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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T artalm át teszik a’ főhadivezérség hivatalos közlemé
irányczikkek , bel- és külföldi hírek.

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IV A T A L O S R O V A T .
F e ls ő tis z a i h a d se reg ü n k
g y ő zö tt
S c h lik v e r v e van. j
K l a p k a ezredes és fővezér ezeket írja jan.
22-kéről estvéli fél 9 órakor.
Épen most érkezem viazsza a’ csatából. Schlik
főerejével megtámadott bennünket Tarczalnál, azonban harcziasan viszszaveretett, 1 kapitány ’s
több más egyéneket tevénk foglyokká. Vesztesé
günk az ellenségéhez képest igen csekély — az
ellenség egy őrnagyot, több tisztet ’s legénysé
get vesztett — mi legfelebb öt vitézt.

S zem ere B e r ta la n o r s z á g o s b i z 
t o s ú r k ö v e t k e z ő k k e l b ő v í t i a’ f e n n e b bi j e l e n t é s t , u g y a n a z o n n a p r ó l k e l t
jelentésében.
Schlik részint Tályán részint Liszkánál tört elő.
Emitt Liszkánál feltartóztatta sergünk.
Amott Tarczalon túl pedig megszalasztotta —
és ha a' köd nem gátolja , nagy része elfogatott
volna.— Sok halottjai, sebesültjei maradtak— és
s o k el h á n y t f e g y v e r t k a p t u n k . Egy hu
szár, T a k á c s I s t v á n , egy őrnagyot levágott,
egy kapitányt elfogott.
Jellemző a z , hogy az ellenség tisztjei kardjokra fejér zsebkendőt tűzvén é l j e n a’ m a g y a r
kiáltással közeledtek. A’ miéink viszonozták. Oly
közel jöttek egymáshoz, hogy kezet szoritának.
Egy huszár, Péteri!, lováról leszállt. Az ellen kö
zül egy kapitány lovára felült. Ekkor azonban
á l n o k u l az ellen támadást parancsolt. De a’ mi
éink lőttek — a’ huszárok vágtak — és az igy vi
tézül viszszavert ellenség megfutamodott.
Az álnokság meglelte bérét.— Az áruló csa
ló őrnagy vágatott le — a’ lóra kapott kapitány

fogatott el — alóla a’ ló kilövetvén.— Mi becste
lenségekhez nyúl az ellen! —
Kelt Debreczenben, jan. 23-kán 1849.
a’ h o n v é d e l m i b i z o t t m á n y .
P e r e s s e l f ő z ö t t ! Pcrczel tábornok
tól a’ honvédelmi bizottmányhoz következő örven
detes tudósítás érkezett:
Előhadam és oldaiositott csapatom 22-kén fél
kettőkor Szolookot megközelitvén, azt a’ benlevő
két lovas ezredből és 2 ütegből álló ellenség el
lenállása daczára elfogtalak.
A’ Tiszán innen Szolnok előtt az ellenség 1
század lovasságával a’ vizsgálatra előküldött hu
szárcsapat öszszeütközött: — közüle többet levágott
éts elfogott — azt megszalasztván.
Az ellenség ezután rövid ideig tartó ágyú
zással védé az előhadnak tiszáni átkelését és ész
revéve oldaiositott csapataim közeledését, sietve
kivonult Szolnokból, és az Abony felé fekvő vi
déken csatarendbe kiállva , fogadta a’ Szolnokban
egyesült előhadam és oldalas csapataim lovassá
gának támadását. Több mint másfél órán át mind
két részről folytatott kemény tüzelés után a’ csatapiaczot elhagyni és viszszavonulni kényszerült,
számos halottat hagyva maga után.
A’ Würtemberg huszárok különösen kitüntet
ték m agukat, a’ nagy köd okozhatta veszélyek-—
tőli aggodalomnak tulajdonítható egyedül , hogy
e’ győzedelmes nap nem adá kezünkbe az ellen
ség öszszes itteni erejét.
Elöhaladásom diadalmas megkezdése és az
ellenség 2000 főből álló lovasságának alig 1300
főnyi lovasságom általi megveretése igényt ád a’
megkezdett hadjárás szerencsés jövendőjére.
Kelt Debreczenben januar 23. 1849.
A’ h o n v é d e l m i b i z o t t m á n y .
G ö r g e y seregéről következők
a’ közönséggel.

tudatiaknak

Görgey az ellenséget Ipoly Ságnál viszszavervén; a’ bánya városok vidékit, melyet az el
lenség már már kezében vélt tarthatni, megvé
dette , biztosította.
Hurbán Beszterczebányára akart betörni, de
Görgey megelőzte , ’e mint egy 57 emberét elfog
ván Beszterczét biztosította, — majd az ellenség
Zsarnoczának akart betörni, de útja ott is elálla
tott. — Majd ismét Korpooa felé próbált szeren
csét, de onnan is elzáratott*, ’s azért az ellen
ségnek minden oldalról viszsza kellett vonulnia.
Görgey folytatja offensiv működéseit. Irányát
felfedezni még káros volna.
Az ellenség lovasai át kezdenek szökni se
regeinkhez.
Vitézeink a’ legjobb hangulattal és határo
zottsággal vannak.
Görgey főhadi szállása jan. 15. Selmeczen volt.

A ’ k é p v is e lő k a' n em zeth ez.
Az 1847s-dikévi országgyűlésen alkotott tör
vények a’ nemzetnek űj alkotmánya.
Háromszáz évi küzdelmeinknek, tizennégy ki
rály esküje és hitlevele által biztosított, de azok
megszegése miatt soha valósággá nem válhatott
függetlenségünknek biztos alapköve tétetett le e’
törvényekben.
Széttörettek a’ hűbéri bilincsek, szabaddá lett
a’ hazának minden fia, szabaddá a’ föld, a1 nem
zet minden fiainak édes anyjává a’ haza.
Nem erőszak csikarta ki e’ törvényeket*, a’
fejedelem eljőve önkint és megerősítő, ’s igéré
királyi hitére, hogy megtartja— ’s tartatja azokat.
És nyugodtan néze a’ nemzet jövőjébe, h á
romszáz éves fáradalmainak ’s küzdésének sikerét
látá*, látá e’ hont, melynek dús gazdagsága, szá
zadokon át mesterséges utakon szivattyúztatott ki,
idegen testek gyarapítására — gyarmati alárendelt
aljas állásából föl és kiemelkedni, virágzani jólét
ben és boldogságban.
Várva várta az alkalmat, hogy a ’ képviselet
alapján ószszehivandó nemzetggyülés, a’ letett alapokon megkezdhesse nemzeti hajdani nagyságunk
’s dicsőségünk nagyszerű épületének munkáját.
Azonban már május havában a’ ráczlázadás
kitört. Első leplezett kísérlete a’ reactionak az
184%-ik évi törvények semmivétételére.
A’ király öszszehiváa’ nemzet gyűlést, hogy
gondoskodjék módokról, melyekkel a’ nyílt láza
dást el lehessen nyomni, ’s a’ békét helyre állítani.
És a’ nemzetgyűlés teljesité föladatát, köte
le ss é g é t;— de a’ fejedelem megtagadó megerősí
tését azoknak, tselyek előterjesztésére hivá föl a’
nemzetet.
A’ reactio, eleméből a’ sötétségből kilépett,
a’ szabadság gyilkolás leveté a’ képmutató álarczot és nyíltan izent harczot életre halálra nemze
tünk ellen.

106 Az események a’ nemzet szemei előtt bonyo
lódtak le — nyílt könyv az, melynek lapjain kiolthatlan betűkkel vannak feljegyezve a’ történtek —
a’ vad, barbár népeknél is tiszteletben tartott eskü
és hit megszegése— ártatlan emberek, nők, gyer
mekek legyilkoltatása — békés falvak fölgyujtása
’s kiprédáltatása, dús, boldog vidékek elpusztítá
s a , a ’ világon leghűbb nép, a’ magyar nép kiir
tása eseményei vannak följegyezve a’ történetek
lapjain; — vértől párolognak e’ lapok, ’s az utó
kor undorral fog eltelni ez események olvasásakor,
melyek meggyalázzák a’ legnemesebb teremtményt
az embert, meg magát az emberiséget.— Ez ese
mények kiirthatlanúl vannak— és legyenek bevés
ve a’ magyar nemzet szivébe.
É s miért történt mind ez? Az 184%-ik tör
vények tán csorbiták a ’ királyi jogokat, tán megingadoztaták a’ trónt? Épen nem; sőt ellenke
zőleg: szilárditák azt — mert a’ trón szűk alapra
volt állítva az aristocratia kevés száma miatt —
az 1848-ki törvények által 15 millió természetes
védője lett a’ trónnak, 15 millió szabad ember
szivében gyökerezett a’ trón és a’ király hatal
ma , tekintélye neveltetett, — mert szabad nép és
föld felett uralkodandott a’ király , mert nem biztosabb-é a’ szabad Anglia koronája , mint a’ musz
ka kényur, vagy chinai császár koronája; nem
fényesebb-é a’ magyar korona, melyet 15 millió
szabad ember tesz föl a ’ fejedelem fejére, mint a’
cseh, vagy vas korona?
De történtek ezen undorító ’s kebellázitó események, hitszegések, mert nem türheték a zt,
hogy az 184%-ik törvények által korlátoztatott ’s
megakadályoztatott az osztrák ministerium, hogy
fecsérelje mint eddig a’ magyar vért és pazarolja
a’ magyar kincseket a’ kényuralom támogattatására ’s más népek leigázására.
Nyíltan kimondatott e z , azon okiratban, me
lyet az osztrák a’ magyar ministeriumhoz intézett.
Miként intézkedett ’s mily utat követett a’
nemzetgyűlés hazánknak e’ vészes napjaiban és
körülményei közt; mily mérséklettel járt el sza
badság és nemzet mentő tisztében ; menynyire óvakodott csak a’ tiszta igazság, a’ szerződések
természete igényeinek is eleget tenni, tudva van
a’ nemzet előtt. És midőn az ármány a’ magyar
királyt megfosztó trónjától mily loyalison és ősi
törvényeink ’s m a g a , a’ már egyik rész által
megszegett pragmatica sanctio szellemében és kor
látái közt nyilatkozott — nem titok a’ nemzet előtt
A’ magyar korona szent ’s az örökösödési
rend megállapítása óta, nem vad erőszak ’s vérpatakok által lehet és kell ahoz ju tn i: — öröm,
nem a’ keserűség, nem a’ kétségbeesés könyüinek kell a’ nemzet szemében föltűnni, midőn a’
fejedelem Európa egyik legszebb koronájával fölékesittetik — áldás óhajtásának kell lebegni a’

- 107 nemiét ajkain és nem az elfojtott átok és boszstu indulatának dulongani a’ keblekben. — Reményt
’s jólétet kell a’ fejedelemnek első felléptével tér- j
jeszteni, nem dulással ’s rombolással kezdeni meg
pályáját.
t
Olmüczben, a múlt évi december 2-án tör
tént események következtében, basánk as osztrák
seregek által megtámadtatott — a’ háború esemé
nyei ’s as elemek okosák, hogy as ellenség a’
főváros közelébe nyomult.
A’ nemzet gyűlés , mint egyedül törvényesen
alakult hatalom , melynek vállaira neheskedett a’
nemset és szabadság megmentésének magasztos,
de vészes kötelessége; a’ körülmények megfonto
lása után, a’ nemset ’s szabadság érdekében el
kerülhetetlennek tartá ülése helyét megváltoztatni,
’s nem tenni ki a’ nemzet gyűlést ’s a ’ kormány
zat szükséges eszközét és segéd forrásait, egy
a’ főváros közelében vívandó csata kétes kimene
telének, nem magát a’ fővárost ’s annak lakóit,
az ily harcz által csak felbőszíthető soldatesca
rombolásainak ’s vad dúlásainak.
Budapest elesése fájdalmas mindenkinek— fő
városa hazánknak, de nem maga h azán k — szent
a’ hazának földje a’ dústereken, szent a’ hegyek
és sziklák kopár ormain — egy iránt ád erőt az
elszánt hazafinak küzdeni nemzetéért, szabadságá
ért — egyiránt érdemli meg, hogy kiontott véré
vel áztassa azt, mert egyiránt fogamzék meg beone a’ szabadság gyenge, de hihetetlen gyorsa
sággal erősödő csemetéje — nincs előnye a’ haza
földe egy részének a’ másik felett — nincs több
igénye Pest pompás csarnokainak, mint a’ földmiv é s, a’ napszámos egyszerű kunyhójának — minden
része szabad már a’ hazának ’s igy védeni kell,
minden fia szabad már a’ hazának ’s minden egyesnek számára biztosítani szent kötelességünk.
Ily nézetekből indulva k i, tevénk át ülésein
ket hazánk szabadságbarczaiban kitírnö szerepet
vitt Tiszavölgye fővárosába Debreczenbe. Innét
intéztetik szabadságharczunk.
É s most kinyilatkoztatjuk a’ nemzetnek, mint
annak bizodalma által hivatottak nemzetünk meg
mentésére s ősi szabadságunk kivívására, hogy
mi feladatunknak megfelelni elszántak vagyunk. —
És épen azért —
Testvéreink , kiket a’ háború koczkája ’s az
események hatalma elszakasztott tőlünk , mi érez
zük belyheztetéstöket, érezzük fájdalmaitokat, mi
dőn nemzetünk ellensége uralmának igáját kell
tűrnötök. — Ezer év fájdalmait és örömeit élé e’
nemzet együtt, ’s e’ szellem egységét a’ zsarnok
ság szét nem tépheti — múltainkban ’s jövőnkben
egyesülünk, legyetek kitartók és béketürők, hívek
szentügyünkhöz.— El nem vesz e’ nemset, míg
anynyi helyünk lesz, hogy megállhatunk az édes
anya földön; de addig nem is lesz nyugott ’s fegy

verét le nem teszi, míg csak egy talpalatnyi föld
lesz közős ellenségünk hatalmában. — Vagy egy
nagy nemzeti sírban, vagy a’ szabadulás nagy
napján egyesülendünk.
Ezer évig tartá meg az aristocratia e’ nem
zet alkotmányos életét, voltak dicső fény pontjai —
voltak borús kétségbeejtő napjai e’ hazának. —
Egyenetlenkedése a’ sír szélére vitte, de vérál
dozatokkal mosta el büoét ’s átadá nékünk a’ nem
zet életét, át a' szabadság szűzen megtartott anya
gát , melyből tétetett le új alkotmányunk alapja.
Kevés számú volt az aristocratia, természe
tesen nem kedvelt és támogatott a’ nép által, mint
a’ polgár jogok kizárólagos birtokosa — gyűlölt
és üldözött felülről, mint a’ kényuralom ellensége
’s megtörhetetlen gátja — és még is megtartá a’
nemzetet.
Az 1847s évi országgyűlésen a’ haza függet
len , fiai ’s földje szabadokká lettek — az ármány
által a’ nemesség kezéből kivett fegyver a’ nép
nek viszszaadatott; a’ tulajdon varázs ereje köt
mindenkit e’ földhöz, a’ hazának néhány százezer
természetes védői milliókra szaporodtak ;— és most
veszhetne el e’ nemzet, most veszíthetnénk el a’
szabadságot; most üthetné föl a’ zsarnokság ’s
önkény uralmát e’ hazában? Dem, az nem lehet,
vagy ha gyáván oda engedjük mind e z t, akkor
megérdemeltük, hogy szolgák legyünk ’s a’ kér
lelhetetlen bíró, a’ história, üsse a’ gyávaság ezer halálnál becstelenitőbb bélyegét e’ nemzetre.
Nemzetünk! mi érezzük hivatásunkat, látjuk
a’ veszélyt, mely minket fenyeget — ti a’ szabad
Magyarország sorsát bizátok reánk , midőn kép
viselőül választottatok, mi viszszaviszszük nektek,
a’ szent hitbizományt, melyet kezeink közé tevé
tek le. Nemzetünk ! csak egy czél lebegjen előt
tünk ; ellenségeink megsemmisítése — erre egyet
értés , áldozat készség és elszánt akarat kell, és
sirbantjainkon maradékaink áldása le n g , tisztelt
lesz emlékünk, mint őseinké előttünk, kik küz
döttek ’s elvéreztek a’ szabadságért, melyet hagyának reánk , melyet megoltalmazni kötelességünk.
Mi e’ nehéz munkában számítunk a’ nemzetre, mi
e’ véres harczot csak úgy vívhatjuk sikerrel, ha
a’ nemzet ei nem hagy bennünket; el nem hagy
ja magát, ha erőt teremt és anyagot nyújt, mely
nek kellő felhasználása ’s rendezése a’ mi tisztünk.
E ’ nemzet csak ön maga által veszhet e l ; ha
egyesülünk , ha akarjuk , nincs hatalom mely meg
semmisítsen ; ha gyávák leszünk, nincs hatalom ,
mely megmentsen.
Éljen a’ nemzet! éljen a’ szabadság!
Kelt a’ nemzeti képviselóháznak 1849-dik év
januar 22 dik napján üebreczenben tartolt nyílt üüléséböl.
Palóczy László,
Asztalos Pál,
korelnök.
előadó.

K o lo z sv á r jan. 27.
A* embert csaknem kihúzzák stobájából, hogy
újdonságokat mondjon Siebenről, vagy is mondja
m eg , de h i t e l e s e n : hogy Sieben bé van véve.
A’ nyomdákat piacatokért ostromolják, melyekben
Sieben bevételének históriája hivatalosan meg van
írva ’s a’ melyek mindig sajtó alatt vannak, csak
a' könyvnyomók titkolják.
De hisi hogy is ne volna Sieben bevéve,
mikor B e m tábornok e’ hó 18-ról megirta, hogy
„ h o l n a p u t á n “ ott l e s i ; ’s mikor utón útfélen
minden ember beszéli az eldöntő csata részleteit.
Miképen esett el a’ miéink közöl 2000 olvasd:
k é t e z e r ember, az ellenség résiéről pedig k é t
a n y n y i . ’S miképpen folyt a’ h a rc i, omlott a’
vérpatak Szebeonek utceáin, ’s a i emeletek abla
kaiból hogyan öntözték a’ bős* siásznók magyar
honvédeinket forró v in el és olajjal satb. satb.
É s ki tudná a’ költött hírek hoszszu sorát elbe
szélni, melyeket a’ türelmet nem ismerő remény
’s feszült várakozás megtörtént dolog gyanánt
fogad el ’s ad tovább külöoböió változatokban.
A i , hogy a’ szász bűofésiek valahai megfenyitését minden becsületes honfi leikéből óhajtja,
igen természetes. Ámde azért, mert báromsiiaü
lobogóink nem épen jan. 20-án váltották fel Szeben
tornyain a’ schwartzgelbeket, már kétségbeejtő
hoszszu arczokat csinálni, nincs helyén. Az ered
mény felőli elcsüggedés félbiztositéka mindenfelől
környező elleneink győzelmének.
Mi nem tartozunk azok közé, kik minden! kis
nyereményt nagyítva adjunk elő,1 olykor álhireket
is tudva és akarva terjeszszünk csak azért, hogy
pillanatnyi jó kedvet idézzünk elő olvasóinkban.
Főleg most: mikor a’ szájhösködés kora lejárván
igazán t e t t e k és t é n y e k ideje jött el, ilyesmi
menthetlen bűn volna.
Okoskodjunk hát kissé a’ tényekből.
Erdély két harmada viszsza van szerezve Ma
gyarországnak. Eddigeló majdnem csak ott ver
tük meg az ellenséget, hol futásában utolértük.
Mindenki tudja, hogy a’ hidrafejet Szebenben kell
megtörni. És Siebent védelmezik ; magának a’ vá
rosnak falai alatt. Csata is volt már. Vesztettünk
mi i s , de igen ám az ellenség, ha szinte nem oly
mesés arányban, mint a’ hirszárnyain lebeg. E ’
csata eredménye nem lön ugyan Szeben elfoglalá
s a , de hogy menynyiben verettünk viszsza, í t é l 
j e meg az olvasó, ki Szeben környékén j á r t , vagy

Erdély föld abroszára tekint abból, misxerint főhadi szállásunk S z e l i n d e k e n van.
A’ „Honvéd“ szerkesztősége nincs a’ hadi
tervek titkaiba avatva, de a’ menynyiben tények
ből szabad okoskodnia, teljesen meg van győződ
ve, mikép jan. 2 0 -án innen minden perez meg
hozta gyümölcsét arra, hogy Sieben ne csak ha
talmunkba , hanem mentői több haszonnal és ke
vesebb áldozattal essék hatalmunkba.
’S részünkről, ha Szeben be lesz véve, mi
hiszünk Istenben, ha meg nem történt, meg fog
történni, sokkal inkább fogunk örülni egy oly dia
dalmenetnek , hol ellenséges csoportokon keresz
tül fegyvereink nyitottak utat, mint ha vállról le
sem vett fegyverrel czeremoniáskodnánk végig egy
kiürült város kongó utczáin, honnan az ellenség
nemcsak m agát, hanem mindenét is elhordja, hogy
más oldalról talán több sikerrel működhessék el
lenünk.
És végül: nem vagyunk ugyan oly dühös el
lenei Szebennek, az ártatlan falaknak, hogy ha
lomra óhajtsuk hányatni, mint edler von Galgenberg Kolozsvárt, de ha már egyszer Szeben a’
végső koczkavetést is megtette, vagy védje meg
magát emberileg, vagy Isten legyen irgalmas k e 
gyelmes neki, hogy be ne teljesedjék a’ Kolozs
vári Hiradó egykori jóslata, mikép n e m f o g
b e n n e kő k ö v ö n m a r a d n i .
E n y e d vég p u s z t u l á s a leírásán ak
f o l y t a t á s a . ( Lásd a’ Honvéd 25 számát. }
A ’ feljebb érintett győzelem ’s alezredes Csecs
sergének arra vonulása újból számos Magyar
ságot ajándékozott, kiirtani szándéklott nemze
tünknek viszsza. Ugyanis az újvári tábor nagy hir
telen széljel futván , a’ rablánczakra fűlött foglyok
szív repesztó állapotban u g y an , de szerencsésen
Tordára menekültek. Mielőtt esen soraim bézárnám
fogadja Torda és Kolozsvár tisztviselósége őszin
te köszönetemet, azon készség, felebaráti ré s z v é t,
azon bőkezűség miatt, melyei a’ szerencsétleneket
fogadta. Nagy feladat anynyi embert bessállásolni,
élelmezni, de »’ kormány biatos ur ő méltósága
által az álladalmi pénztárból nyújtott segély e’ két
testvér város meleg részvéte reményt nyújt: mi
képp anynyi szenvedések árját némileg apaszthat
ni fogják. Kolozsvárt, jan. 27-kén 1849.
Ifj K e m é n y I s t v á n ,
főispán.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
A’ „ H o n v é d “ félévi dija 6 frt. egy havi 1 frt. 10 kr. p. Egyes példányok ára 6 kr. váltóban.
Előfizethetni Kolozsvárit a’ szerkesztő szállásán (b. királyuteza 21 szám} vagy a’ kiadó hivatalban
b. farkasuteza 52 szám} Vidéken a’ Kolozsvári Hiradó volt elöfizetésgyüjtőinél és azon postahivaotaknál, honnan a’ pénz és megrendelés elszállítása biztosan történhetik.
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