
Megjelenik* e’ lap vasárnapot kiveve minden este, ftíliven. Tartalmát teszik a’ föliadivezerseg hivatalos köz leme- 
nvei' irányczikkek , bel-  és külföldi  hírek.

'  h i r d e t m é n y e k  a’ szokot t  d í jé r t  vétetnek fel.

H IV A T A L O S MOV A T.
S zó za t E r d é ly o r s iá g -  N c p e ü ie z !

B e m  tábornok a* Európailag híres bajnok, 
mióta az erdélyi magyar hadsergek felett a’ ve
zényletet átvette: minden csata uj borostyán dia
dalainak fülesében. íme most is elég volt kilépnie 
a’ sikra és Úrban az orozva gyilkoló, rabló osz
trák sereg vezetője, előle megszökött*, — dö a’ 
hadmenetben jártas vezér,  útjában őt elérte, — ÍI 
óránál tovább tartott üldözés közben erősen meg
verte és a’ magyar határokra! leszorította.

A’ kétkedőket meggyőzheti a’ líorgó-lluszi 
csata arról , hogy a’ hányszor a’ magyar sergek 
nyílt ütközetben harczolnak , Isten az igaz ügyet 
diadallal támogatja; — győzelmet eddig elé, ren
dezett seregünkön az el lenség, csak ármány és 
árulás által vehetett.

Fellázad a’ becsületes embernek érzelme, ta
pasztalván milly fokára aljasaitok a’ legborzasz
tóbb vétkeknek az osztrák sereg tisztjei, — U r -  
b á n n a k  és tisztjeinek számos, hiteles szemmel 
látott tanuk bizonyítása szerint, elfogott podgyászai 
közt templomi szerektől kezdve aszszonyi éksze
rekig , sőt aszszonyi ruhákig találtatnak minden
féle rablóit zsákmányok , nincs neme az aljasság
nak , mellyre U r b á n  ’s tiszti csimborái el nem 
vetemednének, lopás, rablás,  gyilkoltatás, árulás 
tartózkodás nélkül űzetik áltatok.

S z á s z o k !  o l á h o k !  láttátok a’ Piskii híd
nál a’ magyar győzelem szép napján, a’ békének 
jelét, a1 fejér kendőket, egy osztrák zászlóaljnak 
szuronyain; láttátok a’ mikor a' becsületességéről, 
de egyszersmind könyenhivéséről ismeretes ma
gyar , rokon érzelemmel sietett átkarolni a’ haza 
iránt hűségre viszszatérni mutatkozókat, — remény
telenül , sejtetleníil golyók zápora fogadta a’ kön- 
nyenhivőket!

Uly látvány oszlassa el szemeitek elől a’ kö
döt — és lássátok tisztán az osztrák zsarnok ka- 
t°nai hatalomnak czéljait, — mi nem más: mint a’ 
régi rendszert, az önkényt, mellyel a’ múlt év

martius havának dicső napjai lerontottak, újra ura * 
lomra emelni.

O l á h o k !  Ti as osztrák tisztek és cselszö- 
vények által tévútra vezetett, elámított szerencsétlen 
o l á h o  k! — nincs az emberi emlékezetben, Dincsen 
a történetek végetlen lapjain nyoma a’ ti szabad 
nemzeti életeteknek; szolgák voltatok a’ romaiak, 
szolgák a’ vándor népek uralma alatt,  — szolgák, 
később is az utóbbi ezred évek során á t ,  csak a’ 
magyar derité reálok múlt évben a’ szabadság haj 
nalat! a’ magyar tépte szét szolgaságtok kötelékeit,
— a’ magyar emelt fel titeket szabad polgárok 
sorába , — megajándékozván tulajdon jo g g a l , szabad 
földel ; egyenlővé tévé szegényt gazdagot, az 
emberiség jogainak élvezetében; — és ti kik a szolgai 
járomban hívek voltatok, — ingyen nyert szabadság
tokban , koszo sét hála ’s hűség heliyett a’ magyar 
védetten falvakat idilli játok, kiraboljatok, leégetitek
— lakosait álom közit védetten állapotban meglepitek, 
meggyilkoljátok, és azoknak fajtáját, kik veletek 
sok századokon már jóban, rossban osztozó társok 
voltak, kiirtani tőrekszetuk.

O l á h o k !  vagya»?: ii békehíréinek is ha
tárai,— as egyesült haza a" jó anya, eddig kegye
lettel igyekezett titeket az engedelmességnek , a’ 
törvények tiszteletének ösvényére viszssavetetni ,
— de vau hatalma, vau kiapadhat!»« erőforrása az 
engedetleneket, a’ hűtlenségben makacsokat vét
kükhöz mérve kiérdemlőit büntetéssel sújtani.— 
O l á h o k !  gyilkoló, rabló, szerencsevadász 
tribunjaitok, prefcktek, eenturioitok vérengző veze
tése alatt! —mától számlálva 8 napot tűzök ki 
számotokra a’ megtérésre ; és mind azoknak , kik 
ezen idő alatt vlszszatérnek falvaikba, földükre, 
bünbocsanatnt hirdetek, — egyedül, az elrablónak 
visszaadását tévén kötelességekül.

Fel tehát o l á h o k  szálljatok le a’ zordou 
havasokból, — keljetek ki táboraitokkal, hol előbb 
utóbb a ’ legkeservesebb csalódások zivatarai 
vihnrnzandnak reálok! —hol előbb utóbb az egye
sült Magyarország legyőzhette!) ereje vakmeröség- 
tek álmaiból ki ragad benneteket. — 0  1 á h o k !
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térjetek viszsza a’ törvények iránti engedelmes
ség re , - - akkor hívlak titeket viszsza a’ sxabad 
polgári élet terére — sok szenvedésekkel özsze- 
csatólt koborió, vándor rabló éltetők neméből — 
a’ mikor Ur b á n ,  ámitó orgazdátok megveretve ? 
kifizetett az országból —’s igy a’ kire többé nem 
támoszkodbattok; és a kire egyébként is hiába« 
tárooszkodnátok. Győzelem után nyújtom tehát 
néktek a’ béke olaj-ágát, fogadjátok azt el — 
különben a’ legszigorúbb büntetésre számol
hattok; mert ezennel nyilvánítom : hogy az a’ ki 
az engedelmességre nyolcz nap alatt viszsza nem 
térem!, — minden, akárhol találtató vagyonainak 
elvesztésén kívül a’ testi büntetésnek vétkéhez 
mért fokozatában réstesülend, — ellenben nyugodtak 
és meggyözödöttek lehettek arról, hogy a’ múlt 
év martius havi — sientesitett törvények — minden 
kor életben fognak tartatni — és az egyesült ha
zának lakossal soha többé a’ szolgaiság jármába 
igáztatui , és jobbágyságra köteleitetni nem fog
nak. — Az egyenlőség fölállított elve oly mulaszt 
— melyben különbség nélkül minden polgár, ki 
a’ törvényeket tiszteli egy iránt részesül.

S z á s z o k !  elégüljetek meg a’ szerencsétlen
ségnek számtalan nemeivel, mellyeket ármány, áru
lás által azon hazára hoztatok, inelly eldődeiteket 
és titeket megkülönböztetve részesített érdemeitek 
nélkül javadalmaiban. Elégüljetek meg azon ezer, 
meg ezer magyar és oláh vér áldozatokkal, mely- 
Jyeket cselszövénytek, és pénzetek nagyobb mérték 
ben idéztek elő, hogy sem Isten az igaz birő 
néktek megbocsáthatna. Nézzetek körül, látni fog 
jótok hogy tu! a ’ Királyhágón már a’ magyar 
táborok egyesültek és hinni fogjátok, hogy az 
egyesült erőn győzelmet venni az osztrák hata
lomnak nem sikerülhet; hiúban kacsingattatok az 
osztrákok felé.— Az igaz ügy kifogja nélkületek 
és ellenetek is vívni diadalát. Azért mielőtt késő 
lenne, simuljatok az egyesült hazához, a’ megte
vők iránt feltágulnak annak érzelmei, — és feledve 
a’ múltnak vétkeit, ápoló karai közé fogadja hű
ségre visszatérendő szász fiait is.

Ti pedig földük, kirabolt — családiatokban , 
saját menhelycitekben, vagyonotokban kárt szen
vedett szerencsétlen magyarok ! nézzetek bizalom
mal egy szebb égy jobb jövőnek elibe. — Véretek 
a’ székelység kikelt ősi fészkéből, és táborba 
ezállott a’ hon védelmére, — szállja meg tehát 
ismét erő lelketóket mert a’ haza, a’ végnélküli 
jóságú anya öfködik szenvedéseitek fö lö t t ,— és 
viharos napjaitok után derűt hozva lesimitandja 
rollatok a’ kínos bánat nyomait. —

Végtére, ti, kik vallástoknak szabad gyakor
latát, saját nyelveteknek használatát féltitek,— 
legyetek teljesen és tökéletesen megnyugodva — 
mert rnit sem tart az égyesiiít hazának törvényhozó 
testületé ssantebbnek, mist a’ léletilsaeret sza

badságának és minden fajták nyelvének tisilelését 
— higyjétek e l ,—hogy mind azon aggasztó hírek, 
mellyek a’ vallás és nyelv szabad gyakorlata ér
demében terjesztettek — egyedül az ármánynak 
szolgáltak eszközül — szenvedélyeiteknek felizgatá
sára — az egyesült haza törvényhozó testületének 
mindenkor az igazság érzete leend iránytűje — 
mellyel a’ koz dolgok intézetében követend.—

Kelt Kolozsvárt, Martius 2-án.
Az egyesült magyar ’s erdélyország 

teljhatalmú országos biztosa.
C s á n y  L á s z l ó .

,.v

ütem  h iv a ta lo s  r é s z .
O rszággyű lés.

A’ képviselőknek 13-ik ülése Debreczenben', 
febr. 26-áo. Kezdete d. e. 10 órakor.

A’ múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett.
S z a p l o n c z a y :  előadván, hogy az ország 

több vidékei, mellyeknek képviselőik az ellenség
hez pártoltak — mint Pázmándy és Szentkirályi — 
igen nehezen szívelik, hogy az országgyűlésen 
képviselve nincsenek és már uj követek választá
sáról is gondolkoznak: arra hívta fel a’ ház fi
gyelmét, hogy Madarász Józsefnek minapában fel
függesztett indítványát, melly szerint az olly ke
rületek , mellyeknek követeik Debreczenben meg 
nem jelentek, más képviselők választására hivas
sanak fe l , vegye tárgyalás alá ’s abbeli határo
zatát mihamarább mondja ki.

A’ ház tetszéssel fogadta ezen felhívást, Ma
darász J.nek említett indítványa holnapra, febr. 
27-dikére tűzetett ki tárgyalásra.

Ezután napirendre tért a1 ház. Tárgyalásra 
Halász Boldizsárnak a’ f e l e l ő s  k o r m á n y  iránt 
tett indítványa volt kitűzve. Az indítványozó szó
székre lépett ’s miután indítványát mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból indokolta ’s annak 
pártolására a’ képviselóházat felhívta: a’ honvéd, 
bizottmányhoz E s z é k  feladása iránt intézett kér
dést.

Halász B. után M é s z á r o s  L. hadügymi- 
cizter lépett szószékre. Az indítványt azon okból 
nem pártolta; mert fél, hogy most, midőn a’ ha
za megmentése a’ legnagyobb egyetértést ’s min
den erők öszpontositását igényli, a’ felelős kor
mány alakítása pártszakadásokat idézne elő és mert 
nem ollyan időket élünk, hogy az uj kormány ex - 
perimentálgatása a’ kormányzásban minden vészé* 
lyen kívüli lehetne.

Az Eszék feladása iránt tett kérdésre követ
kezőleg felelt a’ hadügyminister: Eszékvárának 
lehető legjobb védelmére a' honv. bizottmány min
dent megtett. Tolt benne 5000 fegyveres katona,  
még pedig tiszta magyarok , Uöztök három zász-
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löalj honvéd, volt 2400 maisa puskapor, tömér
dek ágyú és három hónapra bőven elégséges ele- 
é-  A ’ várparancsnok volt a’ mindig becsületes

ségéről ismeretes ( ? )  É d e r ,  mellette F ö l d v á r y  
’s több tiszta magyar törzs- és főtisztek. Eleken 
kívül a’ katonai törvények szerint minden tisztnek, 
akár a l - , akár főtiszt legyen, kötelessége a’ vár- 
parancsnokai b e f o g a t n i ,  ha látná, hogy a’ pa
rancsnok akár árulásból, akár gyávaságból a’ vá
rat feladná, holott annak fentarlása lehetséges.

Exek után megjegyxé a’ hadügyminieter, hogy 
ax előadottak szerint oily jól volt Eszék minden
nel ellátva, oltalmazása anynyira biztosítva, hogy 
a’ kormány többet nem tehetett. A’ vár teladása 
mindenesetre árulásból történt. A’ hadügyminister 
e’ veszteséget nagynak tartja; nem ugyan anynyi
ra strataegiai, mint inkább morális tekintetből; a’ 
menynyiben ezen árulási nyavalya ragadós lehetne. 
Ezért hathatós rendszabályokhoz kell nyúlni az 
iJlyen esetek megakadályozására.

Ezután még nehányan szóltak a’ Halász in
dítványához. Madarász J. pártolta, Tóth Lőrincx 
és Palóczy pedig nem. Az elvet senki sem tagad
ta meg; hanem mindayájan azért vetették el az 
indítványt, mert pártszakadásoktól féltek.

Utoljára szavazással döntetett el a’ kérdés és 
a1 nagytöbbség ellene szavazván az indítványnak, 
elvettetett.

M a d a r á s z  L. a’ honvéd, bizottmány nevé
ben határozat hozatalára szólította fel a’ képvise
lőket. Miután bizonyos, hogy az eszéki vár fela
dása árulásból történt ’s az árulást a' tisztek kö
vették e l , következő határozatot Iát a’ honv. bi
zottmány czélszerünek : mind azon tisztek , kik az 
eszéki várban a’ feladáskor jelen voltak , mindad
dig becsteleneknek nyilváníttatnak, mig a’ kato
nai törvényszék előtt be nem bizonyítják, hogy 
kötelességüknek eleget tettek.

I r á n y i  Dániel aziránt kérdezte meg a 'k o r 
mányt; a’ rögtönitélő polgári és katonai vegyes 
törvényszékek felállítására történtek-é már lépé
sek a’ kormány részéről ?

M a d a r á s z  L. a’ kérdésre i g e n n e l  felelt 
s megjegyxé, hogy már a’ nevezett törvényszé

kek : N. Váradon , Szegeden és Miskolcion elkezd
jék működéseiket.

“  A’ képviselőháznak 14-dik ülése Debre- 
czenben februariua 2 7 - kén a’ főiskola imaházában. 
Kezdete d. e. 10 órakor.

Elnök: Almásy Pál távollétében korelnök Pa
lóczy.

D o y e r :  az iránt terjesztett a’ ház elibe in
dítványt, hogy azok, a’ kik folyó évi Januarius 
olf‘ ja’ képviselőházban az elnökséget vitték, a’ 
reades elnöki fizetést húzzák. Az indítvány köza- 
kurattal elfogadtatott.

Abonyi: a’ takarékos status gazdálkodásra 
nézve terjesztett elő következő indítványokat:

1 -  ör. Hogy a’ kormány több statushivatalno
kot a’ meglevőkön túl ne nevezzen ki.

2 -  or. Hogy a’ statushivatalnokoknak rendes 
fizetősökön felül adatni szokott napidijak szüntes
senek meg.

Az indítványozónak M a d a r á s z  L. felelt a’ 
honvédelmi bizottmány nevében. 0  először általá
nosságban azt jegyezte meg , hogy az indítványo
zónak czélja valószínűleg a’ lévén, hogy a’ kor
mány számadásai megvizsgáltassanak : kéri a’ há
z a t , nevezzen ki egy 5 tagból álló küldöttséget, 
melly az illető számadásokat megvizsgálván, a’ 
képviselőház elibe terjeszsze. Ezen javaslat elfo
gadtatott ’s a’ vizsgáló bizottmány megválasztása 
a ’ következő ülésre tűzetett ki.

Részletesen az indítvány első pontjára azt j e 
gyezte meg M a d a r á s z  L. hogy a’ kormány új 
hivatalnokokat most különben sem nevez k i , hanem 
a’ kiknek talán teendőik nincsenek, más szakokban 
alkalmazza ; a’ második pontra t. i. a’ napidijazás- 
ra úgy nyilatkozék , hogy a’ napidijak szükséges
ségét ő sem látja által , ezért azokat megszünte
tendőknek véli. Madarász László ezen nyilatkoza
tával a’ képviselőház nagyobb része ki volt elégitve.

Ezután napirendre tért a’ ház állal. Madarász 
Józsefnek azon indítványára, melly szerint ö azt 
kívánta, hogy számláltassék meg,  kik azon kép
viselők , kik még Debreczenben minden igaz ok 
nélkül meg nem jelentek ’s azok a’ képviselők kö
zül íörültes8enek ki ’s illető kerületek új képvise
lők választására ssólittassanak fel.

E ’ tárgyra nézve Irányi Dániel igen czélsze- 
rü módositványt terjesztett a ’ ház elibe. Az indít
vány és módositvány felett hoszszú vita támadt,  
mellynek azon határozat vetett végett , hogy Irá
nyi módositványa kinyomatván , a’ következő gyű
lésen vétessék tárgyalás alá. (Alf. Hírlap.)

i&SÍf)Ó,  febr. 24. (Vége. )  A’ bűnösök egy 
része jutalmát elvette, ue vannak, kik még bün
tetlenek. Ezeknek megkerilése ’s halálos bünteté
se főfelüdata legyen az elöljáróságnak, mert ha 
a’ konkolyt ki nem irtjuk, a’ legszebb búza is el- 
aljasul. A’ tüzet szikrájában kell eloltani. Erre 
ám ügyelni kellene nagyon, hogy a’ haza ellen
ségei láb alól eltétessenek, sőt halállal büntettes- 
senek : mert úgy nem tartjuk meg a’ hazát, hogy 
az ellenség cimboráinak mint lionárulóknak sza
badon ásni engedjük a’ haza sírját. Félre uraim 
a táblabiráskodással, annak ideje lejárt. Sőt azok
ra mondanék halált, kik a’ halálos bűnöket, mi
nők az cllenséggeli csimborálás, árulás,  nem bün
tetnék halállal. Ilij én urak vannak Belső- sót még
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Közép-Szolnokban is. Tényeket hallottam, most 
elbalgatom.

A’ zsibói polgárság gyengélkedő hitében meg
erősödve } felvilágosulva , hiszem hogy rendületlen 
álland a’ haza iga* és s*ent ügyében küzdők so
rában. Erre mutatnak több lépéseik, erre nyilat
kozatok, erre áldoaat tételük. Ezen reményre jo- 
gosit az itteni tábor iránti folytonos fáradalmak 
látása, valamint az is ,  hogy a’ nemzetőrségrei 
fölesketéat óhajtva ’s kérve, örömmel fölesküdtek, 
örömmel, jó kedvel tanulnak. Hiiségöket mutatja, 
hogy készséggel indulnak Erdélybe, közbizalommal 
választott ’s szeretett századosuk Nagy Lázár ve
zérlete alatt rendeltetésök helyére, szolgálandók 
ők is a’ haza nehéz napjaiban. 126 nemzetőr van 
itt az alkotmányra fölesketve, mellynek szép ia- 
nepélye febr. 4-én tartatatott meg , midőn a’ he
tedik égbe hangzott az éljen kiáltás a’ haza egyik 
védangyala Kossuth Lajos , a’ magyar izrael mo- 
zese életéért, meginnepelte ezt az ég is ,  mutogat
va nemzeti sziueinket, annak jeléül ,,sub hoc si- 
gno vinces.“ Látni az idő óta a’ szorgalmat mit 
e’ kis sereg buzgó száaadossaval tanúsított, őröm 
’s megelégedés. Csak ezek elősorolása is elég 
zálog szinte arra , hogy Zsibó nem az ’s nem le
het többé az , a’ mi volt.

Zsibó körül fekvő oláh falvak polgárait, elhi — 
vatásom szellemében százanként világosítom ide 
rendeltetve, anyanyelvűken, szivelégülten, jóked
vei távoznak vistsza lakokba; szomjazó ’s elepedt 
lelkek tápot nyerve az igazság ’s világosság for
rásából. Igazság barátai s apostolai haljátok mit 
mond az igazság nagy mestere: „menjetek széles 
e’ világra tanítsatok minden nepeket.“ Halljátok ti 
lelkész társaim ’s barátim! lelkesedjünk föl ’s ö- 
vedziik fel az igazság két élű fegyverét ’s tüzes 
nyelvekkel hirdessük hazánk örök igazságu ügye 
szent igéit.

Yégiil örömmel írom, hogy jelen hó tS-kán 
Pogonyi Dénezs buzgó honfi társunk barátival, a’ 
megyei lovas csapat alakításán buzgólkodva, csak 
inuen 30 egyén szaparodásáva!, mint szép ered 
ménynyel távozott el. Lovak , fegyverek szép si
kerrel gyűlnek az erélyes buzgó eljárás után Zi- 
labon. írhatom még hogy ugyancsak 18-án érke
zett ide 120 horvátit fogoly, Somlyón, Zilahon 
nem fértek, hát ha itt még meg is térnek. E ’ vi
dék csendes, zajtalan, az igazság szeut világa 
naponként boldogiíóbban derül. Oh nípek Istene; 
derítsd föl már enynyi vész után az igazság ál
dott napjait

Isten velünk ’s önnel.
K u n  K á r o l y ,
tábori lelkész.

A’ jelenleg Kolozsvárit szállásoló 50-ik hon
védzászlóaljnak egyik őrmestere atyafiui kéztől kö
vetkező érdekes híreket vön:

„ E g e r  febr. 23. Kedves K. Sietve i r o m  e’ 
sorokat mert jelenleg fölötte sok dolgunk van. Teg
nap délután érkezett meg K l a p k a  tábora ; a’ kato
nákat elszállásoltatták és így nekünk sok kato
nánk van. Nem tudni, meddig maradnak i t t , mert 
a* ellenség közel van E g e r h e z  és mint mond
ják , nem meszsze E g er t ó l leszs* a’ csata. Azt 
talán fogod tudni, hogy S c h l i c k e t  P u t n o  k- 
n á I a’ mieink nagyon megverték és most népei 
szétszórva vannak e’ vidéken és S c h l i c k  [mint 
mondják jelenleg P é t e r v á s á r o n  van öszsze- 
szedett népeivel; ez E g e r h e z  alig két kis ál
lomás , tehát reményijük , hogy leszsz részünk az 
ágyukat hallani.“

Á r v á b ó l .  Mennyire csalatkoznak elleneink, a’ 
tótok rokonszenvében, noha ezek föllázitására, min
den kigondolható eszközt fölhasználtak, szolgáljon 
például, Árva megye éhségtől sanyargatott népe.

Hurbán , bandita főnök , első beütése alkalma
kor , nem hiányzottak e’ megyében sem , hozzá mél
tó népámitók , arra akarván a’ népet birni, hogy 
szövetségeseivé legyenek. De mit felelt a nép $ 
„Midőn mi éhhalállal küzdöttünk, midőn apáink, gyer
mekeink , élelem hiánya miatt, rémito kínok között, 
váltak el az élettől , az atyáskodó bécsi kormány, 
nem nyujta segéd kezeket, ellenben , magyar test
véreink osztották meg velünk kenyerüket ’s mi neoi 
lehetünk anynyira háládatlanok , hogy ellenük fegy
vert fogjunk.“

’S e’ nép, szavát emberül váltá be, mert,  a’ 
rája kivetett, majd nem minden ujouczait, nem
csak hogy rég kiállította, de a’ még hátra levő 
130-at,  ellenséges seregek keresztül vonulása ti
tán, fölszerelve, minden fölszólitás nélkül,  Lör- 

| gei táborába kiildé.
Ezt Árva tévé , azon megye , mellynek lakói , 

vasár- és ünnepnapokon csak zabkenyeret esznek 
’s a’ leggazdagabb megyék egyike, a’ szájhöskö- 
dö Pestmegye, nem birta, a’ haza iránti tartozá
sát , az ujonczok kiállításában sem leróni. (Közi.)

(3) A’ „ t ivol i“ név alatt ismeretes vendéglő- cs 
kávéház ,  hozzá tartozó alkalmatosságokkal e g y ü t t ,  jövő 
SzentGyörgy naptól kezdve,  egv vagy több e v e k r e ,  
kedvező feltételek mel le t t ,  haszonbérbe k iadó;  a’ ki
venni szándékozók értekezhetnek iránta tulajdonos he ly
beli polgár Scdiüez Józseffel belső Tordautczai  házánál.

S íerk o sstl /'H sftjät IxMttlveS nyom atja O c s v a i  F e r e n c i .




