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Megjelenik' e’ lap vasárnapot kivéve minden este, fuliven. Tarta lmát  teszik a’ fohadivezérség hivatalos köziemé
i g ,  iránjezikkek , bel-  és külföldi hírek.

' h i rde tm ény ek  a’ szokott  d í jé r t  vétetnek fel.

H IV A T A li OS K O V Á T .
C s á n y  L á s z l ó  országos teljhatalmú biztos 

ur, b. Szolnokmegyei alispán Keczeli Mihályt hi
vatalától felfüggesztette, Iváfnoki Dániel porkolá
bot pedig szolgalatjából elbocsátotta azér t : mert 
Karuly László drágányi tribunust a* fogházból ke
zességre kibocsátották, mi a’ honvéd lapban köx- 
hirré tétetik.

A’ Kolozsvárit felállítandó rögtönitéló hadi és 
polgári vegyes bírósághoz Krizbai Miklós nevez
tetett ki a’ honvédelmi bizottmány által.

A’ h o n v é d e l m i  b i z o t t m á n y .

Krasznamegye közönsége, az enyedi és járai 
szerencsétlenek fölsegélésére 323 rft. 21 krt. p.p. 
és 642 darab yuha darabot küldött be.

Nagyobb menynyiségü gabonát gyűjtöttek , 
mellyet árverés utján eladandván, a’ begyülendő 
öäiszeget is a’ fersirt czélra be fogják küldeni.

E ’ mellett számos családok befogadására és 
testvéries ápolására ajánlkoztak.

Vannak tettek,  mellyeket jutalmazni, megköa- 
szönni nem lehet, ezek önmagokban találják fői n’~ 
legfőbb jutalmat, az erkölcsi kötelestelés kéjteli 
érzetében. Ha valaki, úgy Kraszuának lelkes fiai 
és leányai érzik ez irigylendő öntudat gyönyörét.

Fogadják ez igazán testvéries cselekedetökért 
köszőnetemet az emberiség és hasa nevében ’s a; 
szerencsétlenek , kiknek Ínségét enyhítik , hála kö- 
nyiiit legédesebb jutalmul.

Kolozsvár, febr. 27-kén-1849.
C s á n y L á s z l ó  t. h. orgos biz
tos ur távollétében. A s z t a l o s  

I*ál k. biztos.
m X
V em  h iv a ta lo s  r é s z .

K o l o z s v á r  február 28.
Megmondottuk volt regebben : K o l o z s v á r i t  

ö i n c s  a’ r e a c t i o n a k j  j ö v e n d ő j e .  Kolozsvár

tisztán magyar érzelmű város ’s büszkén mondhat
juk , ez most egy jelentésű ezzel: szabadság sze
rető. — A’ szabadság szeretete a’ nép legalsóbb ré
tegeit is átviJIanyozta ’s hol eddig hideg közö
nyösség uralkodott, a’ sz. ügy melletti lelkesiilt- 
ség nem csak szavakban , de tettekben és áldozat 
készségben is nyilatkozik. íme egy újabb példája 
a1 vallásosan buzgó nép hatsfiui áldozatkészsé
gének.

Ma reggel számos nép sereglett az ev. r e 
formátusok belső farkas utczai nagy templomába , 
szokott órában , az isteni tiszteletre. Szép látni a1 
népet, midőn a’ különböző osztályzatok ’s egyéni
ségek egy tömegbe olvadva, egy érzéstől áthatva, 
az egészen az áhítatnak , a’ testvériségnek szent 
ibletettsége ömlik el. Kétszeresen szép látványnak 
valánk ma tanúi az irt egyházban, mert e’ számos 
népet a’ vallásos buzgóságoo kívül, hazafiui sz. 
érzelem gyujté egybe ’s lelkesítő s a’ hit oltára 
felett a’ s z a b a d s á g ,  t e s t v é r i s é g  és e-  
g y e n l ó s é g  sz. háromsága egybe ölelkezve le
begett— ’s ünneppé szentelő e’ napot, kedvessé 
az Isten, kedvessé az emberek előtt !

Még a’ műit vasárnap ugyan is ,  meghatárosá 
vala a’ helybeli reformált egyház egyb. tanácsa, 
hogy az anynyi felől megtámadott "s elárult hasa 
védelmére, maga részéről is segéd kezeket nyúj
tandó, az anynyira szükségelt ágyuk öntésére ha
rangjaiból felajánljon , azonban ez hatáskörét felyül 
múlván, meghatározz felszólítani a’ népet, sem
mit nem kételkedvén benn«*, hogy az megegyezé
sét nem tagadandja meg. És úgy lön. A’ nép meg
értve a’ czélt egész készséggel sereglett egybe az 
ur házába; kettős áldozatát., Istennek és hazának 
bémutatandó. És miután első pap C s i s z á r  S á 
mu e l  buzgó könyörgést emelt az ég urához a* 
szenvedő hazáért, a’ hareztéren érettünk legszen
tebb harezot küzdő vezérekért, és az egész had
seregért, előadá rövid, de velős beszédben a’ gyű
lés czélját és midőn féltévé kérdésbe: a d j  un  k -  
é h a r a n g j a i n k b ó l  á g y ú n a k  a’ h a z a 
m e g v é d é s é r e ?  as egész nép egy ssivvel, 
egy lélekkel ’e egy szájjal harsogá : a d u n k !  a
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d u n k !  Menynyit * kérdé az elnök. K e t t ő t ,  lön 
a nép felelete. Éi határozatba ment, hogy az egy- 
háa ué^y harangja közöl kettő: a’ R á k ó c z i  ha
rang, mintegy 15 — 16 mázsá9, és egymás  kis- 
sebh 9 mázsás 35 fontos ágyuk öntésére az álla- 
dalomnak haladék nélkül rendelkezése alá adassék 
és 6 tagból álló küldöttség neveztetett k i , exen 
ajánlatot országos telljhatalmu biztos C s á n y  
L á s z l ó  urnák bejelentendő. A’ gyűlés csak né
hány perczig tartott, mert egy akarat , egy lélek 
hatá az egészet keresztül. Tartsa meg az Isten 
mind végig a’ népben ezen egyességet ’segybetar- 
tást és nem leszen erő , melly e’ hazát rabigába 
fűzhesse !

Halljuk, hogy a’ többi egyházak részéről is 
fognak tétetni hasonló ajánlatok — ezt hittük — ’s 
mégis várjuk:

I > c z s . febr. 25. Mióta a’ nálunk fájdalom 
oly gyakori vezér gyávaság és bűnös hanyagság 
miatt, Király németinél öszpontosult haderőnk hát
rálni kényszerűit, mely retirálással csak Katona 
Miklósé vetélkedhetett — városuuk puszta és nép- 
telen. Miután a’ helybeli térparancsnok kimondá, 
hogy a’ helyőrség városunkból kivonul, kinek 
élete kedves takarodjon — előttünk állva Enyed 
szomorú sorsa, majd mindnyájan különböző uta
kon menekültüuk. a ’ Dézsról kivezető útvonalok 
a’ legborzasztóbb képét mutatók a’ népvándorlás
nak. — A’ legszegényebb lakosok, kiknek kicsin 
gyermekeiken kívül egyéb menteni valójuk nem 
volt, azt is magokkal vivék hátukon, — csak 
a’ pecsovicsok maradtak hon kiknek már semmi 
menteni valójuk nem volt, miután leiköket is elad
ták. Legtöbben Sz. Újvárra menekültünk , bízva 
az ott rendbe szedett és még ezután érkezendő 
erőben egészen nyugottak valónk — midőn más
nap 11 órakor riadó veretett 's a’ katonaság in
nen is kivouult azon alaptalan hírre hogy az el
lenséges sergek már Dézs elölt állanak , innen is 
kivonultunk ’s Kolozsvár felé tartónk oly számosán 
hogy a’ menekültek szekerei az ut vonalt egészen 
elfoglalták. Csak hamar találkoztunk T ó t h  
Á g o 8 t o n , derék alezredesünk vezérsége alatt 
segítségünkre jövö erővel ’s az égést erő Sz. 
Ujvártt östszepontosulván, más nap egy része 
városunkba vonult ’s az óllá a’ két város legé
lénkebb színhelye a’ hadi készületeknek. Harcz 
vágyó lelkes sergiink ma indult el jelentékeny e- 
rövel két vonalban Besztercze felé, honnan az 
ellenséges sereg mint haljuk már kivonult Isten 
vezérelje szerencsésen embereinket. Városunk 
elrémitetl ’s bujdosott lakói felhívják figyelmét a’ 
kormánynak azon vitéz urakra, kik a’ fedezetekre 
hízott várost minden igaz ok uékül elhadják ’s 
alaptalan hírekre megindulnak.

Csány, erélyes országos biztosunk, nehány 
nap óta körünkben erélyesen működik. K. I. volt 
főispánt, hogy reactionárius szellemét tovább ne 
terjeszsze jónak látta Debreczenbe küldeni. K. M1 
alispánt, ki Karuly László oláh népvezért, felhasz 
nálva magyar sergünk kivonulása után a’ kedve
ző alkalmat, egy más fogolya! együtt a’ börtönből, 
fegyverrel és útlevéllel ellátvakibocsátotta hivatalából 
felfügeszté. Csak ugyan az említett tribün felkeres
tetvén megtaláltatott ’s visszahozatott. így  van 
jól! Le a’ rósz szellemű hivatalnokokkal, kiknek 
annyi alkalmok van terjeszteni bűnös szellemeket 
’s hideg közönyösségekkel annyit ártanak szent 
ügyünknek, vagy fel, mint a’körülmények kíván
ják.

Hát a’ táblabirák mit csinálnak ? Le vannak 
verve, fejőket rázzák és mondják : nem szeretem 
ezeket. Országos biztosunk, fő ispánunk ’s még 
sok mások is elmentek táborunkat.

Népünk még nincs fellázítva a’ közelebbi 
mozgalmak következtében, a’ közcsend és rend 
nincs meg zavarva köztünk ’s reméltem ha gon
dos vigyázat lesz nem fog sikerülni a’ népet 
kivenni többé csendes hangulatából.

H e v e s b ő l ,  febr. 19-én. Eger városa, hol 
a’ dicső Dobó örök álmát aluszsza és elődének 
szelleme által ihletve elhatározta egy népgyülés- 
ben, hogy a’ camarilla zsoldosainak magát gyá
ván fel nem adja , hanem fegyveres erővel ellent 
álland ’s e’ végből a’ várostól egy órányi távol
ságra elődöket állított, hogy az ellenség kőze- 
ledtéről eleve értesitethessék ; a’ várba, hol a’ sza
badság fáján a’ tricolor zászló meszsziről hirdeti 
a’ nép érzelmeit, 3 mozsár ágyú vitetett fel, hogy 
ezeknek durranása ’s a’ vész harangok zúgása le
gyen az ellenség közeledtének hírnöke, mellynek 
hallattára minden ember, ki a’ fegyvert elbírja a’ 
város védletére bármi nemével a’ fegyvernek meg
jelenni tartozzék; éjjeli 12 órakor robbantotta fel 
a’ vészharangok tompa zúgása ’s ágyuk durraná
sa az egrieket; kik is azon birre, hogy az ellen
ség közéig valami 6 eieren , közöltök aszszonyok 
is rögtönzött fegyverekkel a’ város végére men
tek ; azonban az ellenség a’ városhoz nem köze
lítvén , a’ nép reggeli órákban haza oszlott, örö
kös nyugtalanságok ’a lelki küzdelmek között vár
ván a’ katonai segélyt.

Melly lelkes példa hogy több utánzókra is ta
láljon biiottmányilag határoztatott, hogy a’ megye 
eluökalispónja, úgy a’ kerületi tisztviselők magok
hoz vevén több buzgó népbarátokat, a’ nagyobb 
helységekben a' lehető legnagyobb ünnepélyesség
gel népgyüléseket rendezzenek ’s nemzeti zászló
val járván, a’ népet az egyházakban tartandó szó-
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„okiatok által az ügyek állásáról felvilágosítsák, 
>8 a’ hasa megmentésének nagy munkájában té- 
„yesőkké lelkesítsék, mert csak a’ felvilágosodott 
„ép batárosott akaratán ’s ssilárd kitartásán tör
hetik meg a’ népisarnokok önkényének fegyvere 
’8 csak így érlelhet a' ssabadság faja üdvös gyü
mölcsöket.

P e s t ,  febr. 14-kén.
Menynyire megutálták a’ pestiek a’ zsoldos 

serg«k önkényét, arról naponkint újabb meg újabb 
bizonyitványok érkeznek.

Honunk szent ügye iránt a’ sympathia olly- 
kor szivrehatólag nyilatkozik.

A' napokban egy sebesült honvéd szabadult 
ki a’ kórházból, bízatván istenre, ki a’ szárnya
sokat élteti és ruházza.

Ráismertek a’ jó pestiek ’s mig ő egy utcza 
szögletén állva, mindennapi kenyéren aggódott: 
nem több, mint rövid negyedóra a la t t , az elme
nők sipkáját tele töltötték húszasokkal és bankók
kal , majd 500 pftra ment a’ könyes szemmel ’s 
a’ részvét szavaival nyújtott ajándok.

Ez egy példa száz helyett.
így > így derék pestiek , igy kell az igaz ma

gyar vérnek lüktetői az ország szivében.
Közéig a’ váltság órája! midőn a’ gyász és 

irigység sötét színei helyett, kedves vidám nem
zeti színeink fognak toroyaitokan lobogni ’s a’ 
szabadságisten ihlete átlengi utczáitokat.

(Közlöüy.)

B u d a p e s t r ő l  a’ tegnap febr,' 22-kén vá
rosunkban először megjelent , , E s t i  l a p o k “ czi- 
mü napilap következő érdekes híreket közöl:

A’ befogatások elanynyira sürüek , hogy a’ 
két vár épület Budán ’s az uj épület Pesten dug
va vannak foglyokkal ; aszszonyok , férfiak , öre
gek , szegények és urak.

A’ drágaság naponkint növekszik.
Még a’ halottakat is csak útlevél mellett le

het kivinni a’ városból ’s nem elébb , mint egy hé
ti vizsgálat után , kinn a’ temetőben még azonkí
vül felszakasztják a' koporsót, hogy nem eleven 
embert szöktetnek-e ki benne ?

Egy honvéd , ki egy magán házuál betegeo 
feküdt, felgyógyulván , kiment az utczára. A’ mint 
kilépett, meglátták az arra menők ’s egy perez a- 
latt tele háuyták a’ sipkáját pénzzel.

A’ református lelkészek átalábnn sehol sem 
hirdetik ki a’ császári proclamatiokat, inkább be- 
*arjak a’ templomot, inkább lefekiisznek s orvos- 
eagot szednek be,  de nem olvasták fel.

A’ catholicus népészek ugyan felolvassák , de

úgy intézik a' dolgot: hogy senki se értsen be
lőle egy szót is.

B. Bánlfy Pált egy éjjel ágyából kihúzván , 
tömlöczbe csukták és ugyancsak fenyegették az 
akasztófával.

Azt hitték: hogy Pálfy Albertet a’ ,Martius‘ 
szerkesztőjét fogták e l , ki most Debreczenben köz
örömünkre nemcsak szabadon él, hanem a’ Mar- 
cziust ismét szerkeszti és kiadja.

Azonban reggel tudták meg , hogy az nem 
a’ Marczius, hanem az ő kedves Bánlfy Páljok, 
ki a’ császárnak híve lévén , a’ világért is meg
sérteni nem akarták.

Egy kis f é l r e é r t é s .
— Magány utón a’ császári vezérnek azon 

gyönyörű rendeletének jutottunk tudomására: hogy 
a’ kinél Budapesten, a’ Debreczenben székelő ma
gyarkormánynak rendeletéi, Debreczenben megje
lenő hirlapok , vagy akarminemü nyomtatványok) és 
irományok találtatnak , rögtön halállal büntettetik. 
(Alföldi Hírlap.)

A’ s z é k e l y f ö l d r ő l .  Azon reménytől 
biztatva, hogy tán nem leendek szükségfölötti 
tolakodó, ha a’ székelyföld jelen szellemi és aoya 
gi életéről néha egy egy sort irok, elkezdem az 
itteni élet eseményeinek sorozatát. Marosszék 
nagyobb része több napon keresztül nyögött a’ 
camarilla zsoldosainak lángoló korbácsa alatt 
görbedezve emelvén a’ haza gyilkolok gyászszal, 
vérrel borított , de rövid korának súlyát. Ezen 
székben Marosvásárhely volt az , mellyel olly 
gazul vesztettek el, minek utánn Urbán czínkossá nak 
Puchnernek azt i r ta : hogy annyi a’ székely nép 
sokasága, mint a’ záporeső, lehetetlen ellenállnia; 
’s a’ Marosvásárhelyt összecsoportozott e rő , három 
ágyulövés után mégis megkergettetetl ; de meg 
nem veretett. Ez lehelett dicső győzelem ! Sőt 
van férfiú, kit e’ haza fiának nevez , ’s mégis egy 
elcsípett rabló tribünt kezei közül kisikkasztani 
engedett. Reméltem, hogy eljóvend a’ számolás 
napja. Marosszékbeu a’ nép bátorsága igen levan 
hangolva, ’s a’ leg csekélyebb kedvetlen hírre 
kiki azon jártatju e s z é t , merre szaladhat , hogy 
hogy az ellenség vad dühe elől mentve maradjon 
élete. ’S ha ide ma egy kisded csapat ördöge 
étkeznék a' camarillának ; a’ marosvásárhelyi 
polgárok azonnal szétszaladnának, mely kicsinhi- 
tüségnek alapját abban látom rejleni: hogy ezen 
vidéken még számos barátai lappangnak a’ reac- 
tionak kik gaz koholmányaik alattomos széthintege- 
tése által a’ polgárság kedélyét végsőre csigáz- 
nák , óhajtván őket a’ puszta reitegtetés által 
erejűkből kifárasztani. De ue higyjrtek nekik 
polgártársaink, mert ök farizeusok, hazaárulók. 
Ne higyjetek nekik , hisz ők távolulloitak tőletek
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mig ti igazságos bosszútól vezéreltetve a’ gyalá
zatos Komán Constántint túlvilágra kiildétek. 
Epés vérrel szoktam halgatni az események soro
zatát, midőn barátim a’ jobb fiák elbesxéllik 
előttem, minő szemtelen szerep játszatott itt 
augustus óta; ám a’ nép azért a’ korszellem, ők 
a szabadság harozossai. Bámulat és öröm ragad
ják meg a’ szivet ha látja,  a1 szem Marosszék 
besorozott ujonczalt, mely zászlóaljnak párja 
keresendő. Marosszék vonakodás uélkiil állitá ki 
ujouczait; de Udvarhelyszék még máig veszve 
van a’ népjogok és a’ nemzetiség ügyére nézve 
ott az ügy apostolait halállal, vagy a’ camarilla 
zsoldosainak átadással fenyegetik, ’s meg sem 
halgatván szavaikat a’ hellységekből kiüldözik. 
De most ezen széktől még távol lévén, belső é- 
lete felett pálczát nem törhetek hanem meg fogom 
nem sokára látogatni ’s akkor minden látott ’s 
hallott dolgokat elbeszélendek. Most Marosszék 
szellemi életéről még csak azt mondom el , 
mi a’ sajtó korszakában, annak fegyveres el
lenségtől megtisztított földén, velem történt. Egy 
falragaszt meliyben a’ székelységet a’ haza, ’s 
szabadságunk megvédelmezésére felhívom, ki nem 
nyomattak csak azért; mivel következő sorok 
foglaltattak benne :

„Rákóczy Ferenciünk Rodostóban veszett el, 
olly magyar, ki ma csillaga lenne Európának, olly 
férfiú kit hazaárulónak bélyegzett az akkori cama
rilla, ’s csak azért csopán, mivel a’ tiszta, öntés- 
telen szabadság eszméjét meg akará nálunk bono- 
sitni. Tököly Ázsiába menekült a’ gyilkosok tőre 
elöl, ’s ott lelte föl sírját.

Zrinyiék Bécsben fejeztettek le, mert nemze
tünk nyakáról a’ jármot le ukarák rázni ’s e’ mi
att övéiket szeleték ketté.

’S mindez egyedül egy osztrák király ural
kodása alatt történt.“

Esen sorok azok , melyeket a’ székely föl
deknek még ma sem szabad hallani. Mikor adjuk 
hát már a felvilágosító tan abc-jét kezükbe ? So
ha ? Föl kell ébreszteni ezen magyar fajt. Adjuk 
viszsza kezökbe a’ Bethlen ’s Rákóczyak fegyve
reit, hogy vegyék viszsza azon zászlójukat, melly 
Bécsben a’ cs. k. gyűjtemények tárában a’ ma
gyar nemzet gyalázatára olly huzamos időn ke
resztül őriztetett. Ha fölkel e’ tömött osztag, nem 
kell álijesztgetésekkel rettegtetmi a’ polgárságot, 
kik anynyira vezettettek már , hogy a’ Királyhá
gón inneni földnek megtartását csupán csak Sze- 
ben bevételétől függeszték fel , mert ha ezen ba
goly fészek be nem vétetik, nincs unió. istenem! 
hát enynyire megfeledkeztél őseidről Ellák nem
zetsége? Hány ízben állott már fegyverben a’ fe
jedelmek idejében eller.etök a’ szászok földje? ’S

most mégis elvesztve hinnétek azon ügye t . melly 
mellett az isten is csatára szállt a’ camarilla ör
dögei ellen. Nem, nem polgárok! ne csüggedje
tek e l ,  mert Szebent Bem ostromolja, azon tá
bornok , kit ti ,,öreg atyátoknak“ szoktok nevez
n i , és Királyhágón túlról anynyi testvéretök jö
vend az ó zászlója alá, veletök kezet fogandó, 
valamenynyit a’ Tisza vizével táplál. Szeben nem 
ország ’s Puchner csak egy háládatlan mostoha 
fin, kinek már nem anynyira meggyőzéséről, mint 
el nem szökhetéséről kell gondoskodnotok.

S z é k e l y  Á d á m ,  
„Kossuth“ vadász ezred szé

kelyföldi rendezője. 
(Közlöny.)

W egycs h írek.
— Marcsius 15-ke szerint, K a s s á t  más

fél száz emberből álló ellenség njra megszállotta.
' — Ugyancsak e’ lap szerint az eszéki v á r , 

a’ várparancsnok, Ed e r  tábornok gaz árulása ál
tal az ellenség kezébe került. Alig van példa a’ 
históriában, alig eset a’ világon — igy ir as em
lített lap — melly E s z é k  feladásának gyalázatos
ságához hasonlítana.

Majd öt ezernyi várórség, anynyi tömérdek 
álgyuval, mellynek még számát is félünk kimon
dani, 10 vagy legfeljebb 12 ezer ellenség ellen 
feladja a’ várat, fel magát minden puskalövés nélkül.

És miért ?
Mert parancsnokuk egy hasztalan áruló volt, 

kit a’ hazafi rész már régóta ösmer , ’s ki mégis 
egy olly pont védelmének vezetésével bízatott meg!

Elég rósz hir egy csomóban — de legrosz- 
szabb benne az , hogy anynyi árulás, anyryi csa- 
latás után is nem okultunk még eléggé hogy a® 
árulókat mint a’ konkolyt a’ búza közül, kímélet
lenül kirostáljuk ’s becsületességünkért mindég ke
servesen kell lakolnunk.

— Iíomárommegye, Pázmándy Dénezs he
lyett más követet választ. Semmi se szolgálhatott 
nagyobb becsületére a’ megyének és semmi na
gyobb gyalázatjára Pázmándynak.

— Az alföldi hírlap szerint W i n d i s c h -  
g r ü c z  a’ napokban Pestet ágyuztatía, mert a’ 
lakosság az erővel kicsikart iijonczok kivitelét 
teítleg akadályozta. E ’ ténynyel öszszevágónak 
mondják azon körülményt, melly szerint ugyan
azon napon K e c s k e m é t ,  K ő r ö s  és más kö
zellevő helyekről a’ vasasok lóhalálában szágul
doztak be Pestre. Erre csak anynyit jegyzőnk meg, 
hogy fegyvertelen nép ellen ágyukkal tartani fenn 
a’ rémuralom tekintélyét nagyon is a u s t r i a c o -  
m o n a r c h i c u s elv és eljárás.

Sierkeftztl é s  sa já t  hcítSSreS nyomatja. O c s v a t  F e r e n c




