
Csik Szerecla ón Július 2 cin. 1849.

A 5 muszlíákkali táborozásunkról.
Kökosi tábor Jutrius 23dn. Egy csatáról 

írunk, melj a’ történész előtt bámulandó 
alakban tűnik föl, ’s veres szinheljen a’ 
Székelj el szántsag ’s vak merő bátorság 
gyémánt emlékét csudálandják, a’ késő szá
radok. A z  oláh országból hazankba betörni 
kénytetett ellenség , miután u’ Tömusi 
szorosan véres ellentállásra talált, ’t több 
ezer zsoldosa, ott leié sírját: erőnk a’ töb
bi s/.orossokon fői osztva léven, kevés, 
to o  ryalog é* 50 lo v a sb ó l  áüó bátor se- 
íegíiCs a' 15,000 bői álló éhség és nyomor 
be ütni kénytetett serget fői tartoztatni 
nem bírván, egész a’ kókösi hídig ovato* 
tan visszavonult.

Itt történt az a’ véres csata, mely nevün
ket a' rakenc mocsoktol ismét meg tisz
títja $ „lég harciasabh41 címet visszont vis
sza adja, 600 gyalog ’s 50 lovas voltak e’ 
rap hősei, mert il}’’ csekély erő oly nagy 
tömeg ellen, a’ szél miatt támadott íLUt 
c s  p o r  felleg’ dacárai* 4  egész óráig tüzelt 
is  tartá föl a’ dühös ellent, a’ nélkül, hogy 
veszteségünk 6 ember életebe 's néhány 
sebesültekbe került volne; midőn az ellen 
hallottja meg számlálhatatlan, sebesültjel 
száma kimondhatatlan. Kitünöleg viselte 
mr.gát az ujj honved zászló aly, mit Kis 
Százados vezérlett; s melynek fele csak 
most volt lég először tűzben. A’ muszka 
pikás több mint 2000 re menő lovasság a' 
részünkröli golyo záport ki nem álhatván, 
sebes 4 szög rohamot kisértett meg. De a’

Zászlóalj' hirtelen ellene 4 szögre alakult, 
s oly erős tüzet wdott, hogy a’ lovasság 
több, mint 100 halva bukott le a’ földre 
s meg három anyi meg sebesülve, jól be 
gyakorlott lovaiknak köszönhetek csak, a' 
vérmezőn nem maradásukat. E’ csatában 
jelesen viselték magukat: Barié százados, 
Kit egy agyú golyó surlás nem rettentett 
ei, sót sebzett oroszlán módjára küzdött, 
mint hős, megvetve a* fájdalmat a’ hon 
szabadsága védelmében. Fischer százados, 
'inek harci tetteit már a’ romai sáncoknál 

**>álás el ..mcresscl emlegeti a’ kegyelet 
teiyes hazali. ü  csak ezt szokta mondani 
lújjed Hu az órádat! Vagner százados é* 
holló fő hadnagy kik fegyvert ragadván 
szurony hegyével rohantak pddény - kép 
az ellen gyilkolására. Kölló főhadnagy egy 
tisztet maga lőtt le , 30 pengő forintot ta
lált zsebebeu, Kossuth bank jegyekben. 
Kitünöleg viselte magát Bodó hadnagy fa 
Kiknek a’ halas bon nevében köszönetéi 
nyilvánítunk*

Nem mulaszthatjuk el egy köz őrnek vi* 
téz tettic föl említeni, ki egy muszka tisz* 
ts» úgy meg lőtt. hogy rögtön meghalt. 
8 pengő forintokat találván zsebebeu. E» 
egyén Tusnádi Molnár János, ki a’ me/^ 
lőtt tisztnek kardját el vette, kulacsát ki 
itta ’s azzal tovább lőtt. Fehér tizedes is 
el vett egy kardot egy tisztől miután azt 
debb földre terítette.

Es ezen véres nap lég nagyobb hőse 
volt Gál Sándor derék ezeredesíink ki a’ 
golyo záporban lelkesité a’ tántorithatlan



bajnokokat, 's ki tartó elszántsággalpárult 
hideg számítással tette intézkedéseit. Ily 
kísértett jellemű ember tehette csak, hogy 
n’ Székelyföldre proclainatiokkal Dorschner 
által beküldött oláhot, csak azért is, hogy 
a' rósz szellemet hintő föl szóllitásnak esz
köze merészelt lenni: agyon lövette.

Ily nagy vitézség ’s hősies el szántság 
mellett is kénytelenek voltak a’ micinkek 
vissza vonulni, a’ sokkal nagyobb erő elöl 
*s miután hadi rendben vissza vonult, E- 
reszteveny mellett a’ már előre meg erő
sített helyen tábort ütött 27 álgyut ki szeg- 
zett, s az okos vezér Gil Sándor el döntő 
csatát határozott. A’ ncp hideg borzalom
mal számitá szent szabadsága, szeretett 
családja, ’s a’ szeplőtlen Háromszék vész
ben forgását, öreg, nő, gyermek cgy aránt 
végső cl szántsággal tömegestől tódult a’ 
lelkész által magosra emelt keresztes szent 
zászló alá, ’s várta a kaján ellent. De az 
miután el szántságát észre vévé S. szent- 
györgy felé vette útját ’s miután azt tel* 
jt.sen kirabolta, a; houlévök ifjait rablánc-* 
ra fűzve kökösre hurcolta, itt ütötte föl 
undok tanyáját. Ezt megtudva derék eze- 
redesünk 7 álgyut egy csapat katonaság
gal utánna indított 2 csapatot álgyukkal az 
erdőre Dalnok fölött el szállított és 10 ái- 
gyuval ’s igen tekintélyes erűvel Csík 
Tusnádra vonult. ’S el határozta, hogy a’ 
tusnádi szoros a’ Székelyekre nézve a’ tör
ténész előtt olyan fog lenni, minő volta’ 
Spártaiakra nézve a’ Thermopillci szoros. 
Junius 25 én éjjel érkezett ide a’ hős eze- 
redes, bátor csapatjával. Vele voltunk mi 
j: . és álmatlanul toltvén éjjünket, reggeli 
8 órakor rendeztük a’ ránk bízottakat. Tus- 
nLInil levő táborunkból előőrsön van ma 
c ;y  csapat Málnáson, Ilik szádban, és Ká- 
szon újfalu fele is portyázú c-apátunk van. 
Alig hihetjük még csak számlokát is a’ 
Csíkba Le törésre,

M. Pástírhely Június 2 is. 1849.
Szíves kedjen a’ sserkeztöség, a’ haza

nevében, köszönetét mondani lapjában, a’ 
következő ajándékokért.

Mliller Jo ’sef nemzet őri hadnagy egy 
szeronyos fegyvert.

Görög Károly nemzet őri százados egy 
szuronyos fegyvert.

Török János tanár egy  katonai vádáss 
fegyvert és egy karabélyt.

Szenkovics Imre címzett hadnagy két 
darab polgári jó karban álló fegyvert.

Hildebrand Jo ’sef nemzet őri hadnagy 
egy, kakas cs vesző nélküli szuronyos ka
tona fegyvert.

Kakasi Gergély ur egy vadász fegyvert, 
egy őrmesteri kardot, átvető szijjuval e* 
gyüt, egy töltény ládát, egy borjut és 
két szurony tokát.

Ács Lajos egy katona szoronyos fegyvert.
SchafTner Károly egy szurouytalan, hi

bás alladalmi fegyvert.
N. Ernyei Horváth Ferencz 10 p. f. tót.
Helybéli közbirák Bodor István és Ná- 

nási György 12 p. ft. büntetés pénzt,
Polgár Soltész István egy töltény ládát.

Id. Henter János égj: bronz, csinos kardot.
Mind ez ajándékok részint a’ hejyi fegy. 

vergyárba, részint a’ katonasághoz és kór
házhoz adattak át.

Kiss Őrnagy ur mag bízásából.
Goldner Térkadiiagy.,

Gái Dani Besztercei kormány biztos tu
datja, hogy Földvári György az álladaiom 
számára 2 lö fegyvert és lö fegyver cső
vet ajándékozott, melyet Dobay al ezere> 
desnek, kézbesített is. Miért is az illető 
urnák, a hon’ nevében hálánkat nyilvánítjuk.

Miután felsőbb rendelet következtében 
is senki a’ nálía szüksegtelen fegyverét se 
ingyen se pénzért bé nem adta: L a-fó ré t 
ur rá akadt egy csomo lándsáre, lévén 
több fal ágyú, egy másfél f. tos ágyú, 
avult vas darabok sa t .  melyeket lefoglal
tatott. Mely eset motozásra kény tetett , 
melynek eredményje lön, több fegyver 
részint pénzért, részint iugyen kezünkbe!



adása. Azon Honvédben kijött hír, misze
r in t a’ besztercei szászok Urbánnak pénzt 
vittek volna, nem igaz.

Kérdés Ss feleletek.
Kérdés. Szabad e’ a5 honvédet botozni? 
Felelet. Nem, - törvény értelmében. Azon

ban egy későbbi rendeletnél fogva a’ 
táborok fő vezérednek megengedettet, a5 
körülmények tekintetbe vétele mellett, 
púidéul csata - síkon vagy hadjáratkor a’ 
törvény szék által kimondott fogsági 
büntetést, botozással felcserélhetni.

K. Hát még más esetbe lehet e’ joga vala
kinek botoztatni ?

F. Éjien senkinek. És innen mind azok az 
őrnagyok, századosok kik a’ törvényt 
áthágjak álladalmi biint követnek el. Vala
mint maga az olly hadbíró is, kit Deb
recenből oklevéllel bocsátott ki a’ kor
mány ’s még is elő sorolt törvénytele
nül bocot kér a’ bűnösre bűnös maga és 
nem méltó az álladalom kenyerét enni. 

Jegyzés A’ honvédeket erről édcsgetök 
zászlóink alá hogy nincs bot. És midőn 
mi még is ellenkezött teszünk naponta 
őket meg csaljuk ’s a’ törvényt is meg
rontva olly mit teszünk mi mi ’s a’ t. 
Például felhozhatnám a’ keserű súrlódást 
mely lég közelebbről történt a’ besz- 
terce burgoi táborba.

Vályi c. k.

Tábori tudósítások.
Poscnnál a’ Magyar országra be tört 

muszkákat a-' magyar tábor diadalmason 
meg - és szélyel verte ’s iszonyú rendet
lenségben szaladtak vissza.

Hír szerint Fehér váratt az ínség 
és nyomortól sanyargatott vár őrséggel 
meg történt az el döntő csata, nődön is 
a’ magyar lobogó fehér vár büszke tor
nyáról lengeté a’ szabadság szent hírét.

B em  rali tudósítás: Június 24én Dé- 
zsen megjelenti az ott lévő 12 ezer em

bert parancsnoksága alá revén , sz Urbdn 
muszka táborát 25 éti Somkerekig űzte. 
26 áti Besztercét be vette 's az ellenséget 
Bukovinába vissza kergette. 27én indult 
21 álgyuvaí ’s 5000 emberrel a' székel
jek segítségére.

A’ Törökök a’ határ szélt mindenütt 
úgy el állották, hogy a’ muszka rabló 
csoport többe vissza nem szökhet, ’s oláh 
ország, többé buvó helye nem lehetvén, 
reményünk van hogy vitéz had seregünk 
szuronyán meg törik rabló fcktelensége.

Június 27én Kozmáson Zászló szentelés 
volt Keresztanya volt a’ derek ezeredes 
Gál Sándornö. Táborunkban igen nagy a’ 
lelkesedés.

Az Udvarhely széki mint egy *500 
emberből álló nemzet örsereg két osztály 
bán indult a’ meg támadott Háromszék 
segítségére. Az egyik a’ Hargita sziklái 
között Június 29 én érkezett Csík Szere- 
riába. Arcokon a’ lelkesedés, ’s meg tá
madott ös hazájuk védelmére hidegvérű- 
■ség ömlött c l ; a’ másik fele többnyire 
jó lő fegyverrel el látva, a’ Rika tövébe 
őrködik Pünkösd őrnagy parancsnoksaga 
alatt szemügyre venni egyszer’smind azt 
is,hogy Udvarhelyszékre, a’ muszka tábor 
beütése által föl lelkesült szász és oláh 
rabló csorda be nerontson. Hogy a’ szász 
ds oláh ujjonezozást menyire kárhoztassuk 
a’ tapasztalás tanita meg.
<-Gimesbö! többen fegyverestől együtt 

Moldvába szöktek néhány pedig a’ félen 
eső sötét fenyvenyesekben bujdokálva 
marhákat rabolnak, ’s félig meg nyúzva 
hagyják az árkok fenekén. Mintegy 6oeo 
szász és oláh ifjú soroztntott hé. Mi nagyon 
jól tudjuk, hogy ez által a’ szász és oláh 
érdeket akarták a’ mitnkel azonosítni az 
Ök képzeletükben, midőn valósággal mar 
mint hon polgároknak azonosítva van.

Azon 6000 fegyvert sokkal jobb lett 
volna n’ székelyek között ki osztani, 's 
most a’ K kosi hídon nem döröngőtt vol
tai ét az ellenség ulgyuja. A’ Székely



tűbor, mely nz agyngfalvi térre öszpon- 
tosult, mint egy száz hat ezer emberből 
állott, pedig Maros t s Aranyas szék az 
ellenünk föl támadt oLhság meg zabolázú- 
sára sietvén, nem jöhetett a’ gyűlésbe. 
Ma a/. Udvarhely széki. Csíki és Három 
széki ujjoncokbó! alakult zászló atyákból 
25 ezer lelkes ifjú küzd a’ szabadság ve
res ntezejen. Maros sz. ken az ujjoncozást 
meg tiltototta Dobozi ur, ö tán tudja mi
é r t , -  ’s a’ helyett az oláh es tunya szá
szokat sorozták be.

Kiég Székely van még tehát, ki e’ ked
ves kanahant ha ló fegyvere van,  kön
nyen meg oltalmazhatja a berorjtástól, ’s 
most Cscrnámn dús kalászain nem nyeri- 
t en. mk az ellenség menjek —

Úgy halyuk, hogy a’ brassai fellegvár
ban maradt őrségre a’ helybeli szászok rá 
törtek, ’s ki menni kenszerite/ték, de mi
után Nagy Dani őrnagy i'oth tüzér had
nagyai meg labdatsoztatta, nem igen van 
kedvök lőpor szagolásra.

Moldvai tudósítás.
Tölgyesen alól Pressekárnái a kapun 

belöl tan %o Kozák kevés maradványja 
azoknak kik Circassia sziklái közé behatottak 
de a’ kiket a* hegyi nép fegyvere nagyon 
m g gyéritett. Grécesen tanyázszik 1000 
gyalog, Pressekéron aooo kozák. Enyiből 
áll itt a’ muszka eró.

A' kapun aíoi levő kozákok nappal sem
mi srolg látott nem tesznek csak alusznak, 
’s ha fól ébrednek keserves szemmel piU 
lantnak, a’ muszka korpa kenyérre, ’s 
bimulyik a’ határved feszült erszér.yjét, 
’s a jó kedvet mely arcukon hullámozva 
omlik el. Éjjel lóhaton van mindenik ’* 
szón szunyndozva töltik álmatlan ejjoket.

A’ gimesi sáncnál is van 12 Kozák, föl
dig cró zeke posztóból készült, de az idő 
visszont kgságaira panasz.!;* kaputban sétál

gatnak a’ pallisadok m e g e tt , ’s nézegetnek 
at a’ hézagokon. Néha ncha az ók mód
juk szerént, de valami semmi műveltsé
get nem jellemző danákat énekelnek. Kör
be álnak, ’s inkább el keseredve, mint jó 
kedvel hányják vetik magukat, hihetőn a’ 
kancsuka magasztos jo teVöségét és földi 
istenségét nem csak lélekben, hanem tess 
ben is magasztaljak,

Le<>- ujiahb bír.
A ’ Vilmos huszárok Udvarhelyig egy 

tömegben jővén irt két részre szakadtak, 
egy rész a’ Hargitán jóvén ót 28 cin Csík 
Szeredúba érkezett-t a‘ más része a’ Rika 
fele. Az ellenseg késón vette észre, a’ 
B e m  eszit,- mely csak ugyan a’ minden 
napiság fölött magosán lebeg. Mikest ész
re vette Nyomulni kezdett Uzon fele ’s a? 
Székely tábor nyomába követi,- mig B uti 
vele szembe éli. No hisz ott lesz eg v halakig

Dobai al ezeredes Dé’sre vonulván tá
borával , B em  vette át a’ tábort, ’s húr 
szerént ezc mondó: nezze meg ön én cp’ 
ezen erővel verem vissza az ellent ml 
csak ugyan dicsőségesen meg is történt.

Aztán ezt nevezzük mi derek stratégi
ának. —

Siir^ctbs közlendőink m att
<0

Horváth Dani örnaoy5ÜT* J
maros széki ujjoncozást tárgya- 
zó levelének folytatását fél be 
szakítjuk.

Szerkeztösóc*;.

Szerkzti Bíró Sándor százados. Nyomatik a’ Csik Somjoi Zárda betűivel.


