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TÖRTÉNETEK. 

é Bánátból 

Jt\z el-múlt hónapnak vége felé> utasí
totta hozzánk betses Levelét, a' nemes Er~ 
dödy Regementyétől, a' Corma alatt fekvő 
Táborbólj eggy érdemes levelező Táríunk* 
mellyben újjabb nevezetes próbája adatik» 
elő, Kálmány Kapitány Ur, már esmeretes* 
és valóba követésre méltó vitézfégének, '$ 
bátor fzivüfégének: Történt tudniillik, a* 
Levél értelme fzerént> hogy Júliusnak 16-
dik napján, nap lei-keltekor , eggy Káplár 
8-ad magával, az Erdödy Magyar Lovas 
Regementbői, és két fzabad feregbélíekkel* 
el-indúlt Suppanek és Ó Orfova tájjékán ke* 
rülni. A" mieinket tsak hamar meg-fejtette 
valami 500. főből álló Török lovaífág, és 
egyenelfen feléjek^ tartott Mellyre nézve, 
látván ezek*i$, hogy tsupa Ijlen kéfértés 

I vól-> 
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volna, oily feles, és őket annyira felöl ha-., 
ladó fzámú néppel fel-tenni, leg-ottan tso-
móba fzorúlván, magokat azon hellyre viíTza 
vonták, a' hol a' Hadnagy állott. De mi
vel igy fém felelhettek volna meg az ellen-
fégnek, a' Hadnagy ismét idébb nyomult, 
a' hol vitéz Kapitány Kálmán Ut állott eggy 
Tzúg Hufzáríaggal. Maga a' nagy lelkű Ka
pitány-Ur, fem tattá tanátsosnak, az ellen-
féggel való fzembe fzállást, hanem viíTza 
felé verte a' kéfzülőt; de hogy az ellenfég 
hátulról kezdte népünket fzorongatni, fogja 
magát Kálmán Kapitány Ur, 's hogy meg-
jniitafla, hogy a'leg-rémitőbb vefzéllyek kö% 
zött-is hellyén vagyon a? fzive, féregét hir
telen viíTza fordittya, 's az ellenféget meg
támadja. Az ellenfég ez úttal tovább mára* 
dott eggy hellyben, mint más izben fzokott 
volt maradni, úgy hogy ez által a' miéink-is 
időt nyertek arra, hogy magokat mind in
kább inkább viíTza húzhaíTák. Az ellenfég-
is , gyanakodván, ne talám valami titkos for-
télly legyen a'-dologban, viíTza tért. Mi e-
2en alkalmatoffággal 7. embert, és 3. lovat 
véfzte ttunk, 3. ember febbe efett, 1. rabfág
ba, 2. ló-is febet kapott. A' Törökök vefz-
tefégét hírmondóink 37-re fzámlállyák. Kál-? 
mán Kapitány Ur meg-ditséri vezérléfe alatt 
volt népét; de meg-vaJlya a'Törökök felöí-is, 
hogy mind ugyan ki-válogatott emberek vol

tak, 
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tak, és né'm alább való módon hartzoltak, 
mint a' Római vitézekkel az ő meg-esktidtt 
ellenfégeik a' Hannibál katonái. 

• . • * 

Más Levelünk érkezett SL Bánátból ép
pen tsak tegnap, egy méltofágos Gróf Úrtól, 
meílyet valamint nagy háládatoííággal vet
tünk: úgy az érdemes Közönféggel közlení 
el nem múlattyuk. A' Levél így következik: 
Mindenek előtt, Báró Vétsey Generálnak 
volt által adva, hogy az Orfovai Basával* 
a* fegyverkezéstől darab ideig való megszű
nés eránt lett eggyezés felöl valamit végezne. 
Az Orfovai Bafa"úgy mutatta, hogy 6 nagyon 
kivánná, ha még tovább-is tartana a' kötés; 
de a'nép femmiképpen nem akart annak töb
bé állani. Innen következett ofztán, a* mi 
izabad feregeinkn.ek SvinitzánáL lett méfzá-
roltatáfok. Ezen váratlan történet után* né
peink mindenütt igen nagy vigyázattal vol
tak. A' Belgrádi Bafa fogadta ugyan, hogy 
tsak ö reá kell a' dolgot bizni, ö már e lvé 
gezi, hogy az Orfovai Bafa-is a'kötést meg-
nem fzegi; de Jul. i6-kán újjra tapafztaltat-
ták velünk a' Törökök, riiélly kötve leheífen 
nékiek hinni. Ezen a* napon történt tudni
illik ( i t t azon tsetepatét irja-le a'M.GrófUr, 
mellyről az elabbeni Levélben*is volt fzó )• 
Más nap, a* verekedés után Tersiti Ur, a1 

I 2 né-
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német Bánáti Regement *j Oberlíleidinántja 
a' Boriul Agának ( Aga Vezért, Tifztet, Urat 
jelent) Levelet irt, mellyre az emiitett Aga, 
a' fö Vezér parantsolattyábói következendő 
Illyriai nyelven irtt fálaízát küldötte a' Du
nán által: 

Jó napot Tersits fzomfzéd! 
A' Te Iráí'odat éppen moft kaptam, és 

meg-értettem, a' mit Te nékem irfz, hogy 
a' Belgrádi Bafa néked azt irja, hogy mi kö
zöttünk a' fegyverkezéstől való meg-fzünés 
eránt kötés vagyon. Énnékem Te veled a' 

*) Sokan a' Bánáti- Régementeket eggynek gon~ 
dollyák a' Bániakkal. A' Bánátban két gyalog 

• Regementek vágynak, a' határok Örzéfére már 
régtől fogva fel-áilít'va. Eggyike ezeknek ma
gyar nadrágot vifel, és neveztetik Illyriai Bá
náti Regementnek, a5 másika német ruhában. 
j á r , 's Német-Bánáti Regementnek hijják. —— 

; Horvát Orfzágban, két gyalog -határ őrző Re
gement vagyon, mellynek egyikét, első Báni, 
(a ' Horvát Orfzági Bánról), a' másikat pedig, 
máfodik Báni Regementnek nevezik. El-vagy-
nak ofztva Horvát Orfzág fzélein, az Unna vi
zének a'Szávába való fzakadáfától fogva, a* 
mint Dubitza, Coftanitza, Növi feküfznek, 's 
fel arra Szluin felé. Ezekből estek-el tavaly 
olly feleffen, a' vitéz Tifzt Urak-is; Dubitzá-
nak első 's máfodik oftroma alkalmatoflagával. 
Lásd a' Hadi Történetekjiek XlV-dik Levelét* 
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féle kötéfem nem lehet, mert énnékem Tsá-
fzárom ls Vezérem vagyon, a5 kiktől én a' 
parantsolatokat vefzem; Te tőled én azért 
nem tartozom páran tsolatot venni, 's nem-
is kívánok. Továbbá j azt írod Te nékem, 
hogy én innen meíTzire el-fogok távozni. — 
Azt a5 jó Ift'en tudja, el-távozok-e3 i n n e n / 
vagy hozzád ínég közelebb megyek. Te azt 
irod nékem, hogy fogfe küldeni, a 'mi nél
kül fzükölködöm. Én Te tőled femmit fem 
kívánok. Hála Mennek, az 'én-Tsáfzár.om-
nak mindene van elég, a? mi ízükféges. — 
Énnékem azért véled békeífégben lennem nem 
lehet, mig a' Tsáfzárok a' békeíféget ismét 
hellyre nem állittyák; és én egyebet nem 
kívánok tőled, hanem hogy vagy én ontsam 
néked véredet, vagy Te nékem. Egyéba-
ránt azt írod nékem, hogy én néked hidjem 
el azt, a' mit irfz, a? moftanl időkben ón 
fenkinek fem hihetek, mivel a' moftani idő 
azt hozza magával 5 hogy fenkinek fem kell 
hinni. 

Júliusnak 4-dik napján 1789. 

Mustafa BoriUi Aga, 

Horvát OrfzdgbóL 
A' Szluini Táborból, Jul. 26-dikán ide 

Béube, eggy nagy érdemű Méltófághoz uta-
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sitott, és velünk. JsegyefFea kőzlenl méltóz
tatott Frantzia Levélnek értelme ez; 

„ Mi még mind ez ideig itt vefzteglünk, 
„.Reményijük mindazáltal, hogy talám már 
9i nem fokára helyet változtatunk , mivel a" 
*, nagy Magazint-is bellyebb fzállittyák Hor~ 
3, vát Qrizágba. Feldmarsailieutenánt Fa/~ 
s» lifch Ur nyilván biztatott a hogy m i - i s 
„ n e m fokára Öfzve fogunk k-aptsoltatni aí; 

ti-London fa hadi Vezér féregével. •— Teg~ 
„ n a p előtt érkezett hozzánk eggy fzomorú 
*, hír , hogy Kostaniízdt *) a' Törökök fel* 
,,. égették.- Feldmarsallieut. Vaüifchjúi, a-
,, zonnal eggy Tiíztet, a' dolog ki-tanuláfa 
„ végett el-külde* $* Azon nép, melly Gra~ 
„ diskdt tóeg-vette, még mind untalan, a* 
„ régi helyén napol. — A' mint a' Kémek 
„ befzéllik, a* Törökök , Gradiska tájján* 
„ nagyon tsoportoznak, a' mellyet könnyen 
„ el-is lehet hinni, mivel nékik azon kel-
>, lene lenni, hogy Cofarátzot, és Prédárí 
>y meg-tarthaffák, melly két helyeknek, as 

„ mi kezünkre való jutáfa, nagy fegittségöl 
,, lenne, annak idejében , Banyalukának, 
n könnyebb, 's íbganatoílabb móddal lehető 

„ oftrom-

') Kostanitza, az Uwn'a partján fekvő Vára-
fotska. 
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,, olh'omláíaban. — A' fok álmatlanfág, és 
,, a' föld-várak kóízítéfe, népünket igen meg-
5, vefztegette. A5 kik egyfzer ispotályra fzp-
n rúinak, nagyobb réfzént ott végzik-éle-
„ teker, a' hol úgy reményiették, hogy ujj 
„ életre találnak. Húfz ember közzűl nehe-
„ zen jö viffza 5. egéfzfégefen. A' Compá-
„ mákban, mellyekben 200. embernek kel-
)} lene lenni, alig van 150. íír 

E L E G Y E S 

TUDÓSÍTÁSOK 
BétsböL 

J. \z líteni jófág erántt yaló háládatos 
örömnek hathatos érzékenyfégétöl el-fogat-
tatva, hirdethettyük^ hogy az Ég a3 földet 
meg-halgatta, 's él, a' kit fokán már még
is holtnak gondolnak vala, Ií~dik JQSEF, 
még pedig úgy é l , hogy Iften után nyomós 
reményfégünk lehet, hoífzas erötelenkedé-
fei után, következendő újjabb meg-eraíío-
ciéfe, 3s drága életének meg-hoíTzabbodáfa 
srántj ha tsak a' vállaira nehezedett bokros 

I 4 és 
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és terhes foglalatoffágai, ezen munkás, és 
magát, midőn a' Közönfég dolga fordúl-elö 
kéméileni nem akaró Fejedelemnek viffza-
jöni láttatott egéíízfége, tőkélletes hellyre 
állhatáfában, akadályt nem tsinálnak.-• 

De a' midőn Királlyunk életéből fzár-
mázott örömmel tellyefedünk, 's örömünk
ben kedves Hazánkfiait-is réfzeítetni kivány-
nyuk, meg-tsendül fülünk, 's fzivünk meg
dobban, azon várattan fzomorű hírnek hal
láfára, hogy az É g , már — néhai drága 
emlékezetű Báró Örtzy Lörintz Urat, azt, 
a* kit ingyen való kegyelméből, ez idő fze-
rént, édes Hazánknak, a' fenn hajazásfal, 
módi tizésfel, 3s máfok meg-utáláfával, izé
ket nem ülhető alázatoífágnak, az áll-ortzás 
fok fzinüféggel, *s tsapodárfággal nem egy-' 
gyesülhetö egyenes fzivüfégnek, a' Haza 
okos, és tántorgás nélkül való fzeretetének, 
az időt meg-betsülni tudó munkáífágnak, 
és fok más fzép virtufoknak muftrájáúl 's 
eleven példájául engede, immár viííza vet
te. -*- Viííza vette az Ég Báró Ortzit, a? 

kinek példás élete, fok fziveket meg-nyere, 
moftan pedig gyáfzos sir halma felett, a' 
bús Haza jó fiától, 's Tanítójától, egéífz úri, 
vérfége édes Attyától,, az Özvegy, és az 
árva gyámolától, alatta a' kik voltak, jó 
Uroktól, hív Baráttyai, éggy álhatatos fzí~ 
veífégü jó Baráttyoktól, lett véletlen meg-

vá-
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váláfokat méltán sirattyák, és sirathatnánk 
mindnyájan, kik Magyaroknak.-neveztetünk, 
ezen fzép Nemzetünk Égen ragyogott első 
nagyfágú tsiiiagnak el-hunyáfát, hanemha 
láttuk volna, hogy ínég életében, a' mi el-
alutt jó Hazánkfia , már kettős életet élt * 
eggyiket magában, másikat hozzája méltó 
Fiában, és nem tsak gazdag hagyománuyi-
nak, hímem minden ritka.tulajdonfágainak-
is valófágos örököffében, még fzerentsénkre 
meg-maradott ugyan tsak nagy Attyának, 
nagy nevét vifelö, nagy méltófágú Báró 
Ortzy Lörintz Úrban. Ha tehát, már maga 
tulajdon fzeméllyére nézve, el-vétetett-is 
tőlünk örömünknek éggy fő Tárgya, idösbb 
Báró Ortzy Ur: vigaíztalhattyuk, e'moftoha 
időkben-is magunkat, hogy itt hagyta u~ 
gyan tsak kedves Fiát , kit maga formált 
maga hafonlatoíTágára, és a' kiben még 
moft-is él. — Sőt él gyönyörű munkáiban-is, 
mellyeket, a' nagyfágos Szerzőnek, maga 
hathatos közbe vetéfe által ki-nyert különös 
engedelméböl, köz hafzonra botsátott Tifz-
telendő Révai Miklós Ur, a' ki fzéleífen 
ki - terjedett Tudománnyáról, *s fzületett 
nyelvünknek fzebb fényt, 's jobb ízt adni 
kivánó fzándekáról, esmereteífebb a* Haza 
előtt, hogy fem mint a? mi esmertetéfünk 
nélkül fzükölködne. 

1 5 A? 
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A' munkák íllyen felül irásfal jöttek világ 
eleibe: Költeményes. Holmi -—• egggt nagyja-
gos elmetél* Ezekben találunk oily Örökíég-
re , iiielly-mindenekkel köz Icfzen, a' kik 
azt megtakarják hererMh Hiteísük-el pedig 
azt-is magunkal, hogy holta után-is, úgy 
lefzünk leg-nagyobb rifitelci, ,.a' meg-boldo-
gólt Báró Urnák, ha kedves Fiát , az ö 
másfát, követésre méltó például fzemeink 
előtt tartjuk 3 és íráfáit figyelmeteíTéggei 
ol vaíí u k. ^ P ( B ^ Í | ^ ^ ^ : 

— j . — • _ « . - — 

• • # • • 

Nagy Méítófágti Gróf Károlyi Jósef Ur
nák , és Gróf Waldjtein kis AíTzonynak ezen 
efztendö elején lett fzerentsés egybe keléfek 
aíkalmatoJOrágával tartatott mennyegzői pom
pának, nem látta másfát Béts vároía , jú
liusnak 28-dikág? a' mellyen a' F. Magyar 
Cancellária Udvarában, fő Cancellárius Gróf 
Pdljy möftani hallásánf Gróf Althan, Gróf 
D'Oria kis AíTzonnyál, házaífági életre lép
vén s fok nagy Méítófágoknak pompás la
kodalmi vendégféget adott. Ezen eredetére 
nézve nem Magyar, de ugyan tsak Magyar 
Nemesi jusfal bíró Gróf Ur, azzal tifztelte-
meg a3 Magyar Nemzetet, hogy ezen nagy 
öröme napján-is^ tsupa arany fonálból fzött 

ma-
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magyar köntöst vett magára, eggy ollyan 
időben, aJ midőn fok törsökös érdemes Ha-
zánkílai, idegen ruhában tiiztelkednek. 

Az el-fogatett, Örofz Regeméntyebéli 
Záfzlótartó Fenjvefy Urnák, a* Bagjióból *) 
júniusnak 10-dik napján utasított Levele, ez 
előtt négy napokkal érkezett ide Bétsbe, 
eggy, nagy érdemű Úrhoz, ki által vélünk 
közöltetvén, belölle, az érdemes Közönfég-
nek, a5 Konftantzinápplyba vitetett* tőlünk 
való foglyoknak fzámát akartuk fekfedezni, 

fel-

*) A' Bagná eggy kerített helly , mellyhez 
kert-is vagyon, Fekfzik a' Konftantzinápolyi 
rév-partnak innentső réfzén, a' városnak úgy 
neveztetett Aj ja kapujával által ellenben. É p 
pen mellette van az a' hely, a' hol a' hadi 
hajók állanak, mellyekre fzokták a' mi el
fogott köz embereinket munkára hajtani, és 
vélek ofztán fókákat el-is küldeni. Egyéhb 
aránt a' hajókhoz fenkinek fem fzabad köze
líteni , a' kinek hivatalbéli kötelefiege nem 
hozza magával, hogy ott meg-jelennyen. •— 
A' Bagnóba fzokták az el-fogattakat rekeía-* 
teni. — Konírantzinápolynak, 's vele a' Bag-» 
nónak fekvéfét, rövid időn rajzolásban" fogjuk. 
az érdemes Közönféggel fzemléitetní, tnelly 
már műben vagyon. . f 
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fel-tévén, úgy, a' mint a' Levélben talál
tuk, mind azt, hányan holtak-meg, 's kül-
dettek-el hajóra, mind pedig, hányan ma
radtak még meg helyben életben; meg-ne-
vezvéa a' Regementeket-is, a' mellyekböl 
voltak 's valók, iliyen rendel; 

A' Tsájzár Hufzárok közzül, Öten eftek 
as Török kezébe, kik között nem volt eggy 
fő Tifzt-is. Ezek még mind élnek, 

A' Wurmfer Hufzárok közzül, eggy 
lett rabbá, rs az-is meg-hólt. 

A" Gréfen Hufzárok közzül el-fogatott 
Legéríyt-is hafonló fzerentsétlenfég találta. 

Az Erdödy Hufzárok közzül, eggy fö 
Tifztet kerített kézre az ellenfég, a' ki még 
él, 's velünk ugyan azon bal fzerentse tár
gya- ^ É É É É M M 

A' Toskána Hufzárok közzül, nyóltz 
fogoly volt, de azoknak ketteje meg-hólt, 
•és eggy hajóra küldetett. 

A' Székeílf Hufzárok közzül kettő él, 
Jiettö megállóik 

A5 Würtemherg >Drágonyosfai közzül i , 
é l , három meg-hólt. 

A3 Kinsky Uhlánusfai közzül, egy még 
*?ab, eggy meg-hólt, eggy pedig hajóra kül-
dOddtt, 

A9 
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A' Modena könnyű Lovas Regeméntyé-
böl eggy efzi velünk a' rab kenyeret. — A' 
Levenér könnyű Lovas Regementyéből ket
tő. 

Következnek d Magyar gyalog Rege
mentek. 

A' De Vins Regementyéből 33-an élnek, 
33-an meg-holtak, 's öten hajóra adat
tak *). 

Az Orofz-éból élnek, eggy fő Tifztea 
kivül, hufzoneggyen; meg-holtak húízan, 
és hatan hajóra adattak. 

Az Alvintzi-éhól heten élnek, Öten meg
holtak, és ketten hajóra adattak. 

A' hajdan Gyulay Ferentz, moíl Splényi 
Regementyéből eggy fogatott-ei, és a* még 
életben vagyon. 

Az Efzterhdzy Miklóséból heten élnek, 
ss nyóltzan meg-hóltak. 

A* Nádasdy-éból hárman élnek, kiknek 
eggyíke fő Tiízt; ketten meg-hóltak. 

A' fő Hertzeg Ferdinándéból eggy él, 
eggy hajóra adatott. 

A' 

*) Ezeket tavaly fogták-el a' Bánátban Orfová-
ban, Auguftusnak 7-dik napján, a' midőn a* 
Török földünkre bé-ütött. 
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A' Károlyi-éhól, rabul hozattak ide hár
man, és mind éinek. 

••A' Pál/f Jánoséból, eggy volt i t t , és 
az-ís hajóra adatott. 

Az EJzterházy Antaléból* mind hárman 
meff-hólt'ak. 

Az első Székelly Regementbői, hufzon. 
hatan élnek, kiknek hárma fö Tifzt, 14-en 
meg-hókak, és eggy hajóra adatott. 

A5 máfodik Székelly Regementből (ezek 
tavaly többnyire a5 Bozzai Pafsufon estek 
rabíagba) 76-an élnek, közöttök öt fő Tifz-
tek4s vágynak, 97-en ez idegen földön éle
teket végezték. 

Az első Oláh Regementböl, hárman ra
boskodnak, 16-an a' más világra költöztek. 

Az Oláh Illyriai Regementböl (a ' Bá
nátból) 41-én még életben meg-maradtak, 
kik között eggy fő Tifzt vagyon, 96-an meg» 
holtak, és ketten hajóra adattak. 

Következnek d Német gyalog Regementek* 

A' Tsáfzdr Regementyéből , eggy vólt> 
az-is meg*hólt —« valamint a' Zac^-éból-is. 

A' Durlach-éhól> 98-aü élnek, 31. meg
holtak, és 23, hajóra adattak, 

• A ' 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



* « € = > ) * • X I I 

A1 Terzy-$bt5], tizen raboskodnak, tizen 
meg-hóltak, Öten hajóra adattak. 

A' PellegrinUéb'ól, négy él, eggy meg
holt, M É ^ m 

A' Brechaivtöe-éb'ól, kiket a" Veteráixi 
barlangnál fogdostak-el, 2t~en élnek, közöt
ti) k eggy fő Tifzt-is vagyon, 18-an meghol,-
tak, ü-ao hajóra adattak. " >i / 

A' Beiskj-éh'ól 60. élnek, kiknek ketteje 
fő' Tifzt, 58-an meg-hóltak, és 12-en hajóra 
adattak. Ezeket tavaly Auguftusnak 7-dik 
napján Supanek mellől vitték rabfágra. 

A' Stein-ébol, 'ót került ide, 's mind a2 
öt meg-hólt. 

A' Laltermann-éhól hárman élnek, né
gyen meg-hóltak. 

A' Thurn-éból, eggy volt ?itt, de meg
holt — valamint a5 •Belgiofo/b-éból-is. 

A''Preis-éból, és Pallaincini-éb'él mind 
kettőből, eggy eggy fogatott-el, és minde
nik él. 

A' Wolfenbüttel-kbol eggy él , 3. meg
holt , eggy hajóra adatott, 

A' D'Alton-éból eggy él, eggy meg-hólt, 
*s eggy hajóra adatott. ' . 

A* Calenberg-éb'ól kettő jutott volt a' dij-
junkra, 's mind kettő meg-hóit. Valamint 
a* Károly Toskária-ébél4.s, 

A* 
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A' Kmnitz-éból, eggy fogatott-el, *s a* 
még él. 

Külömbkülömbféle nemű foglyok. 
Az első Pattantyús Regementböl, kettő 

éh eggy meg-hólt. 
A'harmadik Pattantyús RegementböJ, i« 

lett rabbá, és az éj. 
A' Vadájzok közzül eggy efett Török 

kézbe; de már itt meg-hólt. 
A' fzabád feregbéliek közzül, 33-an él

nek, 23-en meg-holtak, és hatan hajóra 
adattak. 

A' föld népe közzül el-fogattak 78-án, 
38-an élnek belőllök, 44-en pedig meg
holtak. 

Eggy Contumátzbeli feb gyógyító orvos 
(Chírurgus) fogatott-el; de meg-hólt. 

Az élőknek, hajóra adattaknak, 's meg
holtaknak fzáma, megy mind öfzve 1030-ra* 

J E G Y Z É S. 

Igyekeztünk rajta, hogy Iráíunkat kéttzer küld-
hefsük eggy héten; de míg már a' fertálly ete
tendő el nem telik, 's a' Poíta, első fzámvetéfet 
meg nem tefzi, addig tsak eggyfzer botsáthaty-
tyúk , és fogjuk nem Kedden, mint eddig, ha
nem Pénteken indítani. — Magunkon femml fem 
múlna, hanem a' Poílán. 
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