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Megjelenik e ’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T artalm át teszik a’ főliadivezdrség hivatalos közleméuvei, irányozikkek , bel- és külföldi hírek.

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

V e m h i v a t a lo s r é s z .
Enyetl v é g p u sztu lá sá n a k le ír á sa .
Enyed meg van semmisítve, ki van a’ váro
sok sorából törölve, nincs, csak képzelni se lehet
a’ párt düh, az egy oldalú felvilágosítás által aoynyira elvakitott, elfásult egyént, ki ha Enyed, az
ebek és varjak által félig felemésztett, irtozatoson
elferdített számtalan holt testekkel tele utczáin vé
gig megyen , öszsze ne borzadjon ’s pillanatra bár
magába ne szálljon, Istenhez ne térjen. A’ város
ölig egy pár házat kivéve, le vagyon égetve
és a’ szó teljes értelmében véve általán mindené
ből kiprédálva, mi a’ rablók előtt bármely csekély
becscsel bírt; mit használni a ’ vad csorda sehogy
se tudott, halomra hordván meggyujtotta. Jelenleg
halálcsend uralkodik Enyednek utczáin ’s egyedül
az ártatlanul lemészárolt magyarságon elhízott ebek
ugatása szakasztja félbe a’ borzasztó hallgatást,
ha olykor valamelyik szerencsétlen az éhei halás
kínjai közepette, végső elkeseredésében elég bá
torságot érez magában az erdőből haza térni. Le
van tehát teljesen é g v e , ki van prédáivá ezen vá
ros, de hol a’ lakosság? az a’ kit az Enyedre uszitott nép , a’ Gyula Fejérvári erősségből kapott
töltés és puskákkal le nem lőtt, agyon nem vert,
mig a’ szabadulás késő órája ütött, 22 fok hideg
ben , 10 napokon keresztül a’ szomszédos erdőben
ült és szinte kivétel nélkül mindenki csizmája , jobb
ruhájától megfosztatván, farügy és viz helyett hó
val élt; ezerszer szerencsés volt a z , ki pár pen
gő forinton egy néhány kupa máié lisztet kap
hatott , melyet különben, az olálkodő oláhok miatt
a’ tűz csinálás veszélyes lévén, fotelen költöttek
*1. Nincs toll, maga ezen szenvedéseket kiállott
elégtelen lenne, azon nyomort kellőleg festeni ,
•aelynek ezen szerencsétlenek kitéve valának , a’
roppant hidegben. Már az első éjjel öszszefagyott
a’ legtöbb gyermek és nő Iába, ’s mégis 10 na

pot valának kénytelenek a’ szabadulásig az erdőben
lappangani ’s mit nem szenvedtek a’ számos sé
rültek? Többeknek mezítelen, bé nem kötött hideg
vette sebeik, roppantul elmérgesedvén ’e a’ legsű
rűbb erdőkben való űzetés, bujkálás közben az
ágok által naponként megvéreztetvén , kiállhatatlan
szagossá lettek. De kövessük a’ gyászos esemé
nyek fonalát. A ’ védseregnek Tordára lett egybe
vonása után, vegyesen katona és oláh igazgatás
alá jutván Enyed, több heteken keresztül a’ leg
durvább vandalismussal folyt ott a’ dulás. — A’ fö
oskola jeles pénz gyűjteménye, becses könyvtára
museuma, melyet századokon keresztül a’ Török
a ’ Tatár annyiszor bontatlanul hagyott, söfc &’
melyet még egy Karalfa is meg kiméit, a ’ Civilizátió gúnyára meg vágynak semmisítve, a’ leg
becsesebb, különben is értékkel biró pénz darabok
pár xron áruitattak, az utczán pedig mindenütt
könyvek és kitöltött állatok , Brasiliábol hozott
madarak hevertek. Ide vonatkozolag csak annyit
kívánok megjegyezni, miképp legvastagabban a’
Szász nemzetőrök raboltak, kik a’ Megyes vi
dékéről hozott szekereken teméntelen vagyont hordottakeí. Mellőzöm azon keserves é rz é s t, melyei
a’ szerencsétlen enyedi nép vagyonúinak ilyetén
oroztatását nézte : elhallgatom azon teméutelen le
nézést, teméntelen boszantást, melynek edgyesek
kitéve valának, mert nagyobbak következnek.
Januarius 1 - jen ki húzódott onnan general major
Yardener serge, mikor pár oláh és sorkatona egy
tiszt vezérlete alatt, sorra járván a’ várost, elfo
gott és elhurczolt magával véletlenül 19 polgárt,
még pedig gyalog ; olyan embereket kik közzül
némelyek vénség vagy testi fogyatkozás miatt ezen sebes útnak csak nem áldozatai lettek— kép
zelhetni , hogy minő rémülést, minő fájdalmat okozott ezen egyének elhurczoltatása.
Januar 2-án bejött Enyedre két Tribun (a*
egyik a’ haportoni oláh pap fia ) és szállást csi
nál 16,000 emberre, később megérkezvén mu-

sinai pap Prodáo Simon, megnyugtatja a’ várost —
mondván: „mikép ó kivitte, hogy egy oláh se fog
bejőni ’s parancsolja, hogy az utcz* kapitányok
ext tegyék hírré és a’ népet (_ melyet légyilkolás
végett együtt akart kapni 3 nyugtassák meg. —
Mely tettetett jó indulata miatt a t égés* tanács
Prodán eleibe járulván, innepélyesen kösxönetét
fejeié ki. Ex alkalommmal nagyobb megnyugtatás
tekintetéből Prodáo, a’ derék Praesidenst ( y h j u dási csók) exen szavak mellett, mikép ő a’ vá
rosért , melyet mint a’ sietne fényét úgy őriz,
még többet is akar tenni, megcsókolta, lelke idvessé^ére fogadván , hogy senkinek legkissebb
bántódása sem lesz ; a* stegény szerencséden nép,
exen csel által reá szedetvén nyugodtan lefekszik,
axonban csak hamar megrohanja as Axentjetábora
a’ várost és több helyeken meggyujtja axt. A’
derék praesidens besxalad a’ dorbézoló vexérekhez és Prodánt fogadására emlékezteti, de mind
hasztalan, a’ város most rom , egy kőhalmaz és
semmi sincs abban, a’ mi vagy elrabolva, vagy
ősxssetörve nem volna. Az első áldozat a’ praesi
dens volt, ki a’ rablókat csendesíteni akarván leagyaltatott !s ma is terhes sebben fekszik a’ ko
lozsvári kórháibao. Ax áldozatok száma több száz
ra megyen, kik egyenlő kínzások közepette ölettettek le. Cameralis ügyvéd László István több
nap volt egy jobb érzésű enyedi oláh ágya alatt
elbújva, végül innen is ki kellett hogy jöjjön, mert
a ’ vezérek azt a’ parancsolatot adták ki, hogy a’
kinél magyart kapnak , annak háza fel fog gyujta tn i; ekkor ezen szerencsétlen 22 fok hidegben
kétszer huszonnégy óráig egy hiúban ült, hol föl
találtatván, a’ mint a’ kertben szaladott lelövetett,
fél nap fetrengett, mászkált négy kéz láb, küz
dött a’ halállal ezen szerencsétlen , fejére kiomlott
véréből hoszszu jégcsapok fagytak és az egész
kert havát veresre festé vérző sebeivel , mig vég
re meghalt. Családja éjjel gyalog Torda felé in
dult, nője az utón megfagyván öszszerogyott ’s
megholt, két leánya elveszett, két leánya pedig
a' legirtózatosabban öszszefagy ván, jelenleg Tor
dán fekszik. D í éu magam sem tudom, hogy ezen eseteket miért emelem ki , mert hiszen ilyen
száz meg száz fordult elő. Mérnök Enyedi Sándor
elhurczoltatott , nője három szép fiacskájával 8 na
pokon keresztül bujkált folytonoson az éhei halás
és fogyással küzdve az erdőn. Ezen család is
megmentetvén, jelenleg legirtózatosabban öszsxefagyva, itt Kolozsvárit fekszik. Egy nehány sze
rencsétlen bevonván magát a' residentiába, egy
oláh belő at ajtón ’s meglövi a’ Lengyel Albert
lábát és kivonczolván ezen ifiat at udvarra, miu
tán reá borult mátkáját két láncsa döféssel félre
veti, agyon lövi azt, ezután a’ felenyedi ref. lel
k ész, Stente hurczoltattak ki és lövettek agyon
’sat. ’sat. Bernád és Horváth kapitányok, kik a’

93 prussus és francxia háború alatt anynyiszor néz
tek a’ halállal szembe, lábaiknál fogva meghurczoltntván, agyon verettek; szolgabiró Kovács
Sándor válba lövetvén és kivágatván belőle egy
darab, mindenik anynyit igyekezett arra verni, a’
hány botot attól , büntetésül mint szolgabirótól ka
pott ’s igy addig vágattatott, mig meghalt: ilyen
eset csaknem anynyi fordul elő , a’ hány száz le
mészárolva van. A’ vad csorda e’ közbe mind azt
kiabálta, miként parancsolatot kapott, hogy Enyeden kő köven ue maradjon és a’ magyarság egyról egyig lelövessék. A’ dulás, a’ rablás folyto
noson tartott ama szerencsétlen januar 8-ik nap
jától kezdve több napokon keresztül, holott Fe
hérvár, Balázsfalva és Tövis, hol sor katonaság
állomásozott, Enyedhex közel feküszriek.
Ex iszonyatosságok hire — ’s főleg az, hogy
a’ szomszéd faluk , jelesen az erdőkben több sze
rencsétlen kiisdék az éhei halás és fagyás kínai
val — — — eljutván Tordára , rendeltetett mellém
40 lovas, két kevés számból álló honvéd század
és egy csapat aranyosszéki g y alogság, mely úgy
a’ hogy lehetett csak az előtt való nap fegyverkeztetett fel, csatlakozván végül e’ szerencsétle
nek megmentésére Paget János, Veselényi Ferenci,
Szilvási Miklós, Toldi Lajos és nehány tordai
polgárok. Ezen kis csapat igazság érzetében bá
tran útnak indult. Vinczen túl minden lépten holt
testekre találtunk , azonban az ebek és varjak azokat nagyobbára felemésztvén, inkább csak a’
ruhadarabokról lehetett egy néhányra reá ismerni.
10 lovas és 20 honvéd a’ többi előtt beérkezvén
Enyedre, véletlenül szembe találkozott egy jól fel
fegyverzett oláh táborral , mely Toroczkó feldulására szándékozott. A’ rettenthetetlen bátorságot,
okos előrelátással párosító százados és parancsnok
Peretzi csupán 10 lovassal, Szilvási Miklóssal
ezen kis csapat előtt száguldván , sietve megro
hanja ’s mielőtt a’ 20 honvéd oda érkezett volna,
az egész tábort szélyel veri, részünkről egy derék
őrmester és egy ló veszett el. líeszálván a’ sereg
a’ katonai laktanyába, sietve embereket küldöttem
szélyel az erdőkbe ’s az üldözött magyarság lehuzódott, számtalanokat lehetett látni, kiknek se
bes lábakból serkedezó v ér, minden lépésre nyo
maikat veresre festé; ezen éjjel pár száz ember
mentetett meg. — Nincs to ll, mely ezen látványt
kellőleg festeni tudná; egyik a’ családot tápláló,
elholtnak képzelt atyát szoritá kebléhez, másik
gyermekét kapa egy vagy más jó embertől, ki
azt az erdőn fogá fel — vrszsza — egy nő nem
érez keblében elé<r bátorságot fiai után tudakozódni ’s kétségbeesetten jártatja szemeit az érkező
csoporton — emez szív repesztő sikoltással rázkodtatja mindnyájunk keblét azon bizonyos hírre
meg, mikép szeretettje lemészároltatott, hogy az
erdőn öszszefagyva hálva fekszik — igen ig e n !

nincs tol!, mely ezen isionyatosságokat kellőleg
festeni tudná.
Más nap reggel útnak indulván és némely
szomszéd falukból is felszedvén az elszórt enyedi
lakosokat, körül belől valami 70 szekereken vittük
a’ fagyos lábuakat, az éhség miatt teljesen elerötlenedett egyéneket és gyermekeket. — Vincihez ér
vén, több száz, a’ cath. templom és a’ lerombolt
épületek romjaiba bujt oláhság őreinket megtámad
ja és megsebezvén 3 lovat, egy lovas katonát az
anynyira derék Kress lovasság közöl elejt ; e’ köz
be Vinci felett csata rendben egy hoszszu sor tűnt
elő, Újvár, Cseszve felől számos lovas katonaság
vágtatott elő, Miklós laka, Csákó, Dombro , egy
sióval, mindenfelől sietve csoportozott az oláhság.
Bár ha anynyi szekér nehezité állásunkat, mind a’
mellett százados Peretzi okossággal párosult ret
tenthetetlen bátorsága ’s honvédeink, úgy az ara
nyosszéki nemzetőrök férfias elszántsága, kiket
illető derék tiszteiken kiviil Páget lelkesített, csak
hamar erőt vett a’ több mint három ezer számból
álló, jól betanított és feles katonasággal vegyitett
táboron, mely oly vontcsőjü fegyverekkel volt el
látva , hogy egy enyedi polgár több mint 700 lé
pésnyire sebeztetett veszélyesen meg. Nagy vala
a’ támadók száma és felette kedvező állásuk, de
lángra gyulasztá kis sergiink bátorságát annak
meggondolása, hogy ha vesztünk, több mint 1500
az éhség és éhei halás félelmét és kínait kiállott
szerencsétlen leead , felbőszült oláhság vad dühé
nek kitéve,— áldassék a’ magyarok istene e’ győ
zelem miatt. — Az igazságnak hódolok, midőn
kormánybiztos Dobozi István és Bánó Miklós urak
férfias maguk viseletét kiemelem , kiknek a’ csa
tázó honvédek közzé menések és a’ veszélyben
való osztozások nagy befolyással volt a’ győzelem
r e -, kitüntette magát még őrmester Anasztási. —
A’ had elszokta vaditni az embereket, de minden
ben van határ, ’s részemről soha sem tudtam volna
feltenni, hogy miután különben is anynyi alkalom
van a1 verekedésre, katonatiszt anynyira levetkezze a’ lovagiasságot, mikép 1500 beteg nők ’s
gyermekek lemészárlását vegye czélba. — Végül
feltehető, hogy a’ katonaság logicája szerint Enyed
hibázott: de hogy minő bűn jogosít enynyi kegyet
lenség-, enynyi vandalismusra , melyekhez hasonló
vadságot a' magyar história mezején a’ Mongolok
itt lététől fogva találni nem lehet — azt csak a ’
tudja átérteni , ki tapasztalta, hogy e ’ paraszt
támadás vad hatalma, minő befolyást gyakorolt az
erdélyi katonai kormányra.
\ * .járat esem én yek ráB következő
részletes tudósítást vettünk. Folyó évi januorius
f-l-kén folyamodott a’ járai lakosság a’ tordai ka
tonai parancsnoksághoz, hogy helységük fedezésé

re katonai erőt küldene; minek következtében ugyan azon hó 15-kén déli 13 óra tájt el is indúlt
Tordáról a ’ 33-dik számú honvéd zászlóalj 4-dik
századából 65 honved és a’ Biharmegyei első nem
zetőr zásxlóalji egy századja P. F. hadnagy ve
zénylete alatt. Alig haladának fél u ta t, midőn több
járai lakos Torda felé azon szomorú tudósítást hoz
ván , hogy mintegy 6000-nyi rabló oláh csoport
Járát 10 — 11 óra közt megtámadta, rabolja a’
magyar lakosokat kivétel nélkül gyilkolja, a' hely
séget már eddig fel is gyújtotta. E ’ hírre kettöztetett lépéssel nyomult előre a’ csapat. Kevés idő
múlva az estvi homályban látható nagy világosság
bizonyitá, hogy Jára ég. A ’ csapat mind inkább
sietett. Később nagy lárma volt hallható. A’ csa
pat roegáliittatik , az út melletti bokros árokban elrejtödzik bevárandó á’ lármázó csoport közeledé
sét. Nem sokára jő egy 4 ökrös szán több olá
hoktól daliás közt kisérve. Ezt csapatunk megtá
madja, kettőt az oláhokból lelő a’ többi a’ setéi
ben szét fut a’ hegyekre; a’ lisztéi ’s más rablott
apróságokkal terhelt szán elfogatik. A’ csapat ve
zére járai kalauzát, kit az útból térített viszsza,
arra szólitá fel, hogy öt egy oly helyre vezesse
a’ Jára feletti hegy oldalra, honnan a’ helységet
beláthassa. Járatlan utón estvi 8 óra tájt megér
kezett a’ csapat a’ Jára déli részén levő hegy ol
dalra ; ott egy árnyékos helyen felállittatott. A’
helységbe czirkálók küldetnek , a’ csapatvexért
értesítik, hogy az ellenség, miután a’ magyarokat
kirablotta legyilkolta, a’ helységet több helyen meggyujtván a’ rablott zsákmánynyal elment, csak még
cehanyan maradtak hátra az oláh házak közt. Egy
erős czirkáló csapat küldetik tehát az oláh házak
közzé; a’ kivezető utak őrökkel állíttatnak el, a’ tar
talék egy biztos helyen vesz álláspontot. Csak ha
mar tudomásunkra jó , hogy egy oláh házban több
oláh lakomázik. Ekkor a’ ház csendesen körül vé
tetik , a’ csapatvezér felhívja a’ benlevóket, hogy
adják meg magokat , de a’ felelet egy puska lövés
volt az ablakon, mire másodszor is felszólütatnak
} a’ rablók, hogy fegyvereiket lerakván jöjenek ki,
1 különben a’ házat reájok gyújtják. Erre sem iigyel! vén a ’ lövések sűrűbben jöttek az ablakokon’s egy
í nemzetőr balkarján sebet kap. Erre a’ ház felgyujtntik ’s midőn már a’ füst ’s tűz kényszerítő a’
benlevóket , hárman az ablakokon kiugrottak, de
azok a’ honvédek által lelövettek a’ többiek pedig
mintegy 7 v. 8, a’ házba belé égtek. A’ nálok volt rab
lott holmikkel együtt körül lévén véve a’ gyanús
oláh lakta rész, ki nem mehetett senki’s igy sike
rült a’ kiküldött ciirkálóknak az elmaradt rabló
csordából még 18-at befogni, kik a’ kikérdés és
vizsgálat után leszurattak. Az egész éjen át őr
ködvén csak viradtkor lehetett a’ felgyújtott Járóba
bemenni a’ midőn már a’ tűz is csendesedett. E k 
kor a’ csapat egy része elküldetett, hogy a’ még
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netalán életben maradt s elbújt szerencsétleneket rencsétlenek elhozására küldetett, a’ vinczi csatá
keresse fel, más rés*e pedig az oláhok hálát még nál hátra maradt. Ez anynyiban ig a z, hogy a’
csata elején nem volt jelen, de koránt sem féle
szorosabban megvizsgálandó , azoknak ideiglenesen
lem
tartóztatá hátra, hanem azon felsőbb parancs;
lakhatatlanná tételével megbizatott. A’ leégetett há
zak között ’s utczákon a’ legnagyobb kínzások közt hogy egész figyelmét a’ menekültekre fordítsa,
kivégzett holt testek mezítelen heverve valának. Az mert voltak oly szekeresek, kik a’ szerencsétlene
unitáriusok temploma romjai előtt volt, kezén lábán ket kemény parancs nélkül fel sem akarták sze
megoyuzva, szemei kiégetve a legyilkolt unitárius kerükre venni, mit a’ menekültek közzül is sokan
pap , mellette a’ fia, a’ református pap ’s még egy bevallhatnak. Midőn Yincznél az emberiséget le
negyedik holt test mind meztelen. A’ czirkálóknak vetkezett oláh rablók a’ lövöldözést megkezdették,
sikerült még több rablott szarvas marhát, juhat ’s nem csak a’ szekerek egy ré s z e , hanem a’ gya
más egyebeket behajtani ’s azon kívül járai olá log lévő menekültek közül is sokan kezdettek
hokat i s , kik az idegen rablókkal együtt működ Enyed felé viszszatérni. A’ százados ur tehát kö
telességének tartá mindezeket Torda felé viszsza
tek , de ezek is elvették méltó jutalmukat. A me
nekültek felkeresésére küldött czirkálóknak szintén fordítani, a’ mi nehány gyalogot kivéve, szeren
csésen sikerült is.
rákerült több szerencsétleneket feltalálni, azokat öszMihelyt a’ szekerek előre haladtak, a’ szá
szehivták. Épen a’ holt testeket akarók az unitá
zados
ur a’ csatározáson jelen volt ’s mikor már
riusok temploma sírboltjába betakarítani, midőn a
kiállított őrök jelentik, hogy az oláhság több cso az ellenfél hátra kezde nyomulni, azon többi uportokban ereszkedik le a’ hegyekről ’s felénk nyo rakkal kiket az érintett czikk különösön kiemel,
azon hegyre, melyen az előtt egy pár perczel az
mul. Felhagyván tehát a’ halottak öszszeszeaésével a’ csapat öszszeállittatik két rendben, közibe ellenség állott, együtt ment föl.
A’ százados fáradhatlan ’s félelmet nem is
Borozódnak a’ menekültek i s , kik csak magokat
merő
buzgalmának köszönhetjük azt is ,®, hogy az
bírták, hogy minél többnek lássék az erő. Egy
ezen
csatában
elesett Kress könynyü lovas és még
szakasz csatárlánczban az öszszegyült oláhok fe
lé küldetik ’s a’ tartalék nyomul utána, mire a’ rabló két honvéd nem maradtak a’ vad oláhok martalékcsapat szét szalad ’s ismét a’ hegyekre húzódik. jául. Az elfogulatlan olvasók ítéletére bízom tehát
Hogy tehát az öszszeszedett szerencsétlen mene vájjon nem oly köszönetre méltó szolgálatot tett-é
külteket, kik mintegy 150 lehettek, többnyire nők a’ százados ur az utó csapatnál; annál is inkább,
’s gyermekek, biztos helyre lehessen szállítani, fel— mivel Sticbus Lajos ur a’ százados urnák előttem
azon jelentést tévé, miszerint azon gyalogok, kik
hagyván mindennel, a’ csapat Torda felé viszszaa’ csatározástól megijedve Enyed felé viszszatértért. A’ mi részünkről egy könynyü sebesült, a rab
tek az utón az oláhoktól mind Ieagyaltattak : más
lók közül legyilkoltatott mintegy 53. Elfoglaltunk
felől alezredes Czecz úrtól Enyedre küldetésünk
tőlök 62 darab szarvas marhát, 120 darab juhat,
főczéljául az volt kijelelve, hogy az enyedi me
4 zsák lisztet 8 egész szalonnát ’s több holmikét.
nekülteket Tordára életben és szerencsésen hozzuk;
---------------A
mi a’ fenemlitett gyalogokat kivéve, kik az utón az
oláhok által levágattak , szerencsésen mégis történt.
A’ „ H o n v é d “ 22-ik számában azt olvasám,
B.
L.
hogy a’ honvédek századosa, ki az enyedi sze

KÖLCSÖN KIADÓ PÉNZ.
] ) Bizonyos menynyiségü pénz, kolozsvári t e h e r 
mentes HÁZ hitelalapra törvényes kamat fizetés m e l
lett kölcsön adó. Bővebb utositást ad a’ „ H o n v é d “
szerkesztője.
(1)

H IR D E T É S .
Az álladalom számára gabonát nagyobb mennyiség
ben szállitni vállalkozók jelentsék m agokat náliam , b.
m onostor utcza. K rib l ház.
T a r Imre.
Élelmezési biztos.

(3-12)

S z e r k e sz ti és sa já t b etű iv el n yom atja O c s v a i F e r e n c w.

A

