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Erdélyből 

Tullusnak 28-dik napján költ Iratunkban* 
élö adtuk vala* a? Tömosi fzoros járásnál 
esett derekas tsatának mivoltát, é'rtéfünkre 
eshetett főbb környül álláfaival eggyütt. —• 
Toldalékul hozzája ragafzthatunk még né-
melly méltó jegyzéfeket, Feldmarsallieute-
nant Hertzeg HOHENLÓE-nak, a fő Hadi 
Cancelláriához, Júliusnak 20-dik napján új-
jabban botsátott, és ez által Júliusnak 29-
dikén közönfégeíTé tett Tudósitáfából; úgy
mint: 

A' mieinket meg-támadott ellenfégnek 
fzáma, felefebb volt (mint azólta ki - tapo
gathatták) 0ooo-nél, sőt nyóltz ezernéLis, 
egéífz öt fzázzal. Ezen 8500. emberből álló 
nép, Júliusnak 15-dikén meg-indúit reggel, 
Milúi mellől, és nyomult az erdőben a' mi 

H fán* 

Ráday Gyűjtemény 



- 9Q £*=>)*, 
fántzunk felé. — Eggy réíze tartót 
a' fántznak jobb, a' másik pedig balréfze 
felé. 

Elsőben-is, mintegy 4000-re való tsa-
pat, nagy febeíTéggel, a' fántz jobb réfzé-
nek efett reggeli hét'órakor, 's három ágyúit-
is ki-fzegezte. 

A' fántzban belől állott, Öberftlieute-
nántfágra lépett Layritz Ur, az Orofz Oberft-
Batalionnyának, bárom Compániáival, és 
volt bárom ágyúja. Az emiitett Oberíllieu-
tenant Ur keze alatt volt még három ofz-
tály, eggy az Orofz,. más, az Efzterhdzy 
Antal Regementyéböl, a' harmadik pedig 
a' Székelly Hufzárok közzül, fzáz ,magok jó 
fzántokból fzolgáló Oláhokkal eggyütt": ele 
ezen népnek eggy réfzét, Székelly Hufzár 
Kapitány Vájna Ur alatt hagyta, felső Tö-
mósben, a' hol a' Contumátzot fzokták tar
tani, a' más réfzét pedig, a' felső Tömösi 
út mellett, azon bé-vágás mellé állította, 
meliy a' fántznak bal réfze felöl esik, és 
Falmagini Kapitány Ur vigyázáfa alá bízta, 
meg-tévén előre maga, minden efetre, a' 
fzükféges -rendeleteket. 

A5 mieink, miheiyest el-kezdték az á-
gyuzást, • az ellenfégnek eggy ágyúját, leg-
ottan fekvő helyéből ki-vettették. De az 
ellenfég fem mivel fem gondolván, egymás 
után négy fzegletre ki-rendeltt tsoportokban 
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rohant a' fántznak. Sokan a' fántz árkába 
le-ugráltak, (mint már erről a' minap-is 
emlékeztünk) a' fántznak tompa fzeglete 
alatt meg- baj rak, a' lenn álió karókba.*) 
'ízageket vének, hogy törik ízakaá, a fántz 
tőkéiére fel - kávhaűaazk., melíyet midőn. 
é£zre vett Oberitiieutenánt Layritz Ur, a5 

katonafágot neki bíztatta, hogy a' töltésre 
hágaoífon-fel, a' iionnan fokkal foganatofab-. 
Üaa tüzelhetne az elíeoíégre, 's_ azokat, a5 

kik jói fel-kaptak, le-tafzigálhatná, 
. Két egéíTz óráig dühösködött az ellen

fég, hanem midőn látta, hogy fzándékában 
nem boldogulhat, 's azonban már felefeii-is. 
eítenek-el közzüle: úgy kezdett ofztán hát
rálni; de éppen azon időben.rohant-ki az 
erdőből, mintegy 800-ig való, réfz fzerént 
lovaíTág, réfz fzerént pedig gyalogfág, a' 
í'ántznak bal réfze felé, de nem foka fzivél
het te , hogy egy formán mind az ágyúból, 
mind a5 puskából füs-töitek az orra alá.. 

A' tüzelés, , meg-fzünés nélkül tartott, 
azért-is az ellenfég íemmire nem mehetett, 

bá-

f j Másképpen Pallifádokiak (Pallifaden) Is ne
veztetnek. Az efféle Pallifádok , t a rok , 
vagy palánkok, az egeűz fántz körül, azért 
vágynak le-verve j hogy ezek-is tartalékul 
legyenek az ellenfég ellen. -
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Bátor egymást fel-váltó tsapatok tették köz-
züle fzakadatlanúl a" próbákat. A' midőn 
ezek igy folytak, Kapitány Vájna Ur, öt 
Tzóg Székelly Hufzárfággal, 's magokat a* 
fzoígálatra öti'ként ajánlott bizonyos fzámú 
Oláhokkal j és 150 gyalogokkal, közelge
tett a" fántz felé. A' midőn már Vájna Ka
pitány Ur, embereivel eggyütt, nem meííze 
volt, parantsolatot adott Oberftlieutenánt 
Layrüz Ur, hogy keze alatt lévő népének 
harmad réfze-is, a' fántzból elő felé nyo
mullyon. Ekként ofztán egéííz erővel, úgy 
Ütött az ellenfégre* hogy az, ámbár fokkal 
nagyobb fzámmal volt, de, mivel egyébb-
eránt-is aJ hoífzas tsatában már igen meg
rongálódott, fzaladásra vette a' dolgot-

A' mi gyalogjaink, 's lovaiTaink mint
egy nyóltz fzáz lépésnyire kergették; de 
minthogy roífz-is volt az út , azonban az 
ellenfégnek feles fzáma esmeretes lévén 0 -
berftlieutenánt Layrüz Ur előtt, méltán 
tarthatott tőle, ne hogy lesbe » is állította 
légyen az ellenfég, népének valamelly ré~ 
fzét: tehát ezen előre néző Ur, a' könnyen 
meg-történhetö fzerentsétlenfégnek el-távoz-
tatáfára, népét az üzésböl viífza hítta. 

Hármat fogtak-el elevenen az ellenfég 
közzűl, és hat záfzlót nyertek-el, ezen ki-
vül a' préda felette nagy volt, a' mit kap-
tak katonáink a' meg-ölettetteknél, úgy3 

- hogy 
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hogy a'mint aggy magános Levélből olvaf-
fuk, eíznek ifznak a5 katonák, tántzolnak, 
?s kivánnyák, hogy bár tsak jönne még az 

Az általunk már elöbbeni Tudósitáfunk-
ban érdemeihez képest meg-ditsértt Vájna 
Kapitány Urnák, nem győzi Oberftlieutenánt 
Lajritz Ur4s eléggé magafztalni, mind rit
ka vitézfégét, mind pedig a5 helyes rende-
léfeknek meg-tevéfében kimutatott okoffá-
gát. A'bátor fzivüfégre, nem tsak unfzolta 
?s nógatta, a' keze alatt lévő Legény fégét, 
hanem annak nyilvánfágos példáját-is adta 
az által, hogy midőn, az ellenfég űzőbe 
lett vétele alkalmatoíTágával, a' lovát alólla 
el-lötték, azon, leg-kiffebbnyire-is meg nem 
háborodott, hanem hírtelen másra kapott, 
?s továbbra - i s , úgy forgatta magát mind 
végig, hogy eggy fő efzköze volt, az ellen-
fégen vett ízerentsés, és ditsöíféges diada
lomnak. - i w;; 

Az Oberftlieutenánt Urnák vallás tétele 
fzerént, igen különöílen vifelte magát, az 
egéííz Legényfég, minden Tifzt Urakkal 
eggyütt, kik közzül, meg-nevezi Kapitány 
Kövesdy Urat, az Orofz Regementyéböl való 
Deák, és Valdau Al-Hadnagy Urakkal egy± 
gyütt, kik a* magok jó fzántokból valókat 
vitték, és az ellenféget, a' be-vágásból ki
kergették, nem külőmben Székelly Hufzár 

m Strá-
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Sirázsam. Bodoló és az Oláh. fzabad akaratnak-
na'k Rapitáoayát, Stephani Urat, ki.k mind 
ketten lovaikról le - fzáiván-, a" yezérléfek 
alatt lévő néppel gyalog dolgoztak, mind 
a5 be-vágásnál, mind belől, a' fáiitzban. 
Meg-nevezi az ágyúk körül forgolódott AU 
Hadnagy Hallá Urat-is, söt dicsérettel em
lít!, Valter, Plakovits Jósef,. és^Szillner jo-
sef pattantyúfokat-is. 

Feldmarsaliieutenánt Hertzeg HOHEN-
LOÉ-nak a' fő Hadi Cancelláriához, Július
nak ai-dikén utasított, *s a' Cancellária ál
tal Auguftusnak első napján ki-adott -Tudó-
sítáía, e' következendő jeles történetet fog-
lailya magában; úgymint: 

A' FeldmaxsaJlieutenáat Urnák páran-
tsolattyára, Júliusnak 16-dikán fel-kereke
dett, a' Leopold Toskána Hufzár Regement-
béli Major, Gróf Vilhorfzky Ür, az. Oláh 
fzabad ferégbéliek közzül való Major Kim®. 
Úrral együtt, Szeratsinest mellől, a' hol a' 
fzéísö vigyázat vagyon, és Pripöra felé nyo
mult. Volt vele két Tzug *) Leopold Toskána 
Buízáríág,- 50 ember a' Spíényi gyalog Re-
gementyéböl, és 1O0 magok jó fzántokbói 
ízolgáló Oláhok. 

Hogy Pripordhoz érkeztek, eggy kém 
azt hozta hirül, hogy Kurta.ArgyisbóL mind 

el-
*) Eggy Tzugban vagyon 40—-45 ember. 
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el-vették-.magokat a'Törökök, Suitsból-iSy 
»¥$y réfeépt jliimpolungba. A5'Major U-r> 
gzjn bír iplíáíara el-indúltj ,• hogy az> ellene 
Jeget Suit.fóci/i ineglepheíl"eJ::,.é:S Hlyen ízkn-
dék'kal Éíokoíiu felé tartott, holott népével 
az éjttzakát meg-váratta. : \ 

Éjfélben' 12 órakor meg-indáit a''gya
logfág, 1 órakor pedig a' lova (Tág, amaz 
a5 jobb, e' pedig a' bal felöl való partyán 
$L Topolog vizének.-•', és- nagy tsendéfleggel, 
mipd elébb elébb nyomult,- A'-fzabad aka-
rattybkből katonáskodó Oláhok vezették a5 

két tsapatot, és mivel ök a5 Környéknek 
mivoltát -jó! tudták, úgy még-mondták,' 's 
el-is találtak előre., -'mennyire van SuitsKlo-
koLUshoz, 'hogy"a? két tsapatb'áo lévő gya
logfág 's lovaffág, nap fel-keltére, a' falu 
alatt termettek, és eggyik a''-falunak jobb, 
a 'másik bal réfze felöl iielyhette magát. 

A' gyalogfág leg-előfízör-Is\ a' Templom 
mellett álló tsupán 4 Strázsák nak efett. E~ 
zek mivel már magokat viíiza nem vonhat-

•ták, a5 Templomba fzaladtak, de, hogypieg 
nem adták magokat, mind uégyöjöket agyon 
lőtték. A' puska íző fel-lármázta, a' faluban 
lévő több eilenféget, melly mintegy sóo-íg 
való volt. Ez elsőben fel-akart a' miéinkel 
tenni, de mihellyt lát ta, hogy eggy felöl 
a' gyalogfág, más felől a' lovaííág nyomul 
ellene , azonnal meg-fzaladt, és a' Topolog 
partyán lévő tserébe verte magát, mellyböl 
eggy felől az Orfzág uttyára íz-olgált a'nyi
las, más felől pedig a* Kurta Argyisi erdőbe, 

A' mi L'óvaíFaink utanna eredtek az el-
lenfégnek, és valamennyit tsak be-verhettek 
a1 bokrok között, azt mind Te-vágták3 vagy 

el-
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el-fogták. Többen hevertek a' hartz mezején 
50 embernél, kik közzül két Bőkig - Baja 
(Obéríter) volt; az el-fogattáfeak fzáma 
megy 2i-re, kétezáfzlót höztak-elk^ mieink* 
Ezeken kívül-még'8 záfzlója volt az ellen-
fégnek: de tsak eggyet vihetett-el békével, 
mert a' többi azon házakban, meliyekbe né-
melly Arnauták fzaladtak, mind öízve égtek, 

s mint az el-fogattak befzélletté-k* 
A' SutisiKomendans Cnscmacma Dumkru, 

-• 4-ed magával eggy" Toronyba zárkodzott, m 
honnan meg-fzünés néikűl tüzelt. Mivel a' 
Torony ajtaját ^hamarjában bé nem leheteti: 
volna törni, tehát a' maga Tárfainak vére
ket meg-kémélleni tudó Major Ur, kéfzebb 
volt a'Toronynak felé feni menniymmífema, be 
zárkóztak kézrekeritéfének réményfége alatt, 
tsak eggy emberének-is életét kotzkára vetni, 

A' mi népünk a'meg-öletteknél fok fzép 
fegyvert kapott, el-hozott 40 fei-kéízűlt ío-
vat-is, és 4 darab ökröt. . A' Major Ur igaz-
gatáfa alatt volt egéfz népét, maga el-fzáná-
fáról's vitézfégéröl, átallyában magyafztalja. 
Küíönöfien ki-mutatták magokat, a' Toskána 
líufzárjai közzül Kapitány Simoni, Schehinger I 
és Botrdzki fő Hadnagy Urak; a' SplényiRe
gemen tyéböT, fö Hadnagy Fijenpdi Ur, Las-
kári és Stoján Kapitány Urak, és a' fzabad 
akaratnak Tifztjei Stephan 's Ivonitza Urak. 
Magát a' vitéz, és mind termetére, mind e-
gyéb előttünk esmeretes talentomira nézve 
kellemetes Major Urat, eléggé meg-ditséri, 
mind okoíMgárói, mind vitézfégéröl, fzeren-
tsés ki-menetelü eggy ollyan tselekedete, 
mellyet tsak a' böltseffégtől vezéreltetett bá» 

/ tor fzívtöl lehet várni. 
Két nap múlva, Ismét fogjuk íráfunkat botsáfcanl. 
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