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•Megjelenik e» lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ föhadivezérség hivatalos közlemé
nyei irányezikkek , be l- és külföldi hírek.
' h i r d e t m é n y e k a’ szokott dí jé rt vét et nek tel.

H IV A T A L O S K O V Á T .
Bizonyos tudósítások szerint, B e m tábornok
az ellenség sokkal nagyobb számú ereje elöl azért
vonult vizzsza— hogy a’ segédseregekkel csatla
kozhasson — a’ csatlakozás bekövetkezése után
kétségtelenül Szeben elfoglalására előre nyomuland — azért a ’ közönség figyelmeztetik , hogy a’
keletkezhető álhireknek hitelt ne adjon — legyen
nyugodt, és nézzen biztosan egy szerencsésebb
jövő eleibe.
Az álhireknek terjesztői úgy tekintetnek, —
mint csimborái az ellenségnek — és rögtönitélő ka
tonai biróság eleibe tartoznak.
Kolozsvárt, február. 6-án 1849.
Az egyesült Magyar és Erdélyország teljhatalmú országos biztosa,
C s á n y L á s z l ó m , k.

Grúz Istvánné 22^ Gergely János 14 font
kénkövet ajándékozván álladalmi használatra , a ’
térparancsnokság ezennel köszönetét szavaz.
B
» e r z e n c z e i A n t a l ,'
Őrnagy térparancsnok.

V e m h i v a t a lo s r é s z .
B á c s m e g y é b ó l , j a n u á r 2 9 - kén.
Hadi operatióink szükségessé tevék, hogy
Bácsmegyei táborunk féléves fekhelyét elhagyva
Szegednél öszpontositsa erejét; valamint a’ bánáti
tábor Pécska és Arad között.
Seregeink ezen felvonulása nem rögtönzött pa
rancsolat eredménye volt. Budapest eleste után min
den józan fejű polgár azt a’ legszükségesebb teen
dőnek tarthatá, ha a’ hazát megmenteni, nemzeti
függetlenségünket, magyar életünket, mely egy
ezredéves dicső élet, épen, mncsoktalanul, tisz
tán és fényesen megvédeni akarjuk.
Csupán Bácsmegyej érdemes és temporisáló
bixottmánya szeretett a’ fönebbi kimozditásban két

kedni ’s szabad csapatait, a’ papíron elhatárzott
6000 embert késett kiállítói , kiknek pedig terv
szerint a’ verbászi, kis- és ó-kéri, futaki, feke
tehegyi, és óbecsei állomások lettek volna átadandók.
Gróf Eszterházy Sándor, e’ raffinirozott schwarczgelb moschus-hos, meglehet, biztatá a’ bácsiakat
a’ sereg ottmaradásávai, minthogy ö a’ kenyértö
rés nehéz perczeiben is legális ( ? ! ) akart m a
radni. Eszterhazy kijelenté : mikép ót és seregét a’
bácsi táborba a’ király kiildé, míg ott van , íegalis lábon á ll; Wiudischgräcz által nem tekintethe
tik ellenségnek, de ha kivonul, megszűnt reánézvé is a’ legalitás ’s ők is pártütők.
Eszterházy tábornok gyakran és sokaknak nyi
latkozott igy; nyilatkozatainak lett eredménye, me
lyen a’ becsületes enoher epésen felkaczaghat. A'
3-dik huszár ezred tisztikarának közei egy harmad
része beadta lemondását; az ottani gyalog sorzász
lóaljak tisztjei hasonlag cselekvének azon különb
séggel, hogy ezeknek némelyike lopott is ’s a ’
gondjaira bízott század pénzével a’ szent-tamási
sánezok közé szökött; egy százados saját privátdienerének ruháját lopta és vitte el magával a’ sán
ezok közé. — A seregvezéri táborkar, iroda, ’sat.
leköszönt, és elszélledt; itt sok becsületes hazafi
megmaradt ugyan , de az égés* mégis megbomlott;
a’ tüzérség tö megben jelent meg annak kimondá-sávafylitígy ők ne-m—ss*k WiaaKstbgrüe» ,- de—a’
ráczok ellen sem lőnek ’sat.
Ott volt a’ hős sereg Bácsban ’s nem volt pa
rancsnoksága. Nem volt, ki egy számadást, utal
ványt, vagy rendeletet alá irt volna.
Lenkey megjelent Yerbászon januar 16-dikán
’s a’ dolog változást szenvedett. Egyszerű látása
e’ férfiúnak , kinek nyílt homloka a’ szent hatafiságoak tiszta tükre , a’ kicsinyhitű csüggedökbe is
reményt csepegtetett.
Megjelent Vécsey i s , mint ezentúli parancs
noka a ’ seregnek.
A’ Vécsey név újabb életünkben nem olyan ,
mely a’ verbásziakhoz hasonló nehéz körülmények
ben as izgatott kedélyeket csak félig is megnyug-
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is. Annál kellemesebb volt a’ meglepetés, melyet
az nj vezér erélyes fellépte, parancsoló egyenes
intézkedései, határzott cselekvése ’s a’ tekintély,
melyet első megjelenésével teremteni tudott, a’jeleo voltakra árasztott.
A’ tiszti lemondásokat elfogadta, szétkerget
te őket, helyeiket rögtön a’ szilárd jellemű tisztek
és altisztekből betölté ’s megparancsolá, hogy a’
sereg jantiar 20-káa Szegedre indul. — E ’ paran
csolat 18-kán estve adatott ki.
Es mit mivel most a’ bizottmányozó Bácsvármegye ?
A’ bizottmányozó Bácsvúrmegye főispáni el
nöklet alatt conferentiát tart, elhatározza: hogy
mivel a’ sereg csakugyan kivonul, szabad csapa
taikat kiállítsák , 's hogy a’ kedves Eszterházyt
el ne veszítsék ‘s vele a’ legális té r t, tehát a’
szabad bácsi csapatok fővezéréül alispáni elnöklet
alatt egy küldöttséggel, egész táblabirói fontos
sággal megkérték.
Eszterbázy Sándor , ezen paszomántos aristokrata, ki a’ ss. Tamásról megszaladt nemzetőröket
lefesteté egy gúnyképre ’s mint csúfot minden ná
la megjelenőnek bemutató, ezen parfumiruzott piperkőcr., ki a’ iionvédet nem is tartá katonának
’s ki két honvéd altisztet azért vitetett fogházba ,
mert ezek nem ismervén a’ tábornokot, midőn ez
marsch-ot vezényelt, azt válaszolók: hogy nekik
nem mondják marsch, hanem indulj; mondom ezen
pöflfesxkedó üresfej, kiben a’ honvédelmi bizottmány
anynyira csalatkozott, a’ bácsi gatyás és ostoros
szabad csapatok vezérletét elfogadta.
Risum teneatis! A’ küldöttség fontos pofával,
mint re bene gesta viszszajő és számol a’ conferentiának , ha ideje van, tán köszönetét is szava
zott volna.
Azonban a’ sereg kivonulásának ideje eljött;
de a’ bácsi szabad csapatok nem érkeznek. A ve
zér ott van a’ főispánnál, kártyázik ’s vezéri tisz
telgéseket tesz egy háznál, hol egy nő lakott. A’ se
reg kivonul; Verbász ott marad üresen. Azaz nem
üre-se«,- mezt ....a! temérdek. élekraLf-jzah , .kenyér ^
liszt, fa , só ’s egyéb, mi a’ sereg téli ellátására
ott öszszegyiijtetett, mind a helységben hagyatott.
A’ verbászi svábok jelentik Sz. Tamáson, hogy
már jöhetnek a ’ ráczok és jöttek a’ ráctok; az
utczák végén kezet fognak , csókolóznnk ’s midőn
minden utczát elfoglaltak, ók lettek a a u ra k ,m e g Uezdék a’ rablást ’s akadályozás után a’ gyilko
lást, végre a’ gyújtást. Verbász leégeítetett.
Hegyes és Feketehegy , hol magyarok
laknak , ellentállottak , háromszor viszsza verték
a’ sokkal erössebb rácsokat; végre ezek ágyúval
jöttek , ’s hátul a’ szekhegyi kétszioii sváboktól is
megtámadtatván , engedni kényszerültek , ’s ősi
tűzhelyeik lángok martalékául esett. 0 - Becse és

Ó-Kérroás oldalról szinte megtámodtatott, ’a cse
kély számú magyarjaink elvérzése után a’ dühön
gő rácz tömeg birtokába estenek.
Piros helységét szinte meg támadták; de in
nen töbször nagy veszteséggel verettek viszsza.
tíezerédi alezredes hős nemzetőreivel ott állomásoz. Moholyban minden magyart résiint leültek
részint egyenkénti kínzás végett elfogtak és bezárták.
E* történetek megrémiték a’ vidék népségét ;
’s a’ gyengébbeket, nők, gyermekek és öregeket
becsesebb holmiaíkkal felszálliták Szeged felé;
az erős karú férfiak ott maradtak. Égés* helysé
gek felkeltek, ’s tömegben — vezér n élkül— in
dultak meg ellenségeik ellen. A’ jankováczi ma
gyarok oly oklevelet írattak alá a’ szolgabiroval,
mely szerint nekik isten és ember törvényei sze
rint szabad minden ráczot legyilkolni, ’s vagyonát
elrabolni; ezek egy csomóban 1600-an indultak
le. Moholy faint kora reggel magyarjaink megtá
madták , ’s a’ benn tobiodó ráczokat meg verték,
leölték, elfogott testvéreiket öröm közt szabadítok
meg; a ’ befogott ráczokat pedig kimondhatatlan
kínzásokkal pusztiták. Mezítelenre vetkeztetik őket
’s négy kézlábra állítva, hasuk alatt szalmával
tüzelnek, átfúrt füleiknél fogva akasztják őket stb.
Innét tovább indulnak.
Jaj és halál van útjaikon. Az engedelmes
s é g , rend felmondva; az ököljog fénykorában, a’
bizottmány pedig bámul, ’s hüvelyk úját szopo
gatja. Eszterbázi tábornok pedig minthogy foly
vást csak kártyázott, a ’ vezérségröl elcsapatott,
’s Bajáról Veszprém megyébe, mások szerint Pest
re szökött, Jellachichnak lovászra lévén szüksége.
Ez jelenleg képe Bácsnak, a’ népirtás , embermészárlás véres színhelyének.
J a v a s l a t : Erélyes kormánybiztos, ki fiatal
korú legyen, ki a’ kötelet ne kímélje; tűsről pat
tant fő, ’s több alvezérek kik a’ nép nyelvén
tudaak szoiai; és Bács meg fog mentetni őrt ma
ga által.
(Közlöny)

lí c m e l y a d a t o k s z é k e l y f ö ld r ő l.
Januar. 22. óta mintegy 10 ezer ember volt
Háromszék alsó részén táborban , várva a* kiindulásiránti parancsot. Ott volt még 3 —400 Kossuth
huszár ’s ugyan annyi gyalog honvéd a’ 12-ik
zászlóaljból. Agyujok 6 készen fölszerelve ’s há
rom készülőben. Mintegy 3000 lőfegyver. Lőpor
elég, melyet az ágyukkal és gyutacscsal együtt
K. Vásárhelyt gyártanak.
— A’ lelkesedés, mióta B em tábornok fő*
vezérünk ’s győzelmi felöl értesültek, egész szé
kely földön rendkívüli.
— M. vásárhely bevétele óta Háromszéknek
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8 ütközete volj Gedeonnal: ötben a’ székelyek ; mányon léteiét calamitásnak ta r tja , kötelessége
győztek ’s csak 3 ütött ki reájok nézve kevésbé ; lett volna beteg okai helyett azt egyenesen be
sierencsésen.
vallani. A z , hogy nem akarta szőnyegre hozni ,
— Gedeon tábornok jan. 23-rol ötezer pfrtot nem mentség, miután az Alföldi hírlap cirókálásáküldött a’ székelyek lekenyerezésére, de ez sze ra csakugyan szőnyegre hozta.
rencsésen a’ mi kezünkbe került.
Mit mondanak a’ képviselők volt másodelnö
— Schurter Brassóból a’ törcsvári szoroshoz kük argumentatiojára, mely rövidítve ’s illustralvonnlt mintegy három század oláh katonasággal va eként hangzik :
?s onnan küldi a’ székelység lehangólására számított
Én Pálfi János, Madarász László kormányon
proclamatioit, azonban ezek is rendesen az öt ezer léteiét, mivel elveit és modorát megismertem, az
írt. sorsára jutnak.
országra nézve calamitásnak tartom , azért tartom
— Csikban is egészen megváltoztak a1 dolgok pedig károsnak , mert étet különösen a’ Pestről
mióta Gál Sándor ezredes lépvén föl, Dorsner történt kora elszaladás után a’ közvélemény elítélte.
’s több sárga-fekete tiszt megugrottak. Januarius
Csekély eszünk szerint tehát nem elveiért és
gá-ke táján keit hivatalos tudósítása szerint az modoráért tartja kártékonynak M adarászt, hanem
ezredes ur 1600 fegyveressét a’ hároraszéki tábor, a’ közvélemény Ítéletéért.
a’ többit pedig M. Vásárhely felé indította.
Továbbá: én Pálfi János lemondok az alel— K. Vásárhely városa csaknem saját ma nökségröl, mert ellene voltam a ’ gyűlés Debregán erején állította ki a’ tábort szükségesekkel. czenbe áttételének; ez ellenzéshez nem kötöttem
S. Szentgyörgy pedig mioden pénzét hadi költ ugyan tárczámat, mert az alelnöknek nincs tárczája , hanem miután beteg embernek ily hideg iségre ajánlotta föl.
— Jellemzők egy székely nő szavai , me dőben bajos Pestről Debreczenbe menni és ti nem
lyekkel táborba menő fiának, néhány megtakarí mondátok meg mikor megválasztottatok, hogy me
tott garasát utravalóul odaadá : „ n e s z e f i a m — lyik városban, kell elnökösködnöm, én pedig azt ér
így szólt — e z z e l m e g é r e d , mi g m á s t k e  tettem hogy csak Pesten, k ö v e t k e z ő l e g n e 
r e s e k ; de h a z a n e j ö j j g y a l á z a t o s á n ! “ k e m e l n ö k ö l n i D e b r e c z e n b e n n e m k ö 
Az elősorolt adatok is , melyekről biztosítjuk v e t k e z e t e s s é g .
Aztán látjátok, a’ ház szabályai közt ugyan
olvasóinkat, hogy épen nem utczai hírekből sze
dettek öszsze , tanúsítják , miként Háromszék azon más formán van megírva; de én úgy értem , hogy
idő 3latt, mig Erdélyben a’ reactio ülte pünkösti az alelnök csak belypótló az elnök akadályozta
királyságát, nagy szolgálatot tett a’ magyar ha tása esetére, a’ lemondás megszűnés, tehát a’
zának. É s a’ székely n é p , bár faja sajátságainál Pázmándi lemondásával nincs kit pótolni.
Mi e ’ zugprokátori chef d’ oeuvre-t nem bonfogva könynyen tévútra vezethető ’s mint nem ré
czoljuk
, mert egy kissé nehéz szaga van, hanem
gi szomorú tapasztalásunk igazolja, ármányos ke
zek közt rendetlen csőcselékhez csaknem hasonló kijelentjük, hogy Lázártól, a’ vásárhelyi főbírótól
vá aljasul: csak bánni kell tudni vele ’s a’ pokol sem mernénk csak egykét húszassal a’ Pálfi ré
szére kedvező ítéletet kérni.
kapuit is megvívja.
Isten önnel Madarász! 60 ezer székely in
dulj ! fordulj!
F e r kő.
K o l o z s v á r , febr. 4. Pál fi János a’ raásodelnökségről lemondott ’s ugyanakkor megszűnt
tagja lenni a’ honvédelmi bizottmánynak.
Ez igen rendén van.TDebuisset pridem á’ mint
az énekben van.
Csak azt sajnáljuk, hogy a’ Marczius szün
időt tart ’s nem énekelheti el a’ s z o m o r ú j e 
l e n t é s t , mint eléneklé Abules és Agétást. E ’
kötelességet az Alföldi hírlap teljesité, s persze
Debreczenben a’ váczi utczai setuveezszö helyét
a’ fokos pótolja k i , ezért Pálfi János nehéz sza
vakban kapta ki a’ magáét.
Mire aztán Pálfi az Alföldi hírlapban egészen
más okait adja lemondásának, mint a’ melyeket
adta lemondásakor.
E ’ magában elég kezesség hogy Pálfi nem
nehéz idők embere. Ha a’ Madarász László kor-

V

K o l o z s v á r , február 6.
Egyszer még aikariMt veííuokvolt elmondani
e’ hasábokon miként mi, babár Szebennek, mint
a’ királyhágón inneni reactionalis ármányok gyúpontjának megfeuyitését sürgős feladatnak tekimjük ,
másfelől szinte gyáva kíslelküségnek tartanok
Szeben bevételére, mint oly é l e t k é r d é s r e
függeszteni minden figyelmünket, mintha minden
teendőinket ez föltételezné ’s ez óhajtásunk való
sultál muselmani fatalismussal tétlen kellene be
várnunk.
Szavaink nem mindenütt tették meg kellő ha
tásukat. Nem egyszer hallók , hogy egyik megyé
ben a’ fenyitő törvényszékek még nem kezdették
el működéseiket, ne hogy, mint mondák, mielőtt
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sorsunk Sieben bevétele által el lenne döntve, a’
népben ingerültséget keltsenek. Másutt a’ látongásaival még föl nem hagyott lakosság tefegyversése balasztatott, ismét Szeben bevételéig; har
madik helytt majd mi lépés sem történt a’ közi
gazgatás rendezésére, elrablott vagyonok viszszaszerzésére mint hasonlag idő előtti teendőkre Sze
ben bevétele előtt.
így tenni uraim! (jobban mondva: keveset
vagy semmit sem tenni) eddig is bűn volt, ezu
tán pedig még megbocíáthatlanabb bűn lenne.
Avagy kérdjük: föltéve, de meg nem en
gedve hogy Szebent minden erőfeszítésünk daczá
ra sem sikerülne egy hamar a’ törvény ’s alkot
mányos rend útjára téríteni, azonban az ország
nak e’ szenyfoltocskán kívüli része lecsendesitve,
a’ nép lázadási eszközeitől és hajlamától megfoszt
va , a' törvényes rend helyreállítva lenne, nem %Q-et
vesztene é fontosságából a’ föladat, ’s nem könynyebben igazíthatnátok az isolálva maradandóit
középpontal, mintha gyáva tétlenségünkben ké
szen tartjuk számára minden segéd szereit, a’
népet főiizgatott kedélyével, itt ostoba elbizottság á v a l, amott alaptalan rebegésével, elrablott va
gyonukkal ’s fegyvereikkel kezeiben , készen tart
juk mondom, hogy a’ mint helyzete csak egy
szuszszanásra tágul , azonnal reorganisálhassa
magát.
Lássák önök. Csak egyetlen nem kedvező
hir , miszerint hadsergünknek elkelteit vonulni
Szeben alól, minő változást idézett elő kedélyeink
ben. A’ kolozsvári retiradakor sem láttunk több
kétségbe esett arczot mint most. Pedig az ellen
ség nincs épen nyakunkon hogy Csúcsa felé ker
gessen, sőt Szenbentöl is azért tett sergünk egy
oldalrándulást, hogy kétszereződvén ereje, biztosab
ban ’s rövidebb idő alatt vívhassa ki az eredményt
melyet, tőle várhatunk.
Miért mégis a’ nagy csüggetegség ?
Mert Enyed, Felvincs ’sat. rémképe áll önök előtt. A lázangó nép ismét vérszemre kap ’s
akkor jaj kolozsvárnak.
Vájjon volna é okunk ily agyréroekkeli tépelödésre , ha dec. 3 5 -töl febr. 6-ig megtörtént
volna mind a z , a’ minek megtörténni k e l l e t t
és l e h e t e t t volna.
Ha elmondhatnék : ime az országnak azon ré
szében, mely viszsza van szerezve hazánknak a’
föllázadva volt népet lefegyvereztük; 3000 darab
lőfegyver ’s mintegy 60 ezer láncsa elszedve ’s
ide Kolozsvárra behozva; gyors és szigorú, de
azért minden emberietlenségtől ment büntető eljá
rásunk , erkölcsi hatás ’s capacitatio álta l, mely
nek sikere sokkal biztosabb akkor, ha fizikai erő

tekintélye adja meg neki a’ nyomatékot, a’ nép
alkalmasint legalább anynyira le van csendesítve,
hogy a’ reactionak meglehetős fáradságában kerül
azt ismét lábra állitni; szétvándorlott rokoninkat
viszszaadtuk tűzhelyeiknek ’s némi részben kárta
lanításukat eszközöltük, mihezképest az álladalmat nemcsak egy jókora tehertől mentettük meg,
hanem sok munkás családdal plane megajándékoz
tuk ; a’ közigazgatás kerekeit vágásba indítottuk,
mihezképest az álladalom, mely eddig elő csak
nem egy év óta folyvást a d o t t k i , de nem vett
be tőlünk majd mit s e m , ezután már viszsza is
kaphatja legalább kamatját millióinak; szóval e’
h a t h é t a l a t t házi dolgainkkal meglehetős
rendbe jöttünk ’s már most inkább utána láthatunk
Puchner ’s czimborái megnadrágolásának.
Ha ezt elmondhatnék uraim, bizony még fa’
gyengébb szivünek sem jutna eszébe, azért mert
B e m tábornok Szebent történetesen februariusDak nem 4-én vette be , hanem talán 14-én fog
ja bevenni, kétségbe esni.
Férfiakat kedvező események lelkesitnek , nem
kedvezők elszántabbakká tesznek; de tétlenségbe
sülyedniök soha sem szabad.
Tegyük meg csak m i, polgár rendül, a’
magunkét, a’ hadsereg majd eligazítja Puchnerrel ’s a’ többivel is.
—

F e ls z ó lít á s .
(fi) Szándékom lévén Erdélynek egy , a’ te
hetségig hő és kimerítő térképet készíttetni, fel
szólítom mindazon mérnök u ra k a t, mőértóke ,
vagy bármely magán egyéneket . kik egy ily tér
kép pontos elkészítéséhez megkivántató adatoknak
birtokában volnának, milyenek például régibb föld
abroszok, egyes vármegyék vagy faluk térképei,
földismei (jgeognosticai.) térképek, háromszög
tan (jtrigonometria:) vagy légsuly mérő (jbarometrum:) általi hegymérések , csillagászati (f:astronomiai:) hely-kiszámitások stb. — szíveskedjenek
azokat a’ volt kormányszék építészeti hivatalába
béadai, hol átvételükrőLnyugtatvány adatván , hasz
nálásuk után hiba nélkül viszsza fognak tulajdo
nosaiknak szolgáltatni.

Tóth,
alezredes. ( 3 )

H ir d e té s .
(1) Az álladalom számára gabonát nagyobb menynyisegben szállitni vállalkozók jelentsek magokat nállam b. monostoruteza. Kribl ház.
T a r

Imre.

Élelmezési biztos.

S zerk eszti é s s a já t b e tű iv e l n yom atja O c s v a l F e r e n c * .
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