Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik
nvei, irányczikkek , bel- és külföldi hi'rek.
H irdetm ények a’ szokott d íjé r t vétetnek tel.

H IV ATA ILO S R O V A T .
B e Ő l l i y k o r m á n y b i z t o s 55 C ili t á b o r 
n o k t ó l f. bó 1 7 - r ő l k ö v e t k e z ő t a r t a l 
mú h i v a t a l o s j e l e n t é s t v e t t .
Szerencsém van önnel tudatni, hogy P u c h n e r főtábornokot, ki Medgyesnél minden erejét
összepontositá ellenem, tökéletesen megvertem és
ő Szeben felé menekült. Reményiem, hogy f. hó
20 kán Szebent beveszem, mert a’ Gálfalvánál volt
tegnapi találkozás és mai megveretés után t ö k é 
l et esen me g van s e mm i s í t v e .
Balástelkén pihentem csapataimmal, mert kü
lönben Medgyest elfoglaltam volna még ma.
Veszteségünket nem tudhatom ; de körülbelül
250 foglyunk van nyereségünk. Az ellenség vesz
teségéről bővebben később, mert az ellenség tö
kéletesen szétveretett.
U g y a n a ’ t. k o r m á n y b i z t o s ur h i 
v a t a l o s t u d ó s í t á s t v e t t a r r ó l , hogy jao.
19-én részint az erdőkbe, részint Monor felé szét
futamodott oláhok és határőrkatonák Balásfalvát
oda hagyván, Czecz alezredes (Balásfalvát) ellentállás nélkül elfoglalta ’s most nyomul utánukr
A’ „ K ö z l ö n y “ folyó évi jan. 17-én Debre
cenben kelt 3-ik száma jutott véletlenül kezeink
közé. E ’ lap hivatalos rovatában következő ta r
talmú hiv. jelentés olvasható :
B a l a s s a G y a r m a t jan. 14-én 1849.
Miután az ellenség seregeinket folyó hó I l 
kán Oroszi, Vadkert és Ipoly Ság környékén utol
érte volna, Görget táborvezér ugyanez nap utó
csapatát Gijon ezredes vezérlete alattaz ipoly S á 
gi szőlőkben és Tompa vidékén ágyukkal erősen
ellátva oly szerencsésen helyezé e l , hogy az el
lenség előre n>omulván, mitsem gyanított elrejtett
katonáinkról 5 11 óra tájban minden gond nélkül
ke is vonult a’ nehéz lovasság C s ű r i c h tábor

fohadivezérség hivatalos közlemé-

nok, N o s z t i c z és W a l l i s parancsnokok ve
zérlete alatt a’ szőlőkerteU mellett Ipoly Ságba,
hol erős ágyutüzeléssel fogadtatott a’ mi részünk
ről. Az ellenség rémületében anynyira megzavaro
dott, hogy önvédelmére nem is gondolván, majd
nem minden lövés nélkül megfutamodott és a’ csa
tatért nagyszámú holtakkal elborítva hagyta el.
Ugyancsak G i j o n ezredes parancsnoksága alatt
történt f. hó 1 2 -én , miután az ellenség Ipoly Ság
körül ismét öszszeszedte magát egy másik, az
előbbihez hasonló ütközet. Folyó hó 13-án, miu
tán Görgei táborvezér utócsapatát tetemesen meg
erősítette , Varsánynál állította fel csatarendbe és
hasonló szerencsével működött az ellenség vesz
tére. Ugyanez nap történt egy kissebbszerü d ó c sa 
tározás Verebéiynél, hol Schwarzenberg előőrei
kénytelenek voltak viszszavonulni.
Seregeink igen lelkesültek , az ellenség em
berei szembeüinőleg levertek ’s a’ felvidék hegy
völgyei közt mintegy bizonyos legyőzetésüket
sejditik.
— László Anikó, Balogh Istvánná a’ honvé
dek számára 5 darab lábravalót, 2 inget és egy
csomó- sebre való vékony ruhát ajándékozott. Kö
szönet !

Weist laivatalos rész#
S ic k e ls f«*U>ors)Kás részletei(V égzet.)
A' csikiak , kik zsákmánynyal leginkább meg
terhelve valónak, folytonos kérés után, oly felté
tellel , hogy menet Udvarhely- és Keresztur fiszéket — melyeknek csász. katonaság általi elfoglaltatásáról az alatt megbitonyosodánk — «az ellenség
től megtisztítsák, pár hétre haza menni engedelmet
nyertek. Értesültünk azonban hogy Nyárádtő fe
lől ellenséges mozgalmakat vettek eszre ’s hidoreink állomásokat eihagják. Ex éjen nem történt

semmi. Másnap délfelé megtudjuk , hogy nem oiáh ság , nem egy két ezer katonaság, de csást.
kir. tábornok, csász. sereggel, roppant ágyuk és
hadi késiülettel jő ellenünk.
Mi lehet a’ háboru ciélja — nem tudók megfogni.
Táborunk a’ város végéni bitófa körüli téren
foglala helyet. A’ jobb szárnyán Dorschner, a’ ba
lon Beciman népe, a’ III. honvéd zászlóalj a’ Királykut és Koronka felé volt felállítva. Zsombori
fővezér is ott volt. Az ellenség délután (nov. 5.)
3 és 4. óra kötött szemünk láttára a'velünk szem
be levő dombon állította fel serg eit, ágyúit kiszegeztette, parin mentairt küldött, h o g y a z o c t o b .
3-ki ki r . l e i r a t o t i s m e r j ü k el ’s f e g y v e 
r ü n k e t t e g y ü k le.
fiibámulánk a’ General Commando im e’ hadfolytatási ürügyéu úgy mint modorán ’s mire Zsom
bori ezredesnek népünk nevében tett tagadó vála
sza az ellentáborba érkezék , bőgni kezdett az ágyu , zavarodni részünkről a’ nép ’s a’ mint szól
és ismét szól az ágyú , ott terem Koronka felől a'
XII. honvéd zászlóalj egy pár százada ’s nem fi
gyelve az ágyuk dörgésére, nem tekintve a’ megiramlott lándcsásokat, (kiket a székelyek sirásöknak neveznek} neki vág egy magára az ellenség
nek, ágyufedezetét két ízben hátrálni kényszeríti,
több kónynyii lovast mellőle ellő ’s helyét válto
zatlanul megtartva, sőt az ágyuk torkába mindig
eléfelé nyomulva, (egy párszor elönyomult a’ há
romszéki gyalogság i s , melynek azonban vezére
j o b b r a á t - o t igen hamar vezényleti) addig har
czol , míg az egész csatatéren, egyes czellengóket kivéve , csak magára marad ; mit az ellenség
látván ’s már most egész erejét a’ lelkes kis csa
pat ellen fordíthatván, végre kénytelenek voltak
ők is a’ babért szerencsésebb ellenségöknek hagyni.
E ’ vala nov. 5 -k e , a’ székely fötábor roegveretésének ’s ezzel M. Vásárhely és az erdélyi
részek legközelebbi sorsa elhatározásának szeren
csétlen napja. Ezután lön bevéve Dézs, Kolozsvár,
Torda ’sat.
Mentem volna Magyarhonija vagy haltam vol
na meg inkábh a’ csatatéren, mit üdvömre mon
dom , kerestem , mintsem nemzetem meggyaláztatásának im e’ napját túléljem !!
Táborunk elsiélede. A’ város bevétetett ’s
fegyverkeresés színe alatt több napi szabad zsák
mányolás tárgya lön. Kutyfolván és lladnőton levő
táboraink nem sokára szétverettek \ a’ mezöségen
levő Tordara vonult. Székelyeink száznnkint hurczoltattak fogságba. Marosszék nagyrésie, Udvar
helyszék egészen, kivált a‘ lelkes Teleky, Beth
len, Mikes és Zeyk családok birtokai feldulattak
oláh és szász rabló csordák győztes ellenségkmt
most először léptek bé a’ székely ezer éves szűz
földére. A’ nemesség javait prédára hányták , zsel
léreik ’s szomszédaiknak olcsó áron eladták ’s a 

zok árával és szebb szebb lovaikkal hazájobba té
rének. A’ nemesség, papság, önkéntesek és Má
tyás lovasság üldözőbe vétettek, elfogattattak,
megölettek. Maros- és Udvarhelyszék lefegyvereztettek , a’ törvények felfüggesztettek , katonai kor
mányok állíttattak, minden közlekedés megszűnt
a’ nemzet lebékóztatott.. . . . . . E z a’ székely tá
borozás folyamának hű előadása,
E g y szemtanú.

A’ m. v á s á r h e l y i s z é k e l y t á b o r
m e ff v e r e t é s é n e k o k a i .
A’ székely táborozás főmomentuma a’ m. vá
sárhelyi , részünkről elvesztett csata lévén , szük
ségesnek látom azt a’ közvélemény tájékozása ’s
a’ jövőkor tanúsága végett okaiban és következé
seiben megvizsgálni.
Hogy bérlett zsoldosok szabadságért küzdő né
pet legyőztek , nem első a’ történetben; de hogy
a’ vitézségéről híres székelység fegyvertelen ré
szét polák, oláh, szász és ctigány katouaság és
nemzetőrség lefegyverezze, oly jelenés hazai tör
ténetünkben, mi megérdemli, hogy okait fiirkészszük.
A ’ „ H O N V É D N E K “ a’ haza szent földe mel
le tt, védenie kell a’ hazai nemzetek becsületét,
históriai hírnevét is.
Megveretésiink gyökérokát nem kell valamely
különös személyben, nem egyes eseményben keres
ni — több egyén bűnös árulásával szövetkezett itt
maga a’ balsors és szerencsétlen körülmények ’s
úgy nyomák nemzetünkre ez — úgy hiszem , nem
sokára lemosandó — gyalázat bélyegét.
Azon baljóslatú perez , midőn Bucii kapitány
és Réz Farkas (mint később ki világlék) hamis hí
rei a’ nemzetet higgadt tanácskozásában megzava
rok ’s a’ rögtönzés terére kényszeriték , azon perc*
a’ m. vásárhelyi catastroph magvát veté e l , rendet
len táborozásunk egész folyama ápolá, a ’ szászrégeni rablás végre gyümölcsé érleié.
Hogy is nem átallott» Bucii és társa olyas
mit hozni tény gyanánt a’ nemzetgyűlés elébe , mit
szemeivel nem láto tt, mi iránt meggyőződve nem
lehetett.
’S ha már ők tették — miért engedék magu
kat a’ nemzet bölcsebbjei lelkesedésük által anynyira elragadtatni, hogy az ifjúság és nép óhajtá
sára hajoljanak ’s maguknak oly roppant feladat
hoz, minő ctélszeriien és idvesen vezetve a’ szé
kely tábor működése leendett, egy éjszakai elő
készületet engedjenek.
Sőt miért nem volt az egész nemzet között
ember, ki rá tudja bírnia a’ népet, hogy ne rög
tön és ne mind , de csak a’ fegyveres erő és gya
korlottabb nemzetőrség ’s bizonyos számmal men
jen 5 a’ többi pedig szerezzen fegyvert, gyakorol

ja magát, legyen részint tartalék seregül, részint
védje Udvarhely és Marosszéket reactionarus, szász
és oláh invasiotól?
De úgy kell lenni, hogy e’ nép többé senki
ben, magában sem bízik. Úgy kell lenni, hogy a’
sok nyomás alatt megszokta a’ szolgaságot ’s mig
a’ szabadság bajnokaiban gyanakodik , a’ Schwarz
gelb zsarnokok kezeit szolgai bizalommal csókolja.
....Különben hitt volna férfiúinknak, kik minden
szentekre hivatkozva mondák , hogy menjen most
a’ nemzet egy része, majd elmegy a’ másik ’s igy
tovább.
Nem, nem! megyünk mind — kiáltáb. Es úgy
lön. Készületlenül mindnyájan menénk ’s mindnyá
jan fu'ánk.
Istenemre! Vagy úgy áll a’ dolog, mint elő adám , vagy azon számtalan lelkes és tapasztalt
székelynek van igaza, kik állítják, hogy a’ s z é 
k e l y t n e m k é r n i , n e k i a mi j ó i s p a r a n 
c s o l n i k e l l ! Ilyenek az absolutismus követke
zései.
Legyen tanúságul ez a’ kormánynak és nép
vezetőknek.
Menjünk továbh az okok kutatásában.
Midőn octob. 17-kén kimondaték , hogy más
nap indulunk M. Vásárhely viszszavételére, egy
szem lőpora sem volt táborunknak. Még előbb Csík
b a , másfélnapi járó földre kelle küldenünk. Ágyúink
sem voltak , mert az előrelátó General Commando
a ’ katonai főhelyeken Csíkszeredában és K. Vá
sárhelyt levő ágyukat még a’ martiusi napokban
Szebenbe vitette volt. ( E z ám az okos politika!
de egyszersmind uj alkotmányunk felfüggesztésé
nek is titokkulcsa J Arra tehát, hogy Pesti öl kér
jünk , vagy (mint a’ m. vásárhelyi csata után a’
lelkes Háromszék lett) itt ben öntessünk, időnk
nem lévén , csak nem puszta kézzel indulónk há
borúba.
Nem tréfa mit mondok. A® udvarhelyszéki tá
bor majd három hétig táborozott a’ nélkül , hogy
egy áliodalmi tölténye lett volna. Reczman vezér
igen naivul mindig azt monda, midőn ez iránt felszólittaték : honnan az anyám izéjéből adjak, ha
nekem sem adnak. Sőt a’ Mátyás-lovagok nagy
részének a’ m. vásárhelyi csatakor sem vala tölténye.
Fegyveres erő dolgában hiszen jól állottunk ,
mig csak a’ zavargó olahokkal volt bajunk ; de mi
után ők a’ reactioval szövetkezének , erőnket há
romszorta feliül haladták. Egy háromszéki, egy
csíki, öszszesen is 1500-at alig tevő gyalogzász
lóalj — mely azonban haza menők miatt naponta
fogyott, egy teljes osztályt nem tevő esik-három
széki huszárság, a’ XII. honvéd zászlóalj, meg
egy pár száz lelszereletlen Mátyás-lovasság, vég
re két zászlóaljnyi fegyveres nemzetőrség tévé ősz
i e s fegyveres erőnket. Láucsásainkat, kiknek uagy
részét a’ jobbára csak rabolni, égetni és zavarog-
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ni tudó zsellérség és jobbágyság té v é , forma sze
rinti háborúban alig vehetni tekintetbe, ezek oláh tábor ellenében miiy erősek , puskával és ágyuval szemben épp oly gyengéknek mutatkoztak.
Részemről láncsásokat a’ nép leikéből választanék
de ágyú nélkül nem használnám , ekkor is csak ro
hamra és az elhullottak teljes kivégzésére.
Hadfolytatásunk modora is az okok egyikét
képezi. Halljátok csak.
T á b o r i elrendezésről, hadias bégyakorlásró l, szabályszerű mozdulatok, rendes élelmezés,
szállásolás és fizetésről, (mik a’ rablás és gyúj
togatás egyedüli orvosszerei leendettek) valamint
engedelmesség és fegyelemről szó sem voit. Sőt
fővezéreink azt sem tudták, menynyi zászlóaljaik,
tiszteik, legényeik száma? tanulnak-é valaha?
tudnak-é valamit? kikapták-é élelmöket? van-é
hol háljanak? hányán mentek el, hová, miért?
Húsz zászlóaljnyi láncsásaiukuál csak két katona
viselt őrnagyunk volt. A’ tisztek vezérestől együtt
jól ettek, ittak, aludtak ’s csapataikat (mondanám
csordáikat^ a’ hová parancsolták vitték. A’ ki ve
rekedett, lopott, égetett, ölt, haza szökött, őrhe
lyét vagy másnemű kötelességét elhagyta, megpirongatták egy előre, azután mentére hagyták.
Mindenki csinálta a’ mit tetszett.
Hát a’ tábor mozgás és nyugvás alatti biz
tosságára mit tettek a’ mi tiszteink, vezéreink ?
Elő-, oldal- és hátőreink vagy sóba nem vol
t a k , vagy nappal a’ főtáborral járták, ettek, ittak
és lármázták, éjjel szintúgy vele tivornyáztak és
aluttak. Mikor megérkeztünk valahová, vezér és
sereg főgondja a’ hasa — egynek sem a’ tábor
biztossága volt. Czirkáló őreink nem voltak. Az
ellenség kémei a’ körülettünk levő hegyeken les
ték mozdulatokat, ’s mi fityet sem vetettünk rá.
Ha vagy egy tölténye volt, azzal szünetlenül pus
kázott a’ legéuység. Éjj volt vagy nappal, ellen
séges vagy barátságos földön örök és sereg lár
mázott, puskázott, rendetlenkedett ’sat.
A’ föhadvezérségi tanács stratégiai működése
is eredeti a’ maga nemében.
Az egész székelységet kiinditja fészkéből ’s
a’ szászokkal és oláhokkal határos Udvarhely- és
Marosszéket védtelenül hagyja. Az udvarhelyszéki
tábor mellé egy rendes fegyverest sem rendel ’s
kinek fegyverök volt is lőszert nem ad. Kémeket
nem tart. Az ellenség száudékát, midőn az már
végre hajtatott, akkor tudja meg. Még csak a’
táborozás czéljával sem látszott tisztában lenni.
A’ rendelkezése alatti hadtestet játszi székely,
könynyelmü gyermekkínt, százképpen változó terv
szerint most ide majd oda mozgatja, téringeti,
sokszor kergeti ’s ekép erejeböl kiveszi, kedvé
ben ellankasztja. Hadi törvények valamint rende
letéi pontos teljesedésbe vétele iránt magának
tudományt nem szerez; a’ helyett hogy a' tábor
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egyik vagy más részét megvizsgáltassa, azt had
folytatás czéljával megbarátkoztassa, a’ jó ügy
iránti buzgalmában megerősíts», reactionarius al
tatásoktól megóvja, egyik vagy másik hadszálláson heréskedik, lov ag o l’sat.
Még csak azon kérdésre kívánok felelni: birta-é ügyünk a’ mi vszéreink őszinte rokonszenvét?
’s vo!t-é ökelmöknek hadvezért képességék.
Én mindkettőre tagadólag felelek.
Ők mindnyájan osztrák érzelmüek, a’ régi
bureaucratia teremtvényei, az absolutismus , etabilismus és szurony világ emberei a’ szabadságnak ’s
kivált a’ népszabadságnak, a’ magyar birodalmi
egységnek barátai nem lehettek. Ők a’ martiusi
chartát, uaiotörvényczikket, ministeri kormányzást
lelkűkben soha nem szerették. Ők a’ székelyt to
vább is rabigában óhajtották volna látni ’s maguk
fölötte szokott módon tovább is uralkodni. A’ mit
im ezekkel ellenkezőt szólották vagy tettek, az
agyagfalvi gyűlésen tett e sk ü , szónoklatok és
rábeszéléseknek tulajdonítandó. Ők hódoltak a’
nemzet parancsának, mert féltették kenyerüket;
fejőket; meghajoltak a’ nép hatalma előtt külsőleg,
de nem szívben és lélekben. Vezették zászlóaljai
kat, teljesítették a’ felsőség rendeletéit, de ez
csak szolgai kötelességteljesités volt, min nincsen
isten áldása. Ők az ügynek csak szinlett barátai,
valósággal pedig ellenségei voltak. Rendetlenke
dett a’ székely, elhagyta őrhelyét, nem volt lő
szere , vagy azt vesztegette, rablott, gyújtogatott,
az ügy fő fő bajnokai, a’ nemesség ellen békétlenkedett, néha ki is tört, kötelességét nem teljesí
tette, buzgalma hült, hazájába kívánkozott’sat.’sat.
a’ német fővezérek és tisztek mindezeket elnéz
ték, nem gátolták, sőt titokban örvendettek, mert
tudták, hogy fegyelem nélkül a’ leghősiebb s e 
regnek is sorsa, végre fejetlenség, dissolutio és
tökéletes megveretés szokott lenni.
A’ következés megmutatta , hogy jól számí
tottak.
Képességüket illetőleg: egy derék hadvezér
kellékei közölt első helyen áll , hogy az ügynek ,
melyet szolgál, teljes leikéből barátja és harczv4~
seit ember legyeo, hogy seregének szellemét,
véralkotát és gyengéit ismerje, azzal bánni t ud
jon, bizodalmát, tiszteletét bírja, idves cséljaira
T o rd a kapun

kivül a’ Csillagnál vendéglő

PE P -

PE R h
t i í ) S V A I j találtatnak, többié! e jó izüen
készített ételek és italok a’ legjútányosnbb árion. T o 
vábbá bogy ha valakinek szándéka leendene ebédet vagy
vacsorát tulajdon házához vitetni, elöleges egyezkedés
mellett pontos szolgálatját a’ fenn m egírt vendéglő ajánlja.

rábírni tudja..... A’ mi vezéreinknél minden hiány
zott, ők a’ székely gyengéivel bánni nem tudának, bizalmát nem bírák. Természetes nyersesé
gét durvasággá bélyegzék, szabadság iránti szo
katlan hajlamát féktelenkedéssé keresztelék, lob
banékony természetét megromlottságnak kiálták ki.
Az agyagfalvi gyüiéskori lelkesedését szerfelett
felhasználni nem tudták. A’ hadjárásra, mit 10 —12 nap alatt el lehete végezni, 3 — 4 hetet vesz
tegettek. A’ nemzet tetterejét elzsibbaszták, ön
maga iránt bizalmatlanná tevék. Ide járult, hogy
egyenetlen fegyverrel kellett küzdenünk, nem lé
vén ágyúink és az igazat kimondva a’ puskapor
szagától is egy kissé már elszoktunk volt. ’sat.
I l y e l ő z m é n y e k u t á n v i r a d a r á n k a’
s z e r e n c s é t l e n novemb. 5-ke. Táborunk a’ dis
solutio pontján állott. Csak kedvező alkalmat várt,
hogy szétoszolhasson. Fegyveres erőnk már egy
harmadára volt apadva ’s ez is részint a’ sok ide
oda keringés hoszszu marsok, rendetlenkedés,
fegyelmetlenség és zsákmányolás által erejéből ki
véve , használhatlanná té v e , a’ többi zsákmány
nyal megrakodva zászlóinkat oda bagyá ’s haza
tért. A’ láncsásoknak is főgondjuk rakott szeke
reik voltak. Táborunk nagy része nem azon jártatta eszét, hogy verje meg az ellenséget, de
hogy szállítsa haza zsákmányát. A’ XII. honvéd
zászlóalj, mely pedig táborunk erejét tette, gonostságból-é vagy ostobaságból egy egészen nélkülözhetendett állomásra voltak rendelve. Seregünkhez senki, de egy szó felvilágosító, bátorító
szót sem intézett. Ütközet elvesztés esetére sem
mi rendelés nem tevődött. Az ellenség már meg
kezdette volt a’ támadást; részünkről semmi moz
dulat, semmi lövés, semmi rohanás. Némán né
zők az ágyukat nekünk szegeztetni, némán és
tétlenül golyózáporát ránk irányoztatni — mj. néz
tünk, bámultunk és....
Barátim! lelkem újból elkeseredik. Ne kényszeritsetek tovább írnom. Inkább mondjátok, nem
önként következett-é mindezekből gyalázatos megverettetésünk ? Inkább imádkozzatok velem a’ né
pek istenéhez, hogy nemzetünkről a’ gyalázatot
mentői előbb lemoshassuk.
E gy Szemtanú.
HIRD ETÉS.
Az .Riadalom számára gabonát nagyobb meunyiségben szállítói vállalkozók jelentsük

magokat nállam , b.

m onostor utcza. K ribI ház.
T a r Imre.
Élelmezési biztos.
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- 86 kitett holt testeket az útban elfogott oláhokkal
őszszehordattuk ’s egy templom alatti sírboltba el
helyezők. Az utcián talált és öazszehordott hol
tak száma 19 re megy. Tegnapi és mai kirándu
lásunk alkalmával , a ’ magyar lakosoktól elorzott
számos mofh» joiott Kéjeink k özé, molybői a’ já*
rai mepefcöHok már vis»s*akapták sajátjokát, »’
többiről pedig beküldésük melleit pontossá fogok
számolói. Vett tudósításaink szerint as ellop »
havasokba vonult.
B í r ó P á l.
í
|

szerint csupán 600 rablónak, mondhatni gyáván,
esett áldozatjául a’ meglehetős népességű virágzó
város. Okait jelenben nehéz fürkészni; tán kifejti
a’ későbbi idő.
A’ szerencsétlen menekültek megszabadítása
oly körülmények ’s esatásásek között történt, melyek
nek részletesebb tudása figyelmet érdemel.
Már as égés napja után küldetett volt Tordá
ról ©gy csapat, gyalog honvédekből és Mátyás-lovasokból Enyedre a' szerencsétlenek mentésére,
de azon kivonuláskor, az első páni ijedtség miatt
szétfutott népből csak igen kevesen találtatváu meg
a’ még füstölgő sőt égő város romjai között és pinW a g y s c l y k jau. i s .
czéiben, szükségessé lett az erdőkön ’s hol lehe
Röviden tudatom a’ szerkesztőséggel, hogy tett elrejtezett nyomorultaknak megmentése. E ’ vég
a' győzelmes magyar sereg Medgyeseo keresztül re f. b. 16-kán innen egy század gyalogság és a’
minden ellentállás nélkül Nagy-Selykre érkezett, Kress könynyü lovasok kisded osztatja, több torhol egy napi pihenést tartand. Bővebb, tudósítást dai önkéntes vállalkozókkal és anynyi szekérrel,
már küldöttem, de ez alkalommal talán elébb ju  menynyire szert tenni csak lehetett, elküldetett.
A’ megmentés sikeresitésére őrnagy és kor
tnod kézhez ezen rövid tudósításom.
mány
biztos D o b o z i I s t v á n , azon őrnagy,
K i s s S á n do r s. k.
kinek
erélyességének köszönhetni a’ fenérintett bá
T. tudósítónktól vettünk ugyan egy levelet
jan. 17-ról B álázóikéról, de a’ mely a’ tábornok tor és vitéz ’s az alkotmányhoz, melyre meges
úr hiv. tudósításánál későbben érkezvén kezeink küdtek szeghetetlen hivséggel ragaszkodó Kress
közé, belőle csak a' következő részleteket véljük lovas csapatot, alsófejéri főispán! Kemény Istv á n ,
Szilváéi Miklós, Paget János, Wesselényi Ferencz,
kiemelendóknek.
A’ baláxstelki csatában az ellenséges sereget ’s több lelkesek kíséretében , saját személyében viP u c h n e r személyesen vezérletté. Az ellenséges vén a’ fóvezényletet, tulajdon tudósítása nyomán
könnynyülovasok egy főhadnagya nehezen megsebe adatnak itt elő ez érdekes hadi munkálat adatai.
A’ csapatnak Enyedre érkeztével érkezett ép
sülve hadi foglyunkká lett. A’ ellenség közül töb
pen
akkor,
a’ már lehamvadt romok között rablását
ben estek el, közülünk egy sem. Sebesültünk mint
és képzelhetetlen gyilkolásait ismételendő, egy rab
egy 11 van; az ellenségé sokkal több.
ló oláh csorda, melyet Kress könynyü lovas szá
T o r d a , jao. 18. E ’ pillantatban érkeztek zados P e r e c z i Mihály m. e. 14-ed magával hir
a' vandali módón elpusztított Eoyed város mintegy telen megrohanván, mire egy félszázad gyalogság
1000 szerencsétlen lakosai, részint Tordáról fegy segélyre oda érkezett, már rendezése és rettenthe
veres erő fedezete mellett küldött szekereken, r é  tetlen bátorsága által a’ nagy tömeget széljel ver
szint pedig gyalog nélkülözve mind azjt, mi élő te és meg futamtatta , a’ gyalogsággal néhány pertöknek bár silányul teogetésére szükséges, miután czig űzte, de a ’ bekövetkezett estvi homály miatt
Eoyed feldulása és elhamvasztása óta az erdőkben a’ győzelmet tovább használni nem lehete. Fájda
fa rügygyei, bogyóval, és italul hova! gédelget- lom ! a ’ lovasság derék egy őrmestere vitézségének
ték magukat.
áldozatja le tt; lesből meglövetvén , azon helyt hal
Torda elöljárósága "s lelkes polgárai, jóllehet va maradt és ma innepiesen itt Tordán el is temaga e ’ város is az ellenség dúló átvonulásai és mettetett.
a' folytonos katonai szállásolas által őrlöttjében ’s
E ’ csatázásban személyesen kitüntette magát
különösön tüzelőkében nagyoa meg van szorulva, Szil vasi Miklós, több zsiváoy lelövése ’s bátor el
szántsága , valamint főispán Kemény István, mind
elhelybeztetésekről ’s legelső szükségeikről, test
vériesen gondoskodni el nem mulatják ugyan , mind- a’ szegény menekültek öszszeszedésében és ápo
azáltal, Vince, Jara ’s a’ több szomszédos magyar lásában , mind az ellen kifürkészésében tanúsított
-fec-lys égekr-menekü4t«"hr-rgtn ffT^ y -TEazben^vgyÉr isafeelsytérflssségá" "élfilT"““’
igénybe a ’ segedelmezést, felette szükséges, sót
Úgy szintén a’ 27-dik zászlóalj 5 -dik szá
elkerülhetetlen, hogy mindezen semmivel nem bí zadbeli őrmester Anasztázi. Uraim, polgárok szol
gáljanak e’ nevek buzdításul. Fegyver és egyet
ró szerencsétlenek a’ kormány által sietóleg segedelmeztessenek. Eziránt csakugyan mint tudjuk már értés , Uraim, ’s e’ hon mentve van.
történtek is czélszerü intézkedések.
17-én öszszegyüjtetvén ’s m. e. 180 szekér
Nem lehet hallgatással mellőzni Eoyednek a- rel ’s gyalog sorba elrendeztetvén a’ szerencsét
xon, csak nem megfejthetlek elhanyagoltatását, mi len menekültek, hoszszu vonalban indíttattak Tor-
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- 86 kitett holt testeket as atban elfogott oláhokkal szerint csupán 600 rablónak, mondhatni gyáván,
ösxszehordattuk ’s egy templom alatti sírboltba el esett áldozatául a’ meglehetős népességű virágzó
helyezők. Az utctán talált és öszszehordott hol» város. Okait jelenben nehéz fürkészni; tán kifejti
tak száma 19-re megy. Tegnapi és mai kirándu a’ későbbi idő.
lásunk alkalmával , a’ magyar lakásoktól elorzott
A’ szerencsétlen menekültek megszabadítása
számos warb» jutott kezeink közé, Wflyból ft’ já* oly körülmények ’s csatázások között történt, melyek
rai mepekUNk már visszakapták sajátsakat, a’ nek részletesebb tudása figyelmet érdemel.
többiről pedig beküldésük mellett pontosan fogok
Már na égés napja után küldetett veit Tordá
számolni- Vett tudósításaink szerint az ellen a ról egy csapat, gyalog honvédekből és Mátyás-loI vasokból Eayedre a’ szerencsétlenek mentésére,
hasasokba vonult.
B í r ó P á l.
de azon kivonuláskor, az első páni ijedtség miatt
szétfutott népből csak igen kevesen találtatván meg
a’ még füstölgő sőt égő város romjai között és pinH a g y s e l y k ja D. i s .
ezéiben, szükségessé lett az erdőkön ’s hol lehe
Röviden tudatom a’ szerkesztőséggel, hogy tett elrejtezett nyomorultaknak megmentése. E ’ vég
a' győzelmes magyar sereg Medgyeaen keresztül re f. h. 16-kán innen egy század gyalogság és a’
minden ellentállás nélkül N agy-Selykre érkezett, Kress könynyü lovasok kisded osztálja, több torhol egy napi pihenést tartand. Bővebb, tudósítást dai önkéntes vállalkozókkal és anynyi szekérrel ,
már küldöttem, de ez alkalommal talán elébb ju  menynyire szert tenni csak lehetett, elküldetett.
A’ megmentés sikeresitésére őrnagy és kor
tnod kézhez ezen rövid tudósításom.
mány
biztos D o b o z i I s t v á n , azon őrnagy,
K i s s S á n do r s. k.
T. tudósítónktól vettünk ugyan egy levelet kinek erélyességének köszönhetni a’ fenérintett bá
jan. 17-ről Balázstelkéról, de a’ mely a’ tábornok tor és vitéz ’s az alkotmányhoz, melyre meges
úr hiv. tudósításánál későbben érkezvén kezeink küdtek sseghetetlen hivséggel ragaszkodó Kress
k ö z é , belőle csak a’ következő részleteket véljük lovas csapatot, alsófejéri főispán! Kemény István ,
Szilvási Miklós, Paget János, Wesselényi Ferencz,
kiemelendóknek.
A’ balázstelki csatában az ellenséges sereget ’s több lelkesek kíséretében , saját személyében viP u e b n e r személyesen vezérletté. Az ellenséges vén a’ fő vezényletet, tulajdon tudósítása nyomán
kőnnynyfilovasok egy főhadnagya nehezen megsebe adatnak itt elő ez érdekes hadi munkálat adatai.
A’ csapatnak Enyedre érkeztével érkezett ép
sülve hadi foglyunkká lett. A’ ellenség közül töb
pen
akkor,
a’ már lehamvadt romok között rablását
ben estek el, közülünk egy sem. Sebesültünk mint
és képzelhetetlen gyilkolásait ismételendő, egy rab
egy 11 van; az ellenségé sokkal több.
ló oláh csorda, melyet Kress könynyü lovas szá
T o r d a , jan. 18. E ’ pillantatban érkeztek zados P e r e c z i Mihály no. e. 14-ed magával hir
a' vandali módón elpusztított Eoyed város mintegy telen megrohanván, mire egy félszázad gyalogság
1000 szerencsétlen lakosai, részint Tordáról fegy segélyre oda érkezett, már rendezése és rettenthe
veres erő fedezete mellett küldött szekereken, r é  tetlen bátorsága által a’ nagy tömeget széljel ver
szint pedig gyalog nélkülözve mind a z t, nii éle te és meg futamtatta , a’ gyalogsággal néhány pertűknek bár silányúl tengetésére szükséges, mintán czig űzte, de a’ bekövetkezett estvi homály miatt
Enyed feldulása és elhamvasztása óta az erdőkben a’ győzelmet tovább használni nem lebete. Fájda
fa wfrgygye! -Sregyó sá l, és italai hóval gédeiget- lo m ! » ’ lovasság derék égy*őrmestere vitézségének
ték magukat.
áldozatja le tt; lesből meglövetvén , azon helyt hal
Torda elöljárósága "s lelkes polgárai, jóllehet va maradt és ma innepiesen itt Tordán el is temaga e ’ város is az ellenség dnló átvonulásai és mettetett.
a’ folytonos katonai szállásolas által örlöttjében ’s
E ’ csatázásban személyesen kitüntette magát
Szilvási
Miklós, több zsiváoy lelövése ’s bátor el
különösön tüzelőkében nagyon meg van szorulva,
szántsága , valamint főispán Kemény Istv án , mind
elhelyhextetésekről ’s legelső szükségeikről, test
a’ szegény menekültek öszszeszedésében és ápo
vériesen gondoskodni el nem mulatják ugyan , mindazáltal, Vince, Jára ’s a’ több szomszédos magyar lásában , mind az ellen kifürkészésében tanúsított
helységek menekültéi is igen nagy részben vevén barczias férfiassága által.
Úgy szintén, a’ 27-dik zászlóalj 5 -dik szá
igénybe a ’ segedelmezést, felette szükséges, nőt
elkerülhetetlen, hogy mindezen semmivel sem bí
zadbeli őrmester Anasztázi. Uraim, polgárok szol
gáljanak e’ nevek buzdításul. Fegyver és egyet
ró szerencsétlenek a’ kormány által sietőleg segedelmeztessenek. Eziránt csakugyan mint tudjuk már értés, Uraim, ’s e’ hon mentve van.
történtek is czélsierü intézkedések.
17-én öszszegyüjtetvén ’s m. e. 180 szekérNem lehet hallgatással mellőzni Eoyednek a- rel ’s gyalog sorba elrendeztetvén a’ szerencsét
zon, csak nem megfejthetlek elbanyagoltatását, mi len menekültek, hoszszu vonalban indíttattak Tor-

M ein h i v a t a l o s rész*

<ta felé, minden felől a’ ki küldött csekély számú eljárásokban sinormérték: semmit sem tenni olyas
fegyveresek által fedeztetni kelletvén, mi miatt a’ mivel a’ loyalis ellent (ki még visszajöhet) meg
csapat részei egymástól meszsze szakadozva voltak bántsuk , kisértetbe ne hozassék.
kénytelen lassan előre nyomulni anynyira, hogy
Urbánnak van egy drágalátos czimborája, kit
Vinczre érkezésök alkalmával annak csak m. e. hívnak ezredes Jablanczkinak, ’s ki Kápólná ’s
fele része lebete egy tömegben. Itt a’ még fenál- Dézsröl szaladt, ekkép nyilatkozott futása előtt pár
ló székházból és az oláh beszerikának szánt cath. nappal: Erdélyben soha addig csöndesség nem lese
templomból ’s más fal-romok mellől véletlen jól mig magyar ’s oláh és szász vegyesen ’s együtt
számított, de szerencsére roszszul sikeritett fegy lakják e' földet ’s minthogy közelebbi időkben a ’
ver lövésekkel fogadtatott a’ kevés és elszórtan rebellis nyakas magyar az oláhságot ’s szászságot
nyomuló csapat. É s szégyelve bár, de meg kell annyira fölingerelte maga ellen, a’ magyarnak ki
írnunk, hogy e’ lövésekre, a ’ tordai önkéntesen kell költözni az országból ’s minden vagyonát az
lement nemzetőrök, kevés jobbak kivételével, kik oláhságnak ’s szásznak hagyni hátra; a’ történetes
között Érsek Elek és Posoni katonai seborvos tévedésből itten maradt’s vagyonát vesztett magyar
polgárok említendők, a’ hegy oldalokon meghu pedig csak is oláhvá ’s szászszá létei által szív
nyászkodva félre és elvonultak ’s a’ kevés hon hatja jövőben e’ földön a’ léget. A’ Dézsi szinte
védeket 's Kress lovasokat ’s mi több a’ szegény egy hétig őrzött beszterczei ’s vidékei nemzetőr
menekülteket sorsokra hagyták. Uraim tordaiak, tisztek is igy nyilatkoztak: Ez ember valóságos
legyen ez utolsó folt honfiságuokon, mert bizony csász. ezredes ’s Dem tiszteletbeli mint Mikás úr.
Gr. Daun — Párma major — az egy hétig
nincs nekünk hová futni, itt élnünk, itt halnunk
hurczolt
kétlovas eiőfogat visszaadásáért 50 ft. p.
kell!
kívánt
’s
végre 10 ft. p.ig handlirozott ’s ennek
Á’ honvédek századosa, meszsze hátra marad
ván a’ hoszszu vonalú csapattal, csakugyan őr kezéhez vételével adta vissza tulajdonosának a’ két
nagy Dobozi urnák ’s vele volt Hunyadi díjtalan lovát.
hadnagy Bánó Miklósnak a’ százados Pereczi ’s
Dec. elején a’ nyugalmazott Reininger alez
vitéz lovassága közre müködtével sikerült a’ meg redes aláírása alatt a’ naszódi kormány Szolnokzavarodott őrserget csata rendbe állíthatni, a' mo megyét értesité a’ felől, mikép nagyfalusi határ
hácsi , dombrói ’sat. határőrökkel vegyes oláh csór'
őrségbeli születésű Pap Jákob , absolvirler theolog,
dát mintegy fél óráig fentartani, ’s miután Zudor neveztetett ki a’ Pacifications Comitétól a’ XIV.
és ifj. Veress József vezénylete alatt mintegy 60 Román légió praefectusává ’s kerülete áll Szol
székely önkéntes segedelmökre jőve, férjfias részt nok , Doboka ’s Besztercse vidékének 96 falujá
vőnek e’ csatában, végtére teljesen megfutamtatni. ból; szintén tudatja azt is , hogy a ’ nevezett ’s
bitofán doctorizálandó praefectus úr híveit Bethlen
’S igy miután a ’ tömeg, több elestek bátra hagy
tavai Újvár felé, honnan jöttnek látszott, futva ben fogja öszszegyüjteni ’s magát hivatalába in
elhúzódott, a’ győzelmes kis csapat és minden stallálván Tribunusait kinevezni. Ezt tudatva meg
keresi az officiolatot, hogy a’ nevezett praefectus
menekültek további bántódás nélkül, bár a ’ léto
mi útnak hegy ormai mind két felől sűrűn rakva iránti engedelmességet a’ megye népének meg
valának fegyveres oláhokkal, Tordára beérkeztek hagyja.
’s lehető módon elszállásoltattak.
Ez a’ praefectus ur működött is Bethlen kör
E pillanatban, jan. 19 délután 3 órakor hoz nyékén eleget hogy megszámoltassék érette. Dec.
zák hírül, hogy a’ inegfutamlott oláh csordát, a’ vége felé a’ szebeni provinciális commissoriatus
Balázsfalvának indított magyar tábor derekasan Puchner ur elnöki rendeletéből elmondván , mikép
megverte.
a’ cs. katonaság díjazása a’ mostani háborús idők
( A ’ tordai több újdonságot jövő alkalomra.) ben a’ kincstárt igen kiürítette, ezokból meghagy
ja, hogy a’ folyó adónak h á r o m n e g y e d é t ez
évi áprilisig beszedje ’s azt folytonosan be is szolB e l s ö s z o l l i o k b ó l jan 5 - kén.
ssa.
( R é g i , de f e l j e g y z é s r e mé l t ó
Mindaddig, mig az erdélyi megyékben is a’
rendszer
át nem változtatik ’s a’ tisztek a’ főise s e m é n y e k .)
pányok nagy részével együtt meg nem rostáltátnak, ez országrészben a’ dolgok kellő rendben ba
„Oknüctból ő. cs. kir. felségétől4* Belsőszoljosan
fognak menni, mert a’ mostani emberek nagy
nők vármegyének Hlból Dézsen,, ctímü rendelet
része
nem emberei az ügynek ’s magokat az ügy
( a ’ le és fellépéseket adja elő) érkezett, azon
gyei
nem
azonosítva, hivataloBkodnak & fizetésért.#)
ban tárgyalás alá sem került; miért? nem tudhatni;
okául egyebet nem lehet tulajdonitni mint azt, hogy
*) Urbán is volt egy némely iránt ilyen észrevétellel.
az uralkodó átalános t.biroi szellem, miszerint az

V eg y es h írek .
A’ n. enyedi szerencsétlenség után főisp. Ke
mény István ki kü.detett a’ szerencsétlenek öszszegyüjtésére. Sikerült őket megmenteni ’s 80
szekeren Kolozsvárra szállitni. Soknak keze vagy
lába elfagyván, ezek gondos ápolás alá vétettek.
A’ kolozsvári polgárok sokat házaikhoz fogadtak
a’ többiek a’ ref. főtanodába elhelyeztettek. így
előbb 600 p. ft. köztök kiosztatott; f. hó 21-kén
pedig ugyan az ő számokra 2000 p. ft. adatott át
Kemény István főispán számadása alá.
— Felvincz lakosai Tordára és vidékére me
nekültek , ’s minthogy itt nem csak egyesek, ha
nem családok forognak fenn, Ugrón István Tordamegyei kormányzóhoz 6000 p. ff. utalványoztatott,
köztök leendő kiosztás végett, ’s a’ honvédi bi
zottmányhoz még nagyobb segély megrendeléséért
is felírás tétetett. —A’ reform, lelkésznek fizetése fél
évre kiadatott az álladalom pénztárából.
— Vadász csapatok alakíttatnak, foglalóul 5
p. ft. adatván — ’s rendes katonai zsold. Ebbe
csak az állhat b é , ki lőfegyverrel van ellátva.
Mások a’ mozgó nemzetőrségbe vétetnek fe l, ’s
kiknek lőfegyverük nincs láncsával állanak elő.
Ezek rendes katonai zsoldot kapnak; kötelesek
mind lakbelyököo, mind azonkívül hová rendeltet
nek szolgálni — feleskettetnek az alkotmány iránti
hűségre ’s törvény iránti engedelmességre. Mind
a’ vadász mind a’ mozgó őrcsapatok alakítói és
tisztjei alkalmasságáról a’ megyék főtisztjei fe
lelősök.
— Ugrón István Tordamegye kormányzójául
neveztetett.
— Tamási Károly a’ kolozsv. cath. iskolában
megürült egyházi történet és álladaiom-tan taná
rául helyetesittetett.
— Özvegyek, árvák nyugdijai, az illető pénz
tárok hiánya miatt országos biztos ur gondosko
dásából másunnan fizettetnek. Tanárok, lelkészek,
egyház szolgái fizetéseiket kapják.
— Minden fuvar s kiszolgáltatott élelmi sze
rek kész pénzel fizettetnek.
— Puskák ’s fegyverek vásároltatnak ’s ki
osztattak a’ mozgó őrseregnek.
— Az állodolom részéről minden megtétetik,
csak mi legyünk ügyünkhez hívek. Lóra minden ki |
képes, fegyvert ’s minden védeszközt elő ki csak
H IR D E T É S .
Áz állodalom számára szükséges gabona menynyi—
ség beszerzése végett folyó januar hó 25-kén árcsökken
tés fog t a r 'u t n i a’ város házánál délelőtt 9 ó r a k o r ,
mi e’ szállításra rállalkozni kívánóknak ezennel hírül
adatik. Kelt Kolozsváat jan. 21-kén 1849.
Tja r I m r e ,
élelmi biztos.
(1) T e l e k y Tamás ur m erostor kapu előtti h á 

elbírja, használjon a’ hazának ’s magának.
— Az elrablóit vagyonok viszszaszerzését az
állodalom nagy feladatának ismeri. Portyázó csa
patok indíttattak minden felé e’ végett ’s az oláh
ajkú nép lefegyverzésére.
— Rögtön ítélő és rendes itélőszékek tartat
nak. Választmányi gyűlések, hol csak lehet indul
nak meg ’s minden elkövettetik, hogy a’ rendsze
res állásba viszszaléphessünk.
S z o l n o k r ó l , jan. 13-ről következő érde
kes ’s hitelt érdemlő tudósítást vettünk: Ottinger
mintegy 2000 emberből álló csapattal Szolnokban
van, a’ ferencziek gvardiánját egy egyházi be
széd tartására kényszerité, ki kellett emelnie,
hogy eddig kényszerítve volt a’ hallgatásra, de
mindig bűnnek tartá a’ „törvényes“ király elleni
felkelést. E ’ beszéd után a’ nép öszszecsődült a’
templom előtt, és kinyilatkoztatták egymás közt,
hogy soha sem fogják kivonult népünket ellenség
nek tartani, a’ gvardiánt pedig agyonütéssel fe
nyegették, ha még egyszer hason szellemű be
szédet tartana hozzájok. A’ császári tisztek durva
szitkozódásokra fakadnak (^kiknek két harmada
magyarokból áll} ’s megvallják, hogy ily csúfos
fogadtatásra mindeddig nem találtak. Az ellenség
akasztófa igérkezése mellett requirál, nyugtatványoz, de semmit sem fizet. Ottinger magát másod
vezérnek nevezé ’s durván bánik a’ néppel. A ’
vidékre Szolnokból írandó leveleknek nem szabad
bépecsételtetniök, ő mind ei szokta olvasni és el
lenjegyezni.
Hadi tekintetben az egész Szolnokban fekvő
sereg két ezer emberből áll, mind lovasság , maga
az ellenség is csak két ezer ötszázra tévé szá
mát. A’ Jászságba vezető utak nincsenek elállva.
Abonyban, mióta Ottinger átvonult nem volt e l
lenség , ugyan ezt mondják a’ czeglédiek.
A’ katonaság azt monda, hogy Jellachichve
zérlete alatt gyalogság fog hozzája csatlakozni.
Midőn bevonult a’ katonaság, azt mondta a’ g az
dának^ hogy mintegy más napra tovább vonul,
15-én estve azonban még Szolnokban volt ’s csak
az előcsapat ment röppentyű ágyúval TörökszentMiklós felé, Agyujok mintegy 12 van, mia4..12
fontos. Későbbi hírek szerint az ellenség más utat
választani mondatik.
(^Közlöny.}
zának egész felső e m e le te , k onyhá va l, pinezével kiadó
bővebben ugyan olt ertekeződhelni.
( !)•
HIRDETÉS.
Az álladalom számára gabonát nagyobb mennyiség
ben szállitni vállalkozók jelentsék magokat n á l l a m , b.
m onostor utcza. K ribl ház.
T a r Imre.
Élelmezési biztos.
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