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Megjelenik e’ hip vafárnapot kivevő minden este, feliven. Tartalmát teszik a’ főhadiveze'rseg hivatalos közlemd- 
nvei, ininjczikkek , bel- es külföldi hírek.

Hirdetmények a’ szokott d í jé r t  vetetnek fel.

H IV A T A L O S  K O V Á T .
Ezen, mint minden város lakosai között, ta

láltatnak egyének — kik levegőből merített kósza 
hírek terjesztésében , melyek rémülést idéznek elő, 
bizonyos nemét az élv esetnek keresik és találják föl.

Komolyan figyelmeztetek mindenkit, hagyjon 
föl koholmányok terjesztésével; van elég való kü
lönben is ,  mit elviselni kéntelenek vagyunk.

G r o i s G u s z t á v ,  
kolozsv. főbíró.

Özvegy Z s o m b o r i  F e r e n c t n é  a’ hon
védek számára 9 pár lábravalót és egy csomag 
tépést ajándékozott. Mely nemes tette méltánylásául 
köszönet nyilvánittatik.

l e m  liiva tta los a*ész#
K olozsvár  jan. 16.

\  Dicsőségesen uralkodó E l s ő  F e r e n c z  J ó 
z s e f ,  Isten kegyelméből austria császárja, .Jeru
salem királya ’sat. ifjú homlokára ismét új babért 
fűzött.

A’ vitéz és hű császári román sergek , csá
szári tábornokok: A r z e n t e  és M i k á s  vezény
lete alatt ismét egy új fényes gyóielmet vívtak ki 
a’ rebellis magyar nőkön és gyermekeken. A.  J á -  
r a ,  Tordamegyében porrá van hamvasztva. A* vi
téz császári tábornok urak oly ügyesen intézték 
el a’ megtámadást, hogy a’ pártiitő gonosz fajiul 
legnagyobb része ott sült meg, ott halt e l, és 
így azon vád , melylyel a’ fenn dicsért fővezérek 
vezéri ügyességét némelyek kécségbe hozni nie- 
részlették, mintha a’ vezényletben lett volna a’ hi
ba, hogy a minap N. E n y e d  rebellis lakosai kö
zül többeknek sikerült fagyott lábakkal ugyan, de 
még is meg menekülni , fényesen meg van J  á- 
r á b a n czáfolva , az osztrák fegyver dicsősége meg 
van mentve! J á r a  volt, J á r a  nincs! a1 kígyó faj j

(értjük a’ magyart} a’ legutolsó csecsemőig kiirt
va. -Nem kételkedünk , hogy ő császári apostol 
felségének atyai szive őrülni fog midőn meghallja, 
hogy a’ kedves és hű románok , mily híven telje
sítik , népei, a’ „ g e s  a mi n t  n i o n a r c h i e “ bol- 
dogitására intéseit kegyelmes parancsait, és azért 
hi8zszük, hogy nem lúg késni a’ vitéz tábornok 
uraknak, és az egé^s erdélyi császári hadsereg
nek, legmagasabb megelégedését kijelenteni.

De minthogy az osztrák hadvezérek ’s átal- 
jábaa az egész osztrák vitéz hadseregnek egyik leg 
kitűnőbb jelleme a’ szerénység: ne hogy fenn di
csért vitéz tábornok uraknak több rendbeli , a1 trón 
dicsőségére tett hiv szolgálatai, szerénységük miatt 
jutalom nélkül maradjanak; bátorságot veszünk ma
gunknak a’ legfelsőbb osztrák kormány figyelmét 
a* többször megnevezett derék tábornok urakra fel
hívni, hogy addig is inig a’ v i l á g  s z e l l e m é 
től  áthatott kormány iid ös feladata, a’ nagy és 
dicső munka, a’ magyar nemzet kiirtása bevégez
ve lenne , a’ mikor a’ . . g l e i c h e  b e r e c h t i g  u n g  
a l l e r  n al  i o n a li t üt  e n“ üdvös elve életbe lép - 
teítvén ’s a’ gazdátlan magyar birtok , isteni és 
emberi törvények igazságos rendeiete értelmében 
a’ hiv románok között G ä b e t  tanár útmutatása 
szerint egyenlően felosztatván , a1 derék tábornok 
urak is magok részét ki fogják kapni, addig is 
mondjuk legyen kegjes illő kitüntetésekről gon
doskodni, ’s a’ már többször dicsért császári tá
bornok urakat bárói vagy hercsegi rangra emelni, 
avagy csak azon okból is hogy a’ kik tetteikkel 
magukat arra érdemesítek, rangjoknál fogva is 
,,h o f f ä h i g“ ek lehessenek ’s az udvarnál a’ hoz- 
zájok hasonlók között méltó és illő helyüket el
foglalhassák.

Sajnáljuk , hogy ezen alattvalói hűségből szár
mazott alázatos figyelmeztetésünket, minden más 
közlekedési eszköztől el lévén zárva, éppen ezen 
fa m os  u s  hírlapban vagyunk kénytelenek felter
jeszteni : azonban reményijük, hogy ai általunk
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érdeme szerint raéitánylott ,, S i e b e n  B ü r g e r  
B o t e “  érdemes szerkesztője B e n i g n i  e d l e r  
v o n  M i l d e n b e r g  ur szives leend ezen czikket 
közkedvességii hírlapjába átvenni, így reményijük, ] 
hogy az illető legfelsőbb helyre eljntand, kivált j 
ha a1 kis Erdély nagy fia, kire e’ hon büszke, j 
a’ minden szép és dicső tettek nagylelkű pártfo- ; 
goja, nagyméltóságu branyicskai 1. b. Jósika Sá
muel ur ő excellencziája, e’ hazája boldogitásá- 
ban, a’ legújabban felfedezett elvek szerint kifá- 
radhstatlan férfiú , kegyes lesz , ezen Erdély jö
vendő nagyságát és virágzását oly közelről érdek-
ö ügyben hathatós ajánlatával közremunkálni. 

-----------—
O r s z á g g y ű l é s .

Január 13. A képviselők nyílt ülést tartottak, 
a’ 2-kat Debreczenben. A jegyzőkönyv hitelesítése 
után felolvastatott az ellenség hadvezéréhez Win- 
dischgrétzhez küldött ’s általa letartoztatott választ 
mány jelentése. Múlt év utolsó napján a’ nemzet 
képviselői Pesten tartott iilésökböl elküldötték Mai- 
láth Györgyöt, Lonovics Józsefet, Mailáth Antalt 
Déák Ferenczet és Battyány Lajost az ellenség 
hadvezéréhez olly megbízással: hogy a’ magyar 
nemzet függetlensége, becsülete és jóléte alap
ján fegyverszünetet, ’s ha lehet békét eszközöljenek.
A’ képviselők ezen eljárását nem bíráljuk , maga 
az eredmény fölöslegessé tesz minden bírálatot. 
A’ küldöttség személyzetének egyikét Battyány La
jost az ellenség hadvezére maga elébe sem bocsá
totta ; a’ többinek kijelenté, hogy őket országgyű
lési küldöttekül nem tekinti ; mert szerinte Magyar- 
országnak nincsen országgyűlése , ’s a’ békeköny
örgésre mi a’ válasz? halál, — a’ magyar nemzet 
halála.

Kimondotta Windischgraetz : Én béke alkuba 
nem bocsátkozom. Én f e l t é t l e n  á l t a l  á n o s h o -  
d o l a t o t  k i v  ó n o k ;  én fegyveres erővel fogom 
az országot meg hoditani , titeket pedig letartóz
tatlak.<( Ez ’a jelentés értelme. V képviselők e- 
ött elzárva a béke útja. A nemzet életére kimon
dotta a’ halált; de a’ magyar nemzet nem gyávn! 
annyira e l , hogy egy zsoldos sergecske által a’ 
szolgaság a’ rabság az enyé-z-t gyalázatos sírjába 
temettessék. A’ nemzet képviselői bíznak a, nemzet 
erejében. E' bizalom erőre férfias elhatározásra 
lelkesíté a’ képviselőket s’ meghatározták:

1. A’ magyar nemzet, rasllyet szent hűségé
ért halállal kínálnak meg, védeni fogja magát.

2. A’ nemzet képviselői hívek maradnak a* 
nemzethez, ’s őrködni a1 nemzet jógái, szabadsága 
élete fölött , s’ a ’ kormány által előteremteni az 
erőt, mely az ellenséget istentelen szándékában meg
gátolja, megsemisiüse szent kötelességöknek is
mervén, szétoszlott! a’ harca hévégzette előtt nem 
fognak.

3. As önvédelem szent harcin a’ legigazságo

sabb , legszentebb harcz lévén, ki e’ harcs téren 
megszalad, az a ’ nemzet nevét, a’ nemzet életét 
gyalázattal fertözteti m eg, következőleg jutalma 
halál. A’ rablásnak vagy zsarolásnak szinte halál 
a’ jutalma kérlelhetlenül.

A’ nemzet kormánya különös figyelemmel le
gyen a népre, hogy az elszenvedhetlenül ne ter
heltessék, a’ termesztmény, az eleség, a’ ruhá
zat mit ki szolgáltat részint adójába be tudassék 5 
részint kész pénzel rögtön ki fizettessék 5 ha mit 
azonban az ország kincstára azonnal ki fizetni nem 
birna harcz után kétszeresen téríttessék meg.

H l. V A s á r í i e l y , január. 15- kén.
M a r  0 s v á s á r  b e 1 y , jan. 14. Erdély vesz

ve van , hangzók kevés idő előtt átalánosan ’s 
most örömmel Írhatom, hogy Erdély veszve nincs, 
mert világhírű tábornokunk Bem Erdélyt ismét 
viszszaadá ’s a’ még kevés hetek előtt halottnak 
vélt unió Phoenixként újra feléiede.

Tegnap estve érkezett be mindenkitől szeret
ve tisztek vezérünk , követve bátor serege áltál , 
melyet elszánt lelkesedésében sem a’ hoszszas ut 
fáradalma, sem a’ szigorú téli idő meg nem lan- 
kasztott. — Miután az ellenségtől egész felső Er
délyt megtisztította, ’s az, vég megsemmisitteté- 
sét csak Bukovinába való futása által kerülhette 
e l,  oly intézkedéseket tett, melyek által mind a’ 
már viszszafoglalt felső Erdély törvényes birtoka 
’s a1 személy ’s vagyoni bátorság tökéletesen biz
tosíttatott, mind pedig a’ megszakasztott, ’s min
denkitől anynyira viszsza óhajtott közlekedés hely- 
reálliitatott. Ezen intézkedések oly belátó számí
tással rendezvék , hogy noha a’ már viszszafog
lalt felső Erdélyben a’ rend és az ellenség neta
lán! újólag való betörése elleni megóvására nem 
kis erő kívántatik, mind a’ mellett előre haladó 
seregünk ereje ez által legkissebb gyengülést sem 
szenvedett.

Vezérünk mindenütt, merre legelői vezeti győ
zelmes seregünk a’ legnagyobb "nagylelkűséggel 
bánik meghódított elleneinkkel , mely nemes eljá
rása a’ legjobb hatást gerjeszt, nemcsak a’ le
győzött, de még a’ legyőzendő ellenségnél is.

Marosvásárhelyre való beérkezésünk, hol a’ 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott vezérünk bá
tor seregével, első lépés alsó Erdély viszszafog- 
lalására ’s bizton remélhetni, hogy valamint nyug
vást nem ismerő vezérünk lelkes seregével felső 
Erdélyben a’ katonai önkény darázsfészke Naszód 
tornyára kitiizé három színű lobogóinkat , szintúgy 
nem sokára hirdetni fogják lobogóink Szeben ’s 
Gyulafejérvár ormain a szabadság diadalát, ’s a’ 
camarillai ’s katonai zsarnokság halálát.

Hadmenetünkróli hiteles tudósításokat naponta 
ön lapja tőlem fogja kapni.

K i s s  S á n d o r .
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Szavamat beváltom, a’ székely fővárosból irok. 
A’ roezöségen Kaján, Szovát, Berkenyes, Frát^n, 
és Méhesen majd minden baj nélkül átvágék. A ’ 
lakosok hallva csapataink győzelmét inkább félnek 
mintha támadólag lépnének föl. Méhesen demons
tráltam , a’ falut kapitányostó! magam elébe hivat
va megparancsoltam, hogy másnap 14-én a’ fegy
vert és lándzsákat öszszeszedjék és ide mára be
hozzák. Nem tudom mily sikere leszen mert rögtön 
indulandó vagyok.

Győzelmes csapataink tegnap és az előtt jöt
tek meg. A’ sóvidéken tanyázott szász ésolah nép
ség is állomását a’ napokban hagyta el.

Udvarhelyt még tegnap előtt délután indult 
szekeresek mondása szerint Henter tanyázott kevés 
számú polákkal.

A’ parányi Háromszék és Erdővidéke még ed
dig hősiesen fenn tartá magát. A koszorú diadal- 
mi babér a 12-dik zászlóalj, Mátyás lovagok, ’s 
Háromszék imádott szülő földemé.

A’ múlt év december hó utolján történt Ge
deonnak csata után, mert Erdóvidékén kétszáza
dét lefegyvereztek, 3 havi fegyver szünetre léptek.

A feltételek közt az is ott volt, hogy az ön
kéntes és Mátyás lovagokat lefegyverezvérs fegy
verüket béke jelül küldjék meg nekik. A’ feltételt, 
hogy láttassanak valamit tenni aként teljesiték, 
hogy tán 40 fegyvert nehány kard és pistolyt, át
küldőitek nekik , most a’ 12-dik zászlóaljból egy 
néhány itt van , de a’ hős Klément, ki e’ zászló
alj lelke két századdal ív. Vásárhelyre vonult, ’s 
nem adta meg telyeséggel magát.

Iíézdivásárhely egész hadi gyár, ágyuk , pus
kapor , golyó a’ székely harangokból ott öntetik. 
Az ágyukat egy Dunáméi nevű esztergályos önti, 
lőpor mindennap 40 font készül, valami 12 á- 
gyujok már van , ’s mikor az ellen nem háborga- 
tá majd minden nap Öntenek egyet egyet.

Mondják , hogy Hétfalu lelkes magyarságának 
női és gyermekei kötött, mert a’ férfiak Három
székre vonultak volt, a’ szász és oláh rabló csor
da, az ertyedihez hasonló dulásokut vitt véghez. 
Isten önnel, két nap múlva, ha miként eddig a’ jó 
isten vezérel, Háromszékről veendi tudósításom.

N é m e t h  L á s z l ó .

A 4, 81. C n y e ű í  e s e m é n y e k .  ( vég- 
*et.) Elébb a’ gyermekit verték agyon az anyá
nak,  a’ másik perczben ő teritetett fia mellé. A' 
klastromba többen menekültek nők és gyermekek ; 
de e’ szent hely sem volt tiszteletben a’ vad ál
latokká vált csorda előtt , a’ papi ornatusba öltö
zött praesidenst, ki keresztel kezében a’ nála me
nekültek éltéért esdekelt, meglőtték. A’ menekvő-

is tortúrák közt végezék k i, a’ sírboltokat

feltördelték. Nem kedveztek nemnek, kornak, ál
lapotnak , sőt több szászotés oláhot, kik posztó ru
hások voltak megöltek ’s magok e’ gaz csordával czim- 
borázó tanácsbeliek sem kerülhetők el a’ halálos 
csapást. Nőket fél meztelen hajtottak táborukba. —
De ki írhatja le e’ borzadalmas éj gonoszságait?
A’ mészárlás ’s a’ rablás más nap is folyt. Töb
ben menekültek a’ közeli erdőkbe , de egy része 
ott fagyott meg, más része fél őrülten és fél fa
gyosan érkezett Tordára, legtöbben megsebesed- 
ve s átlőve. Éhez hasonló a’ Bertalan éje Frank
bonban IX. Károly alatt lehetett, ki büuei tudata 
miatt meg is őrült. A’ város egészen hamuvá lett, 
az egyházak is lángok martalékivá lettek. Úgy a’ 
ref. tanoda ó és uj épületei. Szalmával szították 
a’ kevésbe gyúlékony épületeket. Nincs gyászo
sabb, de bizonyosabb adat az osztrák Camarilía 
fekete terveire nézve, mint e’ város megsemmisí
tése , mely megtagadva az Isten igazságától! fé
lelmet, trónját, meggyilkolt ártatlan polgárok vé
rein , lehumvasztott városok üszkein bünfertó kö
zepeit akarja felépíteni. Alsófejérben a’ harmadik , 
de legpéldátlanabb módon kiirtott város N. Enyed 
volt, melynek népessége 5 — 6 ezer közt vala ,
’s az emberiség és haza barátinak a’tudományok é s 
erkölcsök virágzásáért vált nevezetessé ; a’ carnu- 
rilla áldozatául éppen ezen erényéért kellett esnie.
A’ menekültek száma még bizonytalan, a’ nagyobb 
rész a’ város romjai közt lelte halálát. Legdühö
sebbek a’ bunyadmegyei ’s a’ szebenvidéki oláhok 
voltak. E ’ város lakossága folyamodott segítségért 
a’ Tordán levő magyar sereghez, de tagadó vá
laszt nyert. Egy nap múlva a’ megtörtént mészár
lás után küldtek egy századot; de ez már a’ leé
gett , kigyilkolt varost találá , és egy néhány el- 
butt szerencsétleneket. A’ megmenekültek részint 
Tordán részint Kolozsvárit vannak.

Székely uép! gyermekeid e’ ref. tanoda em
lőjén nevekedtek fel , s valtak a’ nép világosítói
vá , kelj fel!! ’s méltó haragodban seromisiesd^eg 
a’ hóhérokat ’s ároknak mestereit, kik elég isten 
tagadók a’ legborzasztóbb tetteket elkövetui.

Csernátoni M. Z s i g m o n d.
"V"

^ a l a t l l l l á l l  1 8 4 8  é v i  o c t o b e r  2 3 -  
k á n  t ö r t é n t  b o r z a s z t ó  g y i l k o l á s  r ö v i d  
I e i r á s a.

A’ késő maradék nem fogja elhinni azon bor
zasztó véres jeleneteket, melyek a’ felvilágosodott 
tizeukilenczedik század derekán Erdélyben, imád
va szeretett bérezés hazánkban történtek. Történ
tek pedig ép akkor,  midőn a’ becsületes jelleme, 
igazság ’s szabadság szereidéről világszerte is
meretes magyar nemzet, hasonlithatlan nagylelkű
ségénél fogva ősi szabadalmairól, jogairollemond-
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váa azokat meg osztó minden e’ honban lakó fa
jokkal , midőn azt akaró, vivé véghez a’ magyar 
hogy a’ nép , mely a haza földét bírja , és a ha
za földe, melyet a’ nép b ír , egyiránt legyen sza
bad; midőn azt akaró a’ magyar, hogy hivatalok 
elnyerésében , csak a’ képesség határozzon, hogy 
egyedül az ész tudomány uralkodjék, ragyogjon; 
midőn a1 magyar minden institutioit, a’ lélekemelő 
szabadságra fekteté.

Ilyetén jeleneteknél az ember azt hinné, hogy 
a’ szabadság áldásaiban részesültek, leborulanda- 
nak a’ nemzet előtt, mely a’ szent szabadság ál
dásait reájok árasztá, éa a’ hálaérset legszentebb 
indulatával csatolandják magokat a’ nemzethez , 
mely őket a’ szolgaság jármából kiszabaditá és 
polgártásivá fogadó, szabad polgárokká tévé. A- 
zonban napjaink vértelyes eseményei, a’ humanitás 
érzetétől ’s a’ szabadság sreretetétől eltölt keblű; 
embert, ellenkezőről gyözendik meg.

Állításom indokolásául egy kebellázitó sze- j 
rencsétleiiftégnek , melyben magam Í9 forogtam,! 
előadására szoritkozandom. E ’ véres esemény szín
tere , a’ lakosainak honsz,ereiméről, műveltségé
ről, az arányváltás ’s kohászatról híres Zalatkna 
vala.

Az 18-18-ik évi october havának 15 , 1G, 17, 
18 ’s 19-én Abrudbányóról és Zalathnáról, síii- 
retezés és egyéb magán ügyeik elintézése végett; 
Fejérvár környékére leutaaoit magyarokat, az utón 
fegyveres és láncsás oláhok letartóztatták, fegy
vereiket elvették, őket megverték, ’s midőn egy 
abrudbányai magyar kérdené, kinek parancsából 
tartóztatják le ’s verik meg a’ magyarokat ? felel
ték: Dobra parancsából, ki nekünk megparancsol- j 
t a , hogy a’ magyaroktól a’ fegyvert vegyük el 
’s őketyöljük meg. October 21-én Fejérvár váro
sát a’ fölbőszitett rabló ’s gyilkoló indulatát, szá
zadok folyamán keresztül levetkezni nem tudó 
oláh csoport , a’ császári katonaság protectioja a- 
latt fölgyujtá. Ezen ’s az ezt megelőző gyilkolá
sok , rablások hire , a’ békeségben, testvéri sze- 
í eleiben élő Zalaiban magyar lakosait mély ag 
godalomba ejté.

Nemegyei János, a’ zalathnai uradalom igaz
gatója, a’ kebelbeli örsereg főparancsnoka, ez idő
ben kormánybiztos, kötelességéből kifolyólag futá

rokat bocsátott az illető főispánhoz, öt a’ súlyos 
körülményekről tudositaudó ’s a’ város biztosításá
ra segedemet kérendő. De segedelem nem jött 
nem is jöhetett, mivel leveleinket elfogták. Octo- 
her 2 2 -én reggel, én a’ szószékből figyelmetessé 
tevém híveimet a’ bennünket fenyegető vész iránt 
’s különösen Ielkökre kötém polgártársaimnak az 
éberséget a’ békeszeretetet, a’ nőknek pedig hogy 
ékszereiket, drágaságaikat ássák el. Octb 22-én 
délután 4 és 5 óra között, Nemegyei a’ piacion 
népgyiilést tartott. Az örsereg és néphez intézett 
lelkes beszédének veleje ez vala: Polgártársaim 
Egy szerencsétlen esemény adta elé magát. Fejér
vár várossát, egyfőlböszült oláhcsoport tegnap fel
gyújtotta. Az ott levő örsereg a’ mint értésemre 
esett, a’ gyilkosokat és gyujtogatókat viszsaa ver
te. Amint tudom, a’ felbőszített csoport, mindeu dü
hét a’ nemzeti lobogó ellen irányozta, ’s 
hogy az örseregeket felfegy verkeztesse. Pol
gártársaim! 5 Ferdinand magyar király , a’ mar
t iu l  napokban alkotmányunkat szentesítette; en
nélfogva, a’ magyar nemzet függetlenségét ’s igy 
színeit is elismerte. Mi ez alkotmánynak hűséget 
esküdtünk, a’ törvények értelmében őrsereget ala
kítottunk , a’ nemzeti saineket, lobogókat kitűztük. 
Azért én mint hűséges hazafi, mint hive a’ ma
gyar minieterinmnak , esküszöm az élő istenre, 
hogy utosó leheiletemig, sem a’ fegyvert le nem 
teszem , sem a’ lobogót viszsza nem veszem. A’ 
nép egeket hasogató lelkesedéssel , háromszor visz- 
hangozta : esküszünk, hogy sem a’ fegyvert le 
nem teszsaiik , sem a’ hazánkért melegen verő szi
vünket, oly szépen ékítő nemzeti színeket le nem 
vészesük. Ezek után Nemegyei könybelábbadt sze
mekkel igy szóin: esküszöm tovább arra, hogy 
m i, valamint eddig , agy ennekutána is , senkit 
megtámadni nem fogunk; de minden megtámadok 
ellen magunkat férfiasán védelmezni fogjuk. Yégra 
esküszöm újból hűséget a’ magyar királynak , hű
séget törvényes kormányának, engedelmességet 
a’ törvényeknek. Mindezen ünnepélyesen letett es
kü t , a' nép fölemelt kezekkel háromszor ismétel
te. Nemegyei lelkes beszédét Bariba Gyula bá
nyászéit ülnök , a’ jelen levő oláhoknak anya
nyelvűken megfejtette. (Folyt.)

A’ kolozsvári katonai tér parancsnokság által köz
hírré tétetik : hogy mátyás huszár ezredbeli negyedik 
század számára 5-8 év közötti ép használható könyü lo
vas alá alkalmas lovak naponta délelőtti tiz órától tizen
kettőig a’ városháznál vásároltatni fognak JJO pengő fó- 
rintal fizettetvén darabja.

D e r t e n c z e y  A n t a l ,  
Őrnagy tér parnesnok.

E f f a & P é  S Z É l f A .
Kolozs megyében Oláh Kájáni pusztán 300 szé

kéi nyi széna van eladó. Közelebbi tudósítást W olí l  test- 
r é r  gyógyszerészeknél kolozsvári kaphatni.

Szerkeszti éa sa já t b etű ivel nyom atja O c s v a l  F e r e n c i .




