekintsük.
A’ ki egy kissé figyelmesebben vizsgálá, kiséré az események folyamát, láthatta , hogy min
den balszerencse alkalmával, mely e’ nemzetet éré , ’s mely által ügyének diadala csak egy pilla
natra is kétségessé tétetett, itt is amott is meny
nyi álbazafi menynyi áruló vált k i , hullott el, mint
a ’ konkoly a’ tiszta búzából, mely a’ rosta re
keszein keresztül lepereg.
Igen mert az ily emberek csak addig hívei a’
szabadság szent ügyének, míg annak diadala iránt az események menetében biztos kezességet
vélnek látni, és mihelyt fordul a’ koczka, sötétebb a’ kilátás, bizonytalanabb a’ siker, mindjárt
megfordulnak és pártolnak az ellenséghez hova min
dég szítottak.
Tekintsetek csak Erdélyre, menynyi s ó i d is a n t becsületes ember áiarcza hullott ie V menynyi
áll most meztelen gazságában? az Urbán ephe
mer győzelme következtében.
É s tekintsetek és vigyázatok Budapest felé ,
hogy menynyien fognak a ’ k o k á r d á v a l felcziczomázattak közül, az osztrák katonai abaolutismus lábnyaló, hitvány eszközei lenni?
Ig e n , Budapest elvesztése egy tisztitó tűz,
mely az aranyot elválasztó salakjától, mely az ügy
nek igaz híveit elkülönöié a’ báránybőrbe öltözött
farkasoktól.
És ez nagy nyeresség, ha hogy a’ kormány
azt használni, szerfelett! hiszékenységéből kiüdül
ni, és kérhetetlen szigorral intézkedni tudand.
A’ másik haszon, mely Budapest elvesztésé
ből származik a’ hazára nézve, abban áll, hogy
a’ főváros és környékének lakossága megtanulja
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ösmerni a’ különbséget, mely egy s ia b a d , függet
len nemzeti kormány ’s egy katonai despotia kőit
van 5 megtanulja önérdekeit an állományéval ugyan
azonosítani, és rokonszenveit a’ sxent ügy iránt
szilárdítani.
Úgy hiszsziik, hogy Erdély és jelesen Ko
lozsvár népének, melynek a’ g e s a m t m o n a r c h i a kegyelmes császárjának g e s e t z l i c h e
o r d n u n g j ä t és c o n s t i t u t i o n e i l e f r e i he itj a t raegizlelni alkalma volt hoszszason fejtegetni
felesleges le sne.
Csak egy szónk van még.
Budapest elveszett, de Magyarország áll, a’
fővárosban ellenség tanyáz, de a’ nemzet él.
Azért a’ kislelkiiségnek helye nincsen és meg
fogjátok látni, hogy Buda várán, melyet 150 évi török uralom sem tudott a’ félhold sajátjává
tenni, pár h ó , tán pár hetek után, a1 nemzeti tricolor fogja hirdetői , hogy
El magyar, áil Buda még!
Csernátoni.
S í Í?X§ , jan. 13. Megyei képviselő választ
mányunk tegnapelőtt egybegyült főispánunk elnök
lete alatt. Ezen gyűlés főbb tárgyai valának: Beö
thy Ödön kormánybiztos két rendbeli rendelete ,
melyek közül egyik a’ megyei rendes költségek
feljelentéséről szól, a’ rablásbeli károkat ’s a’ ma
gyar sergek által élelmezési adagok kiszolgálta
tását tartalmazó nyugtatványok őszsieiratását,
fegyverek elszedését rendeli ; a’ második pedig
egy vadászcsapat felállítását.
Az első rendelet teljesítésére járásonként bi
zottmányok neveztettek ki ; melyek a’ fegyverek
elszedésében csak úgy működhetnek sikeresen , ha
a’ tervezett vadászcsapat mentő! előbb alakul ’s
segélye less a’ bizottmányok munkálkodásában,
hol erő alkalmazása lesz szükséges. A’ toborzás
«’ vadász seregre már megkezdetett jó sikerrel.
Megyénkben a’. csend és rend meglehetősön
helyreadott, az oláhság között a’tisztviselőnek majd
mindenütt engedelmeskednek; szóval a' közigaz
gatás folyhat akadály nélkül, mit köszönhetni a’
magyar sereg győzedelmének ’s tisztviselőink ,
agy a’ megyei főispán erélyes fellépésének. Hogy
megyénkben a’ Iegterhesebb körülmények között
a1 fejetlenség oly nagy fokra nem hágott, mint
más megyékben, köszönhető, Úrban hódításai után
városunkban hagyott térparancsnok Binder határőr
százados lojális fellépésének , ki ámbár ügyünknek
nem volt barátja; de kárhozatos lépésnek tartá az
értetlen oláh tömeg felbujtatását, melynek anyoyi
siralmas következései voltak is, mindent elköve
tett, a1 féktelenség megakadályozására. Még elle
neinkben is becsülni ’s méltányolni a’ nemesebb
gondolkodás szülte fellépést , azt hiszem köte
lességünk.

A’ galgoi úgy a’ helybeli térparancsnok több
oláh bujiogatókat ’s hivatalnokokat befogott, né
melyeket szabadon bocsátott, mákokat átadott a’
polgári elöljáróságnak. Figyelmeztetjük a’ tisztelt
parancsnok urakat óvatosabb eljárásra ellenségeink
irányában, mert ha a’ népbujtogatók között valaki,
úgy a’ prefectek és tribünök ’s az úgynevezett
centuriok megérdemlik , hogy fogva legyenek, mig
a1 béke helyreáll, most is van egy pár ily fogoly.
Nekünk magyaroknak mindég nagylelkűségünk
volt veszedelmünkre ’s becsületes eljárásunk el
lenségeink irányában. Jól tudom én helyzetünk ’s
hiszem, hogy szelid bánás móddal többet használ
hatunk ügyünknek, mint terroristicus eljárással:
de midőn elleneink a’ rém uralkodás minden e s tköieit felhasználják ellenünk : hogy akkor mi még
mindég a’ törvényesség és gyöngédség utján jár
junk , mostani körülményeink között veszedelmes
nek látom.
A’ régi rendszabályoktól eltérő rögtön ítélő
bírósági engedély, tiszta utasítás mellett megér
kezett kormánybiztosunktól, melynek életbe lépte
tése körül holnap tanácskozandunk.
Hí. l E ü i y e í ! szomorú sorsát csak is folyó
évi januarius 8 -káo kezdve— mellőzve a’ császári
katonák, mint dicsért bajtársaik az oláhok és szá
szok által régebben elkövetett rablásokat, rövide
den kívánom leírni; mert a’ fájdalomnak kevés
szavai vannak. Az irt napon, egy hétfőn délután ,
midőn mi a’ cs. k. katonáktól elhagyatott ’s megfosztatott fegyvertelen nép, magyar segítségért epskednéok, Csombord felöl az Arsente oláh táborá
ból 5 lovas ’s mintegy 30 gyalog fegyveres rósz
lelket áruló kinézésű oláhok délutáni 4 órakor béhuzódnak a ’ városba, le a’ magyarutcaán lassan
lépve, ’s figyelve a’ Torda felőli útra. A’ város
ezen részében Arzentenek, ’s szériátok mintegy
12 ezerből álló oláhtáborának szállás rendelésre
a’ városi elöljáróság eléparaocsoltatik. Ekkor min
denkit egy borzasztó aggodalom íepe meg, mert
épen ezelőtt egy héttel 19 polgártársunk, kato
nák, oláhok és egy Wagner nevű szász kíséreté
ben rabságra faluról falura, a’ leghidegebb időben
ép új év első reggelén elhurczoltattak, ’s még
többen űzőbe vétettek ; ezzel köszönvén meg el
válásukkor a’ katonák vendégszeretetünket. De
hogy visszatérjek. Elrendelék a’ jövő oláhtábort
a’ város egy felébe, de azért mindenki fölött és
készült, hogy őket is jóüáthassák étel és ital
dolgában. A’ mint sötétedni kezd , azon borzasztó
hír terjed , miszerint a’ jelen éjszaka a’ város fel gyujtatik. Erre a’ város hadnagya Má n k József
’s több tanácsosok elmennek Prodán oláh praefectushoz, ’s kérik hogy könyörüljön a’ város né
pén. 0 mindeniköknek kézfogással igéré i s , hogy
bé nem fogja ereszteni; sőt viszszajártatják a’ vá-
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roson, miszerint „nyugodjék !e mindenki csendé ? jai közt agyalák le, ’s még a’ lány fejére is láni n ’s ne tűnődjék , mert a* oláhtábor nem fog S csávái vágónak, ki most sok menekült szerencsétbészállásoltatni.“ Vidámodni kezdünk ’s nyugodni | lenekkel Tordán gyógyittatik. A’ várszeg utczában
hajtők bánat tele fejeinket. De istenem! épen első 1 mint többen állítják, a jámbor Török Dánielt eleálom idején fáklyákkal ’a elkészített gyújtó esz i vénén vetik az égő tőibe. Borzasztó jelenetek
közökkel legelőbb is a magyar utczában egyszer I mindenfelől. Utciák üstkökkel és gyilkoltakkal
re több házakat felgyújtanak, a ’ tűiből menekvő- ; rakvák; sehonnan sem jő oh népek istene csak
ket lődőzni kezdik személy válogatás nélkül, Bor 1 egy reménysugár. A’ nőnemet vetkeztetik ’s kerzasztó zűrzavar: mindenki magán kívül; a’ város ! geiik, hurczolják a’ táborba; siőnet nélküli gyiltöbb részeiben is gyulnak a’ házak, a’ tiszta hold, | kolás. Egy ifjú lány fátának öltözve, mint oláh
hó- és roppant túlvilágnál fegyverrel és láncsák- lány szülői vagyonát, hogy megmenthesse, szán
ka! knrjong az emberiséget levetkezett, mintegy kát húzva jár fel ’s le ’s álruhában vinni kénytebét nyolczszáznyi rablóoIáh*ág, öldököl és gyújt. ; len ezer veszély közt sajátjokat ’s titkon ássa
Fut kiki a’ merre lehet szivszakadva; nem tudja földbe, ’s menet több férfiakra mért csapásait az
az apa: magát, nejét vagy ártatlan gyermekeit ö- oláhoknak feddőleg elhárítja. Jan. 9-kén délután
lelve óvja a’ borzasztó jelenben. Ki az utczán fu í a’ szomorú hirre Torijáról félszázad honvéd eliudul
tott , az vagy lárscsa, vagy fegyver áldozata leve. Enyed felé, de a’ nagy tűz látására az útból viszFutották az erdő felé mezítláb a’ roppant hideg ssatér. 11-kén egy század honvéd, 25 Mátyás
daczára, mert látom minden félti e’ kínos életet. huszár és számos nemzetőrök eiindulának segedelInnen sokan Tordára ’s más felé is indulva meg
fagytok : a’ többek közt egy tisztes ügyvédnő gyer sereg elszántan béhuzódék a’ lángok és üszkök
mekire borultad halt meg ; másoknak lábai fagy között este a’ pusztult városba, számtalan menetak el, szóval, a’ legkegyetlenebb idő vala min \ kőitekkel, kik szivszakadva keresik az övéiket —
denkép kiszámítva azon város végpusztitására, hol j kiáltozván mindenfelől: „magyarok, kik elbújva
nem csak magyar, szász, sőt sok oláh fiú minden vagytok , jertek elé.“ Sokan elé is jöttek , sokan
különbség nélkül képezte ki magát. Mondják, hogy pedig cselnek vélvén nem mertek helyükből kipraefectus Prodáo egy versen tiltakozni, sőt a’ * mozdulni ; házról házra jártak ’s kereste kiki a’
gyujtögatókíit űzni is kezdette, mond vár* Arzenté- magáét. Iszonyú öröm és bánat. Ez örvend, hogy
nek , hogy ezen város az ő praefectlírájához tar 1 már menekirhet ’s rátalált az övéire; amaz atya
tozik. Szerencsétlen praefectura! borzasztó cró- j s ir, mert megtalálta megölt nejét ’s mellette lánszak ! ilyesmit a’ jelen században látni ! Itt egy • csávái átvert kisdedét, könnyekkel áztatja, de visznyugalmazott csősz. kapitány agyonverve ’s disz- j sza az életre soha, de soha nem hozhatja sőt el
öltöíiyében az utmelletti sáncába kihányva ; mellette í séta temetheti. A’ más sehol sem találva övéit ,
h»!!szának egy tisztes fiscalis ügyvédnek esdeklő fut az utczákon tétova. — Mondják Fel Enyedre ,
végszavai a’ gyilkosokhoz: oh! ne öljetek meg, í Újfaluba, Csombordra is sokan menekültek, sőt
hiss engem is az az isten teremtett , ki titeket. az erdőkben is rejtődznek még most i s , hol a ’
Amott a’ cath. praesidens papi hangon esd , hogy 1 hidegtől sokan megfagytak. — A’ ref. kollegyom
akármit kívánjanak megadja a’ város, csak ne öl ! épületei égtek a’ cath. templommal és számos épü
jenek és ne égessenek. Itt a’ tiszteletre méltó ö- letekkel együtt, n’ luth. ref. templom tornyává!
reg lutheránus pap csak addig kéri a’ fegyvert | együtt állanak, az egész városon az oláh házakon
már neki szegselt gyilkosokat kegyelemért, síiig kivúi kevés hás áll fedél alatt.
Honvédőink egy óránál tovább e’ kedvetlen
a’ körűié levő ártatlan kétségbe eső anyák , és
l
állomást
nem tartották meg. Ez alatt aa imitt arivő gyermekek vele együtt utoljára még egyszer
könyöröghessenek. Jó lelkű fiára több versen mé ; isott még rabló ’s pincséket feltörő oláhokat lelő rők a’ háláló« csapást ’s csak nővére esdekléses ; dőlték érdemök szerint. Ellentállás az oláh részégátolhatok. Mondák : ők is mint a’ császár német • röl nem történt hanem futottak, kikre a’ honvédek
emberek ’s kegyelmezzenek. Mind hiúban 5 pénzzel | rá nem akadtak. Az országúiban több oláhsaekefoglalók el gonosz, szándékoktól, mialatt a’ sze j rekre akadtak; terhelve valónak rablóit enyedi bugény híres hegedűs Kerekedi menekülni óhajtván, * torokkal ’s gabonákkal, itt is többet lelődöztek.
ott több mint 20 apró gyermek közt agyon vere j lnakfalvát menet az őt mellett, minthogy ezektől
tik A’ cath. templom melletti refectorium tömve | az utasok sokat szenvedtek , kereken gyújtották a’
vaía néppel, ’s a' nép előtt feszület felállítva, j honvédek, itt is ejtettek el egy nehányat. Miriszmégis közökbe lövének ’s omlott le a’ nép, vadon 1ót és Décsét, hol sok menekültek vajának nem
mondák az elvelemedettek: még a’ Jézus secn bántották. Ha borzasztó országunk képe! iszonyú
tudja magát menteni, hát a’ magyar. Itt a’ fel - szerencsétlen lakosinak jelenje és jövője ! oh idők!
enyedi ref. papot neje ’s gyermekei között hosszas oh erkölcsök! lesz-é mindezekért egy igazságos
küldés kőit leméezárolák. Szeretőt szeretője kar- bíró, ’a feinyillik é valaha a’ népek szeme, ’stneg-
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ismerik-e a* átkozott k e lek e t, melyek gyeplőn
tartra őket, őrfénybe sodorják?
S i e m t a o D 0.
V
A’ n. e n y e d i e s e m é n y e k r ő l még a’ kö
vetkező tudósítást vettük, melyet égési terjedel
mében köiölni síintén érdekesnek tartottunk. A’
levél igy bangxik. E ’ kis Athenéje Erdélynek, a’
civilisatio ’s a’ polgári erények bölcsője fájdalom
n i n c s t ö b b é . — A’ történet Clioja síiv ráióbb
’s hitet ingatóbb eseményt a’ magyar nép annalesseibe ritkán jegyiett fel. November 8 -tói, mikor
e’ város lakói kéntelenítettek mindeneket ott hagy
ni , ax osxtrák xsoldos katonák , hálátlan g a i szásiok ’s vad oláhok xsarnoksága alatt nyögött.
Nem siándékom kiterjesikedni akkori tisztviselői
pulyaságokra , kik anynyi lélekéberséggel nem bír
tak : bár anynyi időt engedni a’ polgároknak, hogy
drágább vagyonaikat magokhoz vegyék vagy a’
mi a’ statusé, féltettebb okleveleiket, mik voltak
a’ ref. tanoda, püspök, vármegye, város levéltá
rában elhozatni. — Fél órát engedett akkori pa
rancsnok Mikes Kelemen és főispán Kemény Is t
ván a’ polgároknak. Az ellenség, kitől féltek Ge
deon M. Vásárhelytt volt. Két hó alatt kiélték a’
polgárokat és kirabolták. Példát hozok fel, mely
legjobban jellemzi a’ magát megbecstelenitett osz
trák katonaságot, a’ Flandriából béfogadott viperákat,
a’ szászokat ’s a’ vad felbőszült oláh csordát. Mi
ntán Kolozsvár Urbánt béfogadta, lassanként baza
tértek a’ polgárok. Ez alatt megalakult Enyeden
a’ leggyalázatosabb tanács.. Prodán felsősége alatt,
(V tanácsot az excelsum gubernium is megerósité ) alkotrészei voltak megbélyegzett, kicsapott
magyar hivatalnokok, szászok ’s az oláh pap. E l
ső rablást a’ védtelen maradt ref. tanodán ’s a ‘
ref. püspöki lakon tették. Az egyikben a’ statust
m a g á t, másikban a’ privát személyt támadták meg.
A 1 ref. tanoda archívumát feltörték. Az abban ta 
lált irományokat, hová egyszersmind a’ ref. püspök
Antal János is betétette egy ládában a’ püspökség
féltettebb okleveleit, pénzét, drágaságokat, ezt
az Enyeden levő igazgató vezérség állván katona
tisztekből, szászokból ’sat. zsákmányolta ki. A’
múzeumot, numismaticumot, úgy állat-, ásványgyűjteményt ’s a’ ritka becsű könyvtárt, mint hajdon az alexadriait feldúlták. A’ püspöki lakot,
honnan a’ 82 éves derék püspök nem bive ekkora
gonoszságot, csak rajta levő ruházatában mene
kült, vandal módra pusztítók el.
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gax szászok tevék, szekereken vitték a’ portéká
kat, még a’ szekerek vasait is elvivék. Nincs is
undokabb jellem a’ szászénál. A’ tanári lakok is
kisebb nagyobb mértékben szenvedők e’ károkat,
úgy a’ megye- és város levéltárai. A’ püspök ki
rablásának azon álókát adták , hogy a’ püspök egy
proclamatiot, mely Puchcertől] jö tt, nem hirdetett
ki. A ’ haza tért polgárokat e’ két hó alatt a’ Kos
suth átka tettlegesen megfogta. Miután Bem tábor
nok a’ zsoldos serget Kolozsvárról futni kénytelenitette, ezek Enyedre, onnan januar 1-én Fejérvár
ra vonultak. De mikép? Wardenert a’ gutta meg
ütvén helyét bétóltö könynyü lovas ezredes Lossenau osztrák poroszló, az enyedi tehetősebb és
érdemesebb polgárokat mintegy 4 0 -t öszsze fogdostatá. A’ ref. papot mikor az egyházba készülne ak
kor fogatá bé ’s ezeknek anynyit sem engedett ,
hogy jobban felöltözzenek. E ’ csapás véletlen ta
lálta ő k e t, gyalog inditá útnak. íg y tettek hajdon
a’ tatárok és törökök; de hogy alattvalóval bán
jék igy fejedelme, az osztrák császárok történetein
kívül, ritkán akadunk nyomára. Még csak egy csa
pás volt hátra t. i. a’ város felgyujtása és kigyil
kolása. Ez utolsó hohéri csapást úgy látszik egy
szörnyetegre Prodánra ’s annak gyilkos csordájára
bízták. Jan. 8 -án béküldött e’ haramia főnök há
rom tribünt 8 ezer főből álló tábora számára szál
lást készítendő. A’ polgárok meglepetését képzel
hetni. De estve felé ugyan azon főnök azon hirt
terjesztő e l , hogy az oláhok nem fognak bejőni,
reggelre várják. Egyszersmind a’ tanács megtiltá
a’ városboli távozást ’s igy a’ menekülésnek útját
is bézárák. A’ lakosok némileg e ’ hírre megnyu
godtak. Éjjel I I óra felé a’ vámpyrok, elözönlők
az utszákat a’ Csombord felőlieket legelébb, vezé
rek voltak prodán, Axinte, Mikás. Ez utóbbit
pedig a’ septemberi oláh gyűlésre katona tiszt kísé
retében tisztelet jelei közt vitték M. Vásárhelyről.
Ez iszonyú1 ember Gerendkereszturon, Kocsárdon
több száz ártatlanokat gyilkolt le , egyike a’ leg
vérengzőbbeknek.
A’ nagyobbára elszenderedett ’s Pródán által
megnyugtatott lakosok lángok és fegyver ropogás
közt leirhatlan zavarban ébredtek fel; nem volt idejek még felsőbb öltönyöket is magukra venni;
láucsákkal, szuronyos fegyverekkel rúgták bé ajtajikat, az apa családja előtt agyon veretett leánya
keresztül lövetett, férjek tűzbe vettettek nejeik sze
mek előtt, kiket a’ barom oláhok csak nem mezí
telen vittek táborukba.
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