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TÖRTÉNETEK. 

Költ Bétsben,, Augustusnak 21-dik 
Napján. *%$$. 

d. \. mit ígértünk, ím9 tellyesíttytik. — 
Szóllunk, egymást fzintéa nyomba köve
tett, három győzedelminkröl, azon hármas 
tsapáfokról, mellyeket tett vitéz népünk* 
fegyvere, ama7 féregéi fzámában bizakodó, 
*s magát az időtől fogva kivált ujjonnan el* 
hitt Török Birodalmon, a' mioltától fogva 
líí-dik SELIM-ben, határokat nem esmérő 
hatalmú Urát imádja, és a' kiről azt hifzí, 
hogy ez, valamint, nevéhez ragafztott Világ 
gyözö (Ginahdári) kevélly nevezettel gö-
gösködik, úgy valófággal, a' két Selim ne
vet vifeltt jó katona elei lelkeik-is beléje 
költöztek, sőt benne, ama' Nikopolisnál', 
Várnánál, és Mohátmái, a' Kerefztényeken 
győzedelmeskedett / , Bajazeth, II. Amurá-
Les, '$ II, SulimánÁs felfognak támadni. — 
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Leg-elsőben-is elö-befzéllyük, mi esett 
Mehádiánál, azután a5 Bozzai fzoros járás
nál, és úgy kezdünk, a' Fokfdnndl nyertt 
nevezetes gyözedelemnek elö-adá-fához, hogy 
az érdemes Olvasóknak reménylett figyel-
metesfégek, annál inkább el - kéfzittefsék 
azon jeles, és nagy következésii .történet
nek, oily érzékenyfégek között való olva-
fáfára, a5. millyéneket az méltán meg-érde-
mel. 

A' fő Hadi Cancellária által ezen h ó n a p 
nak 12. és 15-dikén ki-adott Tudósitáfok -
fzerént, Mehddiándl, a' dolog így történt: 
Az emiitett hellynél, egy tsapat gyalogfág-
gal, 's lovaslaggal táborozó GeneráJmájor 
Báró YÉTSEY Ur, e' folyó hónapnak első 
napján, a* kémek által azt a' hírt vette, 
hogy 14,000., nagyobbára lovafokbál álló 
TörÖkfég vette volna magát TserneAbe, a' 
dolognak valófágáról mindazáltal, a' követ
kezendő két napokon, femmi lett úton mó
don további tudósítást nem vehetett, hanem 
öfztán a' hónapnak 4-dikén, maga volt az 
ellénfég/ a' hírmondó-is. Mert az említett 
napon egyfzerré, tsak fel-kerekedett öláh-
Orfzágból, és úgy intézte jövetelét, hogy 
két tsapat, Teplitznek,' *s FeHsineskának, egy 
pedig, a' Suppaneki völgyön kerefztul vegye 
úttyát. Már reggel, hatodfél órakoí, a' mi 

el-
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felső Vígyázóinkat meg - fZalafzfcották, hat 
érakor pedig, több 2000* lovasfágnál, eggy 
ágyú lövetnyire jött General VÉJSEY, a' 
íantzon belől ki-állitott féregéhez, eggyné-
hányfzor ugyan tiizeííen íeleje-is nyomult; 
de mind annyifzör, az ágyúk 'a a'Stuttzo-
fok által ököztatott vefztefégivel hátrálni 
kéntélenittetett* Nem fokára, annyira ne
vekedett az ellenfégnek fzáma* hogy a* mint 
fel-lehetett venni> leg-alább-is 6^-7000-re 
könnyen reá ment A' Lovafok távolyka 
meg-maradtak a magok helyeken, de egy 
fót gyalogfág* eggy által ellenbén lévő ha
lomra vette magát, ,-s 14* záízlóit már le-is 
ütötte, olly tzéllal> .hogy a' Stuttzofokat 
a' mi jobb fzárnyunkról el-mozdíthalTa; más 
fót gyalogfág *s lovasfág pedig azonban, a* 
Bella Béka nevezetű erdőn kereíztftl> né
pünknek. a'; bal fzárnya felé nyomult, de a* 
Haubitzokból reájok botsátott gránátoknak., 
a' volt az ereje, hogy minekutánna három-
fzor próbát tett> ha valamire mehetne> £sak 
ugyan végre-is magát viífza vonta* 

Az ellenfégj olly formán-is fzándáko-
lott> hogy az úgy neveztetett Bojdna Jekn* 
izén kerefztülj a' mieinknek hátúiról kerüty^ 
lyöm Midőn ezt látná a5 Generálmájor Uf> 
hogy az ellenfég tsak nem akar tágítani, ár
ra határozza magát, hogy maga fbrdúllyori 
felülj mellyre nézve égy Stein Regeméntye-

L Á bé-
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béli, 4 fzegü formára el-intézett, ?s négy 
ágyút vivő Batalionnal, és három Svadron 
Erdödr Huszárokkal, a3 fántzból az ellenfég 
felé indul, bízván amannak vezérlétét Vernek 
Oberfter, ezekét pedig Major Révay Urakra. 
A* meg-nevezett Svadronokhoz, és Batalion-
hoz voltak még bizonyos fzámú stuttzofok, 
és fzabad feregbéliek-is. A' Hufzárok mind 
addig a' gyalogok előtt mentek, mig tsak 
már egy fél ágyú lövetnyire voltak az ellen-
fégtől, akkor két felé válták, '$ egyik ment 
a' jobb, 2Lr másik pedig a' bal fzárnyara a' 
gyalogfágriak. E' rneg-lévén, az ágyukból 
olly keményentüzeltetett a'G.Urazellenfégre, 
hogy az, látván a' miatt tsak kevés idö alatt 
következett fzörnyü romláfát, mindenfelől 
febes futásra vette a' dolgot. A' magokhoz 
mindenkor hafonló Tagjai, az Erdödy vitéz 
Magyar Lovas Regementyének, utánna ered
tek a' fzaladó ellenfégnek, és űzték a' Pré-
bori nyilasig. Leg-alább-is 400-an a' Törö
kök közzül életekkel fizették vakmerőségek
nek az árrát, a' mieink magok, 63 holtakat 
temettek-el kozzülök, a* lovafaik több hólt 
teftet vittek lovaikon, (mint ezt könnyen 
fel lehetett venni) 200-ig valónál, pedig 
má-r az előtt-is fokát temettek-el, mineke
lőtte meg-adták volna magokat. — A'meg
öletett lovaknak drága kéfzületeikből, ki
lőhet hozni, hogy nagy emberek-is hüllőt-
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tak-el. Öt Záfzlótartót végzett-ki a' golyóbis 
a' világból, de még-is tsak egy záfzlót le
hetett el-nyerni, a' melly zöd felyemböl va
gyon, és eggy a' leg-nagyobbak közzűl. A* 
mieink gazdag prédára tettek ízért.- Közzülök 
el-efett Al-Hadnagy Jelenfi Ur, 15 Hufzá-
rokkal, 's nagyobb réfzént a' fzabad féregé 
béliek közzűl vóit 16 gyalogokkal eggyütt. 
Sebet kaptak öfzveféggel heten. 

A' Generális Ur nemes vallást tefz, fő 
igazgatáfa alatt hartzolt egéfíz féregének ez 
alkalmatosíaggal-is meg-újjitott, állhatatos 
hivféggel való vitézkedéféröl. Magafztallya 
Oberíler Báró Vernek, és fö Strázsamefter 
Báró Révay Uraknak, a' népnek az ellenfég 
ellen a' leg-jobb .móddal való vivéfében ki
mutatott bátor ízivüfégeket, és a' hafzonra 
fordítni tudó, 's akaró okosfágokat Meg-
ditséri különöífen^ az ágyúk körül forgolódó 
fö Hadnagy Ambrqfovfzkj Urat , a' ki jól 
intézett lövéfeivel, az elleni égben leg-több 
kárt tett, 's ez által egy fö oka volt, az 
ellenfég tsak hamarjában lett meg-futamta-
táfának. Igen nagy dicsérettel emlékezik, 
vadáfz Kapitány Danáim, és Ingenieur fö 
Hadnagy i^Vö/^ Urakról-is. — Az Erdödy 
Hufzárok közzül, meg-nevezi Horvát litván 
Strázsameftert, és Imriskó Jósef Káplárt; 
az Oláh Illyriai stuttzofok közzűl, Kotsids 

kó, és Proddnovüs Prokó Káplárokat, 
L 3 úgy-
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úgymint ©Uyanokat, a5 kik magokat igen 
derekaffan forgatták, ~~. Tizeneggy óra táj* 
ban volt a? idő, hogy az ellenfég fzem elöl 
el-vette magát, a- mieink mindazáltal az 
elébbeni helíyeken meg-maradtak egéflz dél 
után két óráig,, várván, hogy ha még vi* 
fzontag jelengetné magát az ellenfég; de, 
hogy többé nem mutatta magát, a' táborba 
viffza tértek, ^- Még ezen a' napon \ t-ováb-
bat, 13 tsajkákon kezdette fzállitani az el
lenfég, népét aJ Dunán által, és ez így 
nient egéíTz éjtfzaka, úgy hogy• Orföva kör-* 
nyékét, és a' Suppaneki völgyet egéffzen eU 
lepte a* Törökfég. Mellyre nézve, a' Gene-
ralis Ur, a' következendő nap, úgymint ö~ 
tödikéíi, Terregova felé magát viffza vonta 
*s ugyan ott meg-is féfzkelte, midőn,látta, 
hogy fegíttségére Hadi Tárnokmefter CLER-* 
FAIT Ur, vezérléfe alatt lévő népének égy 
réízével ott termett. 

Láttuk, mi történt a* Bandiban* láfful^ 
mint vitézkedtek Erdclljbm^is bátoj? f é r 
geink, %* 

A* fő Hadi Cancelláriának, Auguftus-
íiak 13-dikán, közre adott Tudósitáfa íze-
rént, eliindűlt, júliusnak 25-dikén, Székelly 
Húfzár Májoir hámi Ur, Regementyebéll 

egy 
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egy Tzúg Hufzárfággal > 66, Arnautákkal, 
egy Kompániával, a' máíbdik Székelly Re-
gementböl, 's 3o-Stuttzofokkal, hogy Király-
tetö köraJ majd fzéllyel néz, ,'s meg-tudja, 
hányadán van a? dolog: hogy oda ért, egy-
fzeribe meg-támadták 300. Török lovafok > 
de a' kiket a' mieink tsak hamar viííza ver
tek. Hét embere maradt az ellenfégnek a' 
tsata piatzon halva, négy lovakkal eggyütt: 
febeíTeket pedig, fokkal feíefebb fzámmal 
vittek viííza. Réfzünkröl 3. köz-ember, és 
9. lovak kapta„k febet. Székelly Hufzár Had
nagy Brentsán UrUs febbel jött viííza, mel-
lyet okozott bal karján egy lándfa (dárda) 
fzúrás: a' melíy mindazáltal nem igen ve-
fzedelmes. — Major Dániel Ur, különös ma
gok vifeléfekröl, voltaképpen meg-ditséri 
Kapitány Gróf Woeftenrod Urat, a' máfodik 
Székelly Regementből való egéíTz Kompániá
jával eggyütt, nem külömben meg-febeíTe-
dett Hadnagy Brentsán Urat. 

Ezentúl, F. M, L, H. HOHENLOHE-
hoz, fok felöl jött a' hír, hogy az ellenfég 
mindenfelől, Valeníbe gyülekezik, és olty 
kéfzülettel van, hogy főképpen a' Bozzai 
fzoros járásra üíTon, de azonban más Paííu-
fokat ugyan azon időben meg-támadni fzán-
dékozzon: minekokáért a' F. M. L. Ur, a* 
fzükféges rendeléfeket, leg-elöfízörvis, és 
kiváltképpen a' Bozzai, azután pedig más 

L 4 fzo* 
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Szoros járáfokra nézve-is meg-tette, a' mely-
lyek felöl'lehetett gondolni, hogy az ellen-
fég dühöííége tárgyai lehetnének. Augus
tusiak i. 's 2-dik napján mutogatta magát 
az ellenfég minden PaíTufoknál, főképpen 
pedig a'• Tömösinél, és Bozzainál, amott 
mintegy 4000-ig, itt pedig 8—9000-ig való, 
mellynek fele gyalogfág, fele lovaífág volt, 
és 6. ágyúkkal, *s 100. ökör fzekerekkei jött. 
A1 mi lön mind ezekből, a' Bozzai PaíTusra 
nézve a' hireknek valófága, nyilván valóvá 
lett, és hogy minden egyébkéfzületek, tsak 
ámifá'sra, és a' mieinknek függőben lehető 
tartáíára valók: tehát a' F. M. L. Ür, a' 
fzükféges fegittségét előre el-küldvén, ma-
ga-is Bozzának vette úttyát. Már a' hónap
nak 3-dikán igen idején reggel eggy órával 
a 'F . M. L. Ur el-érkezéfe után, a 'mi fzélső 
vigyázóinkhoz érkeztek az ellenfégnek elöl
járó féregéi. Látván azok a? Törököknek 
fele^, és a''mieinket fokkal meg - haladó 
fzámokatj magokat viífza vonták, ki-vévén 
egynehányat a' Székelly Hufzár, és Oroíz 
Regementekből, a7 kik Imgarten Kapitány, 
és fő Hadnagy Vétsey Urak vezérléfek alatt 
ott maradtak, és az ellenfégnek ellent állani 
fzándékoztak, de nagyobb réfzént, annak 
prédái levének. Azonban a* F. M. L. Ur, 
minden féregéivel kéízen várta az elienféget* 
Dél előtti tizedfél órakor érkezett a' Török 

Lo-
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Lovasfág; de tsak távolról lövöldözött pus
kákból, egéfíz két óráig, .a* miéinkre, az 
alatt az id6 alatt , ugyan kezdettek volt 
egy izben, két ágyúkból-is tüzelni; de aa-
nal^ nem volt fearmi láttattya, 's azokat 
tsak hamar, hogy a' mieink fekvő helíyeik-
böl ki-vettették, magok-a'Törökök vifíza 
küldöttek. Ezentúl a' leg-nagyobb tsoport 
lovasfág, a7 völgyben maradott, a' gyalog-
fág pedig jobb és bal felől, az erdöfégbe 
vette magát, kéttség kivűi olíy fel-tételi el, 
hogy más nap reggel két oldalról, a' mi 
fántzoláfunknak esheííen, a' míg azonban, 
a' lovafok elölről fognak dolgozni. Már 

,'fel-is vonták aJ fő Basának a' fátorát, tüzet 
tsináítak, és a5 vélek hozott fok egyetmást 
elő-is hordták. 

Mivel az eső meg - fzünés nélkül úgy 
fzakadt, mintha töltötték volna: tartott tőle 
az előre néző F. M. L. Ur, hogy ha a* roífz 
idő miatt az egéffz éjtfzakát tsak varasban 
tölteti-el, már küíömben-is, a'febes jövés-
ben, igen meg-fáradt népével, majd más 
nap nem lenne tanátsos, fzembe fzállani az 
eílenféggel; tehát hoflzas tanátskozás néi-
leni, reá vefzi magát, hogy leg-ottan az 
elienfégre reá íiíTöii, 's annak fzándékát 
meg-gátollya. A* minthogy fenn meg-néve-
zett Danid Major Ur, a1 ki leg-közelebb 
állott az eílenféghez, parantsolatot-">, sfetx, 

L 5 &°&J 
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hogy azt.támadja-meg. Az ellenfég máfod 
ízben való rneg-táinadáfára, 9. Tzúg Szé~ 
kelly Hufzárfág rendeltetett. A' Toskána 
Huízárjai közzül pedig 4. Tzúgnak.'meg-volt 
parancsolva, hogy a' Székelly Hufzároknak 
fegittségekre legyenek. A' F, M. L. Ur, 
maga vitte a'lovasfágot, 's nyomult léptetve 
a' török lovasfágnak jobb fzárnya felé, a* 
melly tsak hamar a' bal fzárnya felé vonta 
magát, és ekképpen azon oldalról, a' gya-. 
logfágot magára hagyta. A' F. M. L. Ur-is 
ezt látván, azonnal marsot fúvatott az ük 
kőzetre, Á' Törökök hátat fordítottak, és 
kezdtek tsendeíTen viffza indulni; de mi-
hellyt a* mieink febes nyargalvást közibék 
vágtattak, az egéffz lovasfág zűrzavarba 
hozódott, és ment, a'mint mehetett, melly-* 
nek példáját a'TzéleíTen ki-terjedt gyalogé 
fág-is követte. A' mieink hafználni akarván 
a* jelen lévő jó alkalmatofságat, a' meg,, 
rémült, *s neki iramodott ellenfégnek min-
denütt nyomában voltak, és vágták kémeid 
lés nélkül, űgy hogy az első ütközetnél, és 
a5 fzatadás közben eU elteknek fzáma, még 
ugyan ez ideig-is níhts meg-határozva: any^ 
nyi mindazáltal bizonyos, hogy egynehány* 
fzázójoknak hólt tefteikbőT^ki-ojnlott, 's ízu 
várgott vérek, nedvesítette az ég tseppjejyel 
eggyütt azon földet, mellyen tsak kevéíTeT"^— 
ez előtt gy öze delemről álmadaztak* jegyen, 
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fogattak-el közzülök, két záfzlójok, 20 ra
kott, és egy puska-porral meg-terheltt ÍZQ-
kereik kerültek győzedelmes feregünk kezé
re , fok 'marhákkal,' és mintegy i'zázig való 
Jovakkal eggyiitt. 

Á' F. M. L, Urnák bizonyfág tétele 
Szerént, a5 Székeíly lovas Regementbéli Ma
jor Bora Ur, ugyan tsak magyar bátor ízi-
vüféggel vitte,, az elöl menő féregét; ugyan 
azon nem tsak névvel, hanem valófággal-is 
nemes Regementbéli Major Dániel U r - í s , 
különös próbáit adta fokképpen fzembe tűnt 
okosfágának , és fzivének olly hellyen való 
lételének, hogy ahoz az alatsonfágokfa vu 
vö félelem femmiképpen nem férhet; átaly-
lyában meg-rvallya, a' F, M. L, Ur, a' Szé
keíly Huszárokról, hogy azoknak mind fel
sőbb, mind alsóbb Tifztjeik, sőt köz embe-
reik-is példáíían vitézkedtek; de több keze 
alatt való népei-is úgy hartzoitak, hogy 
köztök alig lehet külömbféget-ís tenni. 

E' fzerént tudjuk már, mi esett a* Boz^ 
mi fzoros járásnál-is: Hátra van a' Fokfáni 
nagy gyözedelemnek elöl-adáfa^ melly a* 
fő hadi Cancellariának, Aug. 13-dikán kL 
adott Tn^Qsitáfa ízerént így következik; 

Á* 
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A' midőn a' Lovasfág Generállyához, 
H. COBURG-hoz, egyenlőképpen minden
felöl azt hozták volna hirül, hogy a' Nagy 
Vezér, Mavrojéhinek, az Oláh Orfzági Feje
delemnek, fzámos népet küldött, mellynek 
nagyobb réfze Moldva határai felé indult, 
és hogy már küTömbkíüömbféle Táborokban, 
Fokján vidékén, elől hátúi, többen tsopor-
toztak cízve 20,000. embernél: el-küldott a' 
Burlatnál táborozó Örofz Generális SUVA-
R.OW Úrhoz, 's meg-kérte, hogy népével 
kéfedelem nélkül jöjjön, az elleníeget egy-
gyesitett erővel tamadja-meg, hogy ekként 
az Erdéllyi Páflufoknak-is, mellyekre min
denfelől fent a' fogát a' Törökfég, nagyobb 
bátorfágot fzerezzenek. 

Az Orofz Generál Ur, olly kéfz fzivvel 
*s örömmel tellyesitette a* Hertzeg Ur ki-
vánfágát, hogy leg-ottan egéífz féregével, 
*s minden ágyúival elébbeni hellyéböl, fel
kerekedett, és 24. óra alatt Adjudhaz jött, 
a' melJy Boriáthoz, a5 hol SL Generál Ur 
feküdt volt, tiz egéffz mértfőid, 's a' mi 
ieg-bajoííabb volt, az utat igen nehéz me
netelő hegyeken kerefztül kellett tenni. ~— 
Júliusnak 28- dikán, éjtfzakai t i , órakor ér
keztek az Oroizok, a' mi Adj"adnál fekvő 
Táborunkba, és magokat úgy hellyhették, 

hogy 
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hogy az ellenfég, ott léteket éfzre ne velieííe. 
A' kkivetkezendő nap pihentek, és a' mieink. 
3. hidat állitottak-fel a' Trotus vizén, egyet 
ott, a' hol az út Domnestién kerefztui megy 
Fokfánba, a' több kettőt pedig azon helyen, 
a'honnan Gura Domosilzán kerefztül fzintén 
úgy el - lehetett Fokfánba menni. Az első 
hid őrizete volt bizva Oberfter Karajtzay 
Úrra, a' ki mellé két Ofztálly Lovasfág, és 
eggy Batalíon gyalogfág volt rendelve, ez 
a' Kaunitz Regementyéböl, amazoknak egy-
gyike, a' Székelly Hufzárok, másik az 0 . 
berfter Urnák maga Regementyebéli Leve-
néhr könnyű lovasfai közzűl. A' más két 
hidakra vigyázott Képíró Oberíter Ur, a* 
Regementyebéli két Ofztálly Barkó Hufzá-
rokkal, és eggy Batalionnal, a' Kollorédó 
Ventzel gyalogjaiból. Köz akarattal meg* 
határozódott, minemű rendet kellene tar
tani az ütközetben. Ügy volt el-intézve, 
hogy három ízben fzállyanak ízembe újjabb 
újjabb feregek az elienféggel. 

Az első húzómban váló tsatára, a' mie
ink közzüi 5. Batalionok voltak ki-rendelves 
hogy azok jobb felöl. állyanak, az Orofzok: 
közzüi 4. Batalionok, a' bal oldalra. A' má-
í'odik tsatában, népünkből 4. Batalíon fo* 
gott állani, a ' jobb , és két Orofz Batalíon 
a' bal réfzén. AJ mind két réfzröl való lo~ 
fasfág formálta oíztín, aJ gyalogfág háta 

me-
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iiiegett, a'-viadalra ki-rendelt népnek •har
madik réfzét A' Batalionok tartoztak AU 
lani 4. fzegü formákban, 300. lépésnyiref 

egymástól, a' mennyi köz föld vóit hagyva* 
az 1. 2. 3-dik .tsatára ki-rendelt feregek kö-
zött-is* A' minden elö fordulható esetre» 
kéfzen tartatni fzokott ágyúknak, a'reájok 
vigyázókkal eggyütt> volt helly rendelve, 
a5 tsatáknak rendi fzerént ki-áliitott népek 
között. SPLÉNYI F. M. L. Úrra nézett a* 
jobb fzárnynak igazgatáfa, 's különöífen a2 
első tsatában eggy Tsáfzár, és eggy Srödef 
Batalionnyáé; aJ másodikban az első Szé* 
kelly Regementnek két Batalionnyaié; nem 
küíömben 5. Ofztáliy Tsáfzár, 's eggy Ofz-
tálJy Székelly Hufzároké. LEVENÉHR -F. 
M. L. Ur pedig fogta népünknek a' bal fzár-
nyát kormányozni, nevezeteffen az első tsa
tában három Batalionokat, eggyet a' Kár* 
Toskána i máit a' Khevenhüller, és harmadi* 
kat a* V. K®líorédó Regementyeiből; a' má^ 
fodikban két Batalionokat, a' Mürovfzkf M 
és Pellegrini Regementyeiből, továbbá három 
Ofztállyt a'maga könnyű lovasfaiból,'s azUh-
lánuíbkból, és 4-et a' Barkó Hufzárjai közzüL 
Ob. Karajtzay Urnák az első tsatában az Oro^ 
fzok és a' mieink köztt volt a' helly ki-fzabva* 

A'Kozákok, az Arnautákkal eggyíitt, 
a* leg--végső hellyre, a' lovasfág háta. 
megé rendeltettek. Ekként meg - tévén 
előre a' rendeleteket, úgy kerekedett-fd 
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ofztán, Jul, 30-dikán, jó idején 3, órakor, 
az eggyesült féreg 3. tsapatokban , által-* 
ment a' Trotus vizén, .'s meg feni állott Ka* 
Umanesde-ig. A' menés közben., Oberíter 
Rarajlzay Ur , a' ki egéíízen az Orofz Ge
nerális Ur mellé rendeltetett, vitte népét, 
az Orofz feregekböl álló eggy tsapat előtt, 
hogy azoknak jelen léteket még moft az 
ellenfég ki ne tanúlfaaíía. Oberft. Képíró Ur 
pedig, fzava után halgató embereivel ment 
a' több két tsapat előtt. Kalimanieftienél 
meg-állapodott az egéííz nép, 's oliy rendel 
ofzlott-el egymáílól, a' rnelly volt már a* 
tsatákra nézve közönfégeííen ki-fzabva. — 
Hogy a' lovasfág-is az etetést el-végezte, 
el-indultak Marasestie felé, úgy, a' mint 
jöttek, 3. tsapatokban. Hogy oda értek, 
az Orofz féreg a' faluban magát egy völgybe 
vonta; a' mieink bal fzárnyokat az Orofzok 
felé terjefztették-ki, 's hatok megett volt 
a Sereth vize. Maraféílietöl azon nap eft-
véli 6. órakor> meg-indult az egéííz féreg 
újjra, de már moft tsak két tsapatokban, 
mellyeknek eggyíkét az Orofz, másikát jobb 
felöl, a* mi népünk formálta. Amaz előtt 
ment Oberíter KarajCzay Ur, ez előtt pedig 
Oberíter Képíró Ur, eggy OfztálJy Barkó 
Hufzárokkal, 's eggy Ofztálly Levenehr 

inusfaíval. Kevésfel az el-indulás előtt 
az Orofz Kozákok, azt a' jelentést tették, 

hogy 
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hogy valamelly Török kerülők közelgetnek. 
Generál Suvarov Ur azonnal küldött a' ke
rülök ellen 1500. Kozákokat, és Arnautá-

^ a t . Ezek után rendelte Oberfter Karajtzay 
Urat, a' ki-is előre küldötte a' Barkó Rege-
inentyebéli Major Kienmayer Urat, 's maga 
utánna nyomult a' Levenéhr Regementyebéli 
első Major Ofztállyal. A' Törökök, az el-
fogattaknak bizonyitáfok fzerént, 3000-én 
voltak, a' kikkel vélek volt a' Putna vizén, 
alól 7000-ed magával táborozó Öfmán Bafa-
i s , hogy mozgáfainknak tzéllyát ki-tanul
hatná. A' Törökök meg-támadták a5 Kozá
kokat, meg-fzalafztották, '5 egynehányat 
közzülök el-fogtak. De ezen történet 's az 
ellenfégnek fzámos volta fem rettenthették-
el Major Kienmayer Urat, hogy maga eggy 

• felöl 200-ad magával, más felöl pedig páran-
tsolattyára, Kapitány Lovdfz Ur, 100 Hu
szárokkal, az ellenféget meg ne támadják* 
A' melly meg-is lett, még pedig olly erö-
1)en, 's olly tüzefíen , hogy a'Törökrk zűr
zavarba hozódtak, fok. el-fogott Kozákokat 
által engedni kéntelenittettek, meg-futamod-
tak:• áe a' mieink nem tágították, hanem 
egéífz a' Putnáig eggy ugyan jó mértföldnyi
re kergették. A9 fzaladás közben fzáznál 
többen hullottak-el az elíenfég közzül, kik
nek telteik az úton fzéMyel hevertek; az el-
íbgattaknak fzáma mintegy 6o-ra megy. 

Maga 
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Maga Major Kienmayer Úr, valami 50, 
Hufzárokkal, 's a5 Kozákokkal, a' Put/ián-is 
kerefztül ment, OJman Basát fekvő hellyé-, 
bői fel-kergetvén, táborát a' lángok prédá
jává tette. Éjfélben tért viífza Oberfter JTa-
rajtzay Úrhoz, a' ki a' maga több féregéivel 
eggy'ütt, nem fzünt'~meg folia-is a' Major 
Urat voltaképpen fegiteni, *s fzerentsésiteni.' 

Szép dolog, ditséretes embertől, ditsé-
retet nyerni. Méltán örülhetnek tebát, Barkó 
Hufzárjai közzül való Kapitány Lováfz, és 
Kavzin Al- Hadnagy Urak-is, midőn ama' 
nagy dolgokat tselekedett nemes fzivü, Kien
mayer Úr, mellettek oíiy érdemlett nemes 
vallást tefz, hogy rendkivül való magok eU 
fzánáfokkai, mellyel katonáiknak hathatós 
példát adtak, leg-föbb okai voltak, az ellen-
fég romláfának, ezen jó jelnek, és az azu
tán következett ditső győzedelem meg-vetett 
fundamentumának. Az alatt , mig a' vias
kodás tartott, nyomult a'nagy féreg fzaka-
datianúl elébb elébb. A' gyalogfágnak a' 
Susitza, és Felső Girla patakjait által kellett 
gázolni; de ezt-is örömmel tselekedte. — 
Hogy a' Putridhoz érkeztek,, rajta eggy hi
dat állitottak-fel, mellyre az Orofz Gener. 
Úr hagyáfa fzerént, Ob. Karajtzay'Úr vi-

ízott. Még alig kezdtek hozzá as hid fel-
állitáfához, hogy már a* túlsó parton ter
mett az ellenfég, a' mieink fzándékjoknak 

M' meg-

Ráday Gyűjtemény 



!^6 &»cz=»% 

meg-gátoláí ara, ' ,de az Obérfter Űr, a' Kau~ 
nitz ; Regeinentyebéli Gave Kapitány . Urat, » 
bizonyos fzániú Legéiiyféggel, és 2. ágyával 
alább a';partra álíitotta, a5 több ágyúkat 
pedig feily.íüröl eggy meredek hegyre vitet
te, ..'s ügy ofztán két oldalról, azeilenféget 
úgy meg-viselte, hogy az, a' partot ekhagyni > 
kénteleiúttetett. I t t , nagyon j..ói forgatták 
magokat, meg-nevezett Gave/Úr, és hajós ,. 
Kapitány Hohenhruck Ui\ •— Még két,hidat 
akartak fel-állitani, de a' Futna, egy nagy 
efsö által, úgy meg-nevekedett, hogy arra 
tellyesféggel reá nem lelietétt menni, melly-
re nézve, az egéffz féreg, tsupán egy tsapat-
ban indult az eggy hidon* sCPuthán által, " 
Jul. 31-dikén, idején 4. órakor. Álig ért ái~ 
tal a' hidon az Orofz Gen.Úr, népével, 's az 
Ob.KarajtzajVrLegényí*égével,é$ a'Hertzeg, 
a' F. M. L. LEVENEHR Űr oíztállyával, hogy 
a 'bal fzárny előtt lévő erdőből, az eilenfég 
egyfzerre, tsak ki-rohar^t, és az előre kül
dött Kozákokat, 's Arnautákat ineg-támad-
ta. Ezek kenteiének voltak magokat vifíza 
vonni: azonban a5 Török lovasíag tüzefíeii 
tódúlt az Orofz Gener. Úr felé: de ez nem 
várta \ hogy az eilenfég tárnadja-meg őtet, 
hanem meg-támadta ö úgy, elébb, hogy a' 
Törökök, a' reájok, mind puskákból, mind 
ágyúkból lett kemény tüzelést tovább ki* 
nem állhatván, hátrálni kezdettek. Míg ez 

így 
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ígv történt; adóig a' F. M. L. LEVÉNÉHR 
Űr Ofztáliya lineába állott; de, mivel a* 
F. M. L. SPLÉNYI Űr Ofztáliya, még a' hi-
don által nem verekedett, pararitsólatja volt, 
hogy eggy heílybe.ti. álljon, míg mindnyá
jan által érkeznek; azon közben pedig Kép
író Oberírer Űr, azon két Ofz'tállybkkal a* 
Lovasfág közzül 3 'mélíyékkel eddig, a' fé
regnek eggy réfze" előtt jött, a? mostani jobb 
fzárhyra rendeltetett. 

Az ellen fég, már raoft egéíFz erejével, 
ezen jobb fzárnynak efett: fok, még pedig 
rendbe állított lóvasfággal jött ellene; de 
hogy a' mieink , ' iiiiisika.._ fzóv.aí, .'$ lobogó 
záfzlókkai', mind untalan elebt).eléhhJiyo^ 
múltak; azon közben feléjek az ágyúk fza-
kadatlanúl dörögtek, mind másunnan, mind 
a' jobb fzárnynak ízéle felől, aVnol líoos 
Űr,, a' Pattantyiifok közzíü való Major, egy 
lliteriát kéfzitetett,'. Y arra azon 5 ágyukat 

-fzegeztette, melíyek nem voltak' ki-ofzt-
va, hanem dugafzban tartattak.''ólly tzéW 

, hogy av kivantt esetkor elö JeheíFea 
venni (Referve Canonen): *,tehát az ellenfég 
meg-fordult, és hátrább, a* mieinktől távoly-

, magát rendbe ízeijte, PL mi feregein-
tnóft ismét TTJeg-áliitották, hogy azalat t 

T. L. SPLÉNYí jíraak riyakra fóré sie.rö; 
vra-ís el-érkezh'v'po. M?hel3yest a 'mi-

ik meg-áilápodtak,' azonnal indult az elien-
M % fég; 
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fég;demármoítriem tartott egyeneíTena'jobb 
fzárny felé, hanem mefíze el-kerülte, 's tsak 
oldalazott, ol'ly fzándékkal, hogy ezt bé-
keritheííe, de mikor már közelgetett, éízre 
vette, a' siettséggel elébb nyomuló népet-is, 
a'mellynek Major Nimpfch Úr vezériéle alatt 
egy Tsáfzár Batalionból álló, 's négy fzegü 
formában elöl jövő ferege, a' kemény ágyú-
zást-is ofztán mindjárt el-kezdette, a5 midőn 
azonban, a' F. M, L, LEVENÉHR Úr ofz-
tállyának jobb fzároya fzélin fel-állitott Bat-
teriáról-is, derekaffan tüzeltek reája, 

A 'nem 'vá r t t űjj vendégnek érkezéfe, 
el-kedvetlenitette ismét a'Török lovasfágot, 
'$ viffza tért* E' fzerént tehát, már mind 
eggyütt lévén > musika fzóval nyomult a* 
ki-fzabott rend fzerént elő felé, az eggyesüit 
féreg, tapodván az ellenfég közzűl el-hul
lott embereknek, 's lovaknak telteiket — 
Tsudálkozásra méltó, hogy már ig. órát 
jött ekkor a' nép, TS itt pedig, egéífz eggy 
mértföldig, olly hellyeken kelletett neki el
menni, hogy a'sürü tövis-bokrok *s tserék 
miatt, mellyeknéí nem látott egyebet az em
ber, fzintén lehetetlennek láttzott, az azokon 
való által-verekedhetéfe, de még-is, nem tsak 
nem zúgolódott; hanem még az-ágyűkat-is a' 
Legényfég vonta, a' hol a' lovak nem Von
hatták, Egynehány halmokról be lehetett 
már látni az ellenféget, a' Fokfán előtt lé

vő 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



j ^ » c = . J 6 149 

vö Táborában. Annak jobb fzárnyán lévő 
Jantsárok állottak, eggy ágyúkkal ineg-ra-
kott fántzoláfon, beloT, az úgy neveztetett 
Sámuel lílaftvom előtt, a'bal fzárnya, lovas-
lagból állott, és meiTze ki-terjedt a' térfégen, 
Odobestie felé. 

Az elleiifég leg - elöífzor az Orofzokat 
fejtette-tneg, azért-is rajok keménnyen kez
dett ágyúzni. Gen. SUVARÓV Úr, azonnal pa« 
ran'tsolatot "adott a' lovasfágnak, hogy előre 
nyojnúliyon, és tudósította a5 Hertzeget-is, 
a' dolog miben létéről, a' ki hafonloképpen 
a' F. M. L. SPLÉNYI Úr vezérléfe alá bi-
zotX Lovasfágot, a' melly fzabadabban volt, 
az ütközetre ki-rendelte. — Már a' mi jobb 
fzárnyunkon ugyan derekafian ment a' do
log. A' Schröder Batalionja , a' bokrok 
között jó útra akadván, ágyúzott a'menés 
közben, az ellenfég pattantyúsfaira, és a* 
Tábor előtt el-te'rjedt Lovasfágra, azonban, 
a' mi jobb fzárn3runk felöl lévő Lovasfaink, 
a5 Tsáfzár Hufzár Regementyebéli Oberfter 
Méfzáros Úr vezérléfe alatt , már az ellen-
fégnek bal fzárnyánál volt. A' Török Lo
vafok jöttek bal felöl ellenek, az Oberfter 
Úr parantsolatot vett, hogy azokat támad-
ja-meg, a' Schröder Batalionja pedig, hogy 
addig, míg Lovasfaink viaskodnak, ágyúz
zon az ellenfégre. Az Oberfter Úr, két ofz-
tállyal, eggyel a'Tsáfzár, *s eggyel, a'Székelly 

M 3 Hu-
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Hufzárok I>ÖzzíiI, ..fzokáfa fzerént, olly vi
tézül eI-j'árV}

! a' reá bízott dologban, hogy 
&' Spahik züfzaf'arba hozódtak, 's a1 mieink 
előtt, G,^-^foliJáiion'iúi fzaladtak.. Azon 
k'úzben, az üöeríter'Urnak parantsolattyára, 
kormányozáía" alatt lévő más 3. Ofztálly 
Tsáfzár Hufzárok, bal .felöl., a' gyalogfág 
közzé olly e] lene áll hatatlanul.,. ?s 1'zeren.tsés 
Id-ménetellei. be-vágták magokat, hogy az a' 
'Samuéi' nevezető Klafírpmlg fzaládott,. *s 
íéfz fzerént" a' Klaltrom. mégé vette, ma
gát , réfz fzerént pedig a' Klaftromba rej
tezett. . , , 

Hafonló fzérentsévet t.ámadta-meg ugyan, 
azon időben, az Orojz üen. Ür~is,' SL maga 
Seregével, ./s. az.Ob. Karajtzaj-,Úr Ofztály-
lyával, ellenfégnek bé - fántzoltt jobb 
Szárnyát. —/Maga a* Hertzeg, a' F. M. U 
LEVENÉFIR Ür Ofztállya előtt ment, .meíly-
nélj az ellenféggel való ízembe, fzállást kez
dette , Öberfter Képíró Űr, a' Barkó Rege-
méntjebéli első Ofztállya]., és a' LEVENÉHR 
Uliláiiiisfaival, azon bátorfzívüféggel,'melíy-
rőí.niár külömben-Jjs esméjretes, A' Belgio-
jófo Regemeiitjebéli. Öberfter,, . Gróf Auers-
berg Ür vezérléfe alatt fe.bes lépéfekkei sie
tő. Schröder Batalionnya, az elleníég fán-
tzojaíán, fs Táborán kerefztüi rontván , a? 

Kiaftroffinak efett. Az Oberíler Úr legTelöl 
ment, az első Garnifon Regementbéli Major 

O-
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Ürellf Úrral, a' ki tsupán "maga jó fzántá-
ból követte az Oberfter Urat, és még egy
néhány fzabad akaíatuakkal, kik között 
volt liütger Záizlótartó Űr-is, és próbálta a' 
Klaftrom kapuját bé-töretni; de, eggy reája 
tafzított fzekér miatt nem lehetett Vele hir
telen boldogulni, Y azonban a' Klaftrombati 
lévő Jantsárok, dühös vakmeröféggél állottak 
ellent, a' kik a' mieinket végre viffza-is 
verték, mmekntánna a' bátor fzivü Oberfter 
Urat, eggy hálált okozott golyóbis találta. 
A' hozzá hafonló vitéz Major Orelly Ür-is, 
"halálos fébet kapott. '— Végtére,' tsak ugyan 
el-vonták ar fzekeret a? 'kaputól, és a' Hér-
tzeg, a' Ríaílromnál -állván , nógatta, ?s 
bíztatta a' Schrödcr,első Szekelly, "és Khe* 
venhüller Regimentek béli futva siető Bata-
lionokat,Jhogy ne tágittsanak az .elleáfégen. 
A' Barkó Reg. béli Major Quietovfzkr} és 
Kapitány líenlj Urak, voltak a3 lég ~ etsök, 
a' gyalogok Y lovalok közzül, a' baj vívásra 
önként ki-vállalk'oztakkal, és az Orofz va-
dáfzokkal, az ellenfég meg-támadáfában: 
de ez, a' kapuval által ellenben, magát egy 
fal megé vonta, és olly erőffen lövöldözött, 
kogy Bajnokjaink: magokat a' kapuba viffza 
vonni kéntéleoíttettek. Hanem másképpen 
ogták a'miéink-is a' dolgot: t. i. ágyúkat fzáí-

iitottak a' Klaítromhoz, lövöldözték annak 
iit, tornyát, és a7 belső réfzét-isA azon 

M 4 üre-
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üregen -által, a' hol a' kapu YÓlt} ekként 
rneg-gyúladt a' Klaítromban lévő puska-por, 

-és nagy durranás fal a',levegő-égbe fel-vető-
dött. >De még-is tsak nem hagyott alább 
az ellenfég, a'tüzelésben. Végre, aJ Hertzeg 
.kívánta., hogy jelentenék magokat egyne
hányan, a3 Xaunüz, Batalionjából, a' kik 
önként akarnának meg-vínni az ellenféggel; 
alig erefztette-ki a' fzáján a' fzót, hogy az 
egéffz Batalion elő - állott, és parantsolni 
kellett, hogy 30-an a' záfzlóknál maradná
nak. Az Oberfter Linde Úr, más Tiízt lí
rákkal eggyütt, haíbnlóképpen maga aján-
iotta magát, a' viadalra. A' Pattantyúfok 
Majorja Éoos Úr, a' Barkó Regementje
béli Barkó, Lovdfz, és Geringer Kapitány 
Urak, valamint Kavzin, és Krijár Al-Had
nagy Urak, lovaikról le-fzállottak, és a* 
fzabad akaratúakkal eggyütt, gyalog rohan
tak bé a' Klaftromba, annak többé akadályt 
nem okozó kapuján, és a 'más oldalról eggy 
ajtón, a' inellyre tsak fzerentséböl akadtak. 
Az ellenféget mind eggy lábig le-vágták.—« 
Major Quietovfzkj Úr, a' máfod ízben való 
baj vívásból, két záfzlót vitt a5 Hertzegnek; 
a' harmadiknál, Krijár Hadnagy Ur eggyet 
nyert, a' mellyet eggy, a'Torony felé fza-
ladó Török kezéből tekert-ki, magát pedig 
a' Törököt öfzve darabolta. 

Az 
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i Az Ellenfégtiek Dervijch- Mehmet 3 há
rom ió farkú Seraskier Bafa, Os/ncm, két 
ló farkú Bafa, és Sülejman Bafa igazgatá-
fok alatt, a' Putna mentiben, Zás/uíi} és Fok-
Jánnál táborozott, 30,000 Embernél nagyobb 
fzámmal volt, de igen meg fzilált egéfsz 
íerege, nem mert többé meg is állani, az eg-
gyeiüitt győzedelmes Seregnek előtte, ha
nem öízve vifsza fzaladt, a' mint fzalad-
hatot t , a' Lovafság a Rimniki és Bufeói, a' 
Jantfárok pedig, nagyobb réfzént/a' Brajló-
vi úton, és ha mind kéntelen is, 'által, en
gedték a" mieinknek , az ágyúkat, azokhoz 
való, 's minden egyéb tábori kéfzületeket, 
a" Magazint, és az egéfsz tábort. Ügy meg 
volt az Éllenfégnek vetve az ijjedtje, hogy 
a' Brajlóvi és Bufeói úton, többet lehetett', 
fzáz, fá'torral, gabonával, golyóbifekkal, pus
ka porral , 's külömb - külömbféie h*di 
kéfzüietekkel meg rakott, réfz fzerént el 
tört, vagy fel fordult, és el hagyatott fzeke-
reket találni, mellyek mind a' mieink kezekre 
bírtak. A' Táborokban is, mellyeknek eggyike 
a5 Putnán alól volt, a7 másik pedig Fokfán-
ndlt egéfz eggy oránnyi járó földre ki terjedt, 
fok hafzna vehető eggyetmást lehetett kapni 

A' tfata után, minteggy eggy órával ve vödött 
éfzre , hogy eggy Fokfáni Klaítromban még 
ellenfég lappangana. Major Beddeus Úr, a' 
Kaunitz Regementjéböl, melléje vállalkozott 

M 5 fzáz 
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fzáz -fzabad akaratúakkal ajánlotta magát, 
hogy ö rajta megy a' Kláftromön, és a5 be
lé rejtezett elíeníéget horogra keriti. A' 
Hcrtzeg, ei fogadba ajánláfát, és még- eggy 
Tsúg Huf-áriagot, 's 15 Arnáutákat rendelt 
ííicHé. Midőn ezen féreg a' Sámuel néve-
zétüKlaftrom mellett ment volna.' tüzeltek reája 
az-él égett Toronyból, három abban mago
kat el vontt Törökök, és égúf Emberünket 
el is ejtették; de nékik is? a' gyalogfág, Ba-
jo;nerj:ával tfak hamar végekre jár t . Innen, 
Mzpt :.£eddens Úr, a' másik Rlaítromhoz 
intézte menését. A' benn íévö Törökök, tü
zet adtak, a5 mléinkre, meg lőttek eggy Ar-
•nautát, és 4 Embert meg febesitettek, de 
hogy, a* Major Úr, valami tíz lövéít -téte
tett az előhozott ágyúkkal, a3 Törökök ki 
dugtak eggy záfzlót , és meg adták mago
kat minden fel tételek nélkül; Mind öfzve 
56 voltak, a' kik közzúl hármat az ágyú 
golyóbis meg ölt. Az Elleníégnek átallyábán 
való vefztefégét, nem lehet egéfsz meg ha-
íározáfsal előadni, mert a'derekas ütközet, 
nielly Júliusnak 3idikén> dél után kezdő
dött, egéfsz 3 oránnyi járó földre ki terjedt, 
ügy, hogy aJ mieink az ellenfég holtjainak 
eggy nagy réfzét meísz.e hátrahagyták: min
dazáltal legalább is i5oora. lehet tenni, a* 

mint 
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. mint • ezt mar .a*, minap is eiiiiitettüfc > vala-
imot-,azt i s , hogy'9 óaii.. fogat táji e 1. • 

. A' mieink közzül 25 hív vizezek esté
nek ei, kiknek -fzáma közzé tartoznak, fenn 
nieg nevezett, ditíÖ emlékezétíí f í ?#^ / - "tv-
foefgi Beigiojqfo Regementjebéli Ober.fter, és 
az elfő Güruijon lyegiínentbéli Major,-prelíj 
Urak* Hetvenen kaptak le j je l kik kozzül 
való,- TíaíViár Hufzár. Alhadnagy:- Farkas Úr 
is. Ló, 13. ¥efzefct el, és 14 meg febefsedef-í". 
Az ..eggyeíüit iereg, gyzzedeirnónek jeliül 
10 ágyúkat, es 16:zá-fzlókat mutathat. ' 

.. A u g s sdtkán, tért- viisza. az/ Orofz 
féreg., a' Serethen által, ; a' Yrúüi vizéhez; 
a' mi népünk is, ugyan. az...nap dél u tán , 
kerekedett fel, ment Fohfánon-tv\{--g<ggy oráa-
nyi-f.a-, .áitak Oláh ürfzágba,, 5s ISiagy Mllkov-
nál heliy.et foglalt.. JVI-ájor Kienmayer Úr , 
melléje adott Embereivel, Rimnik feié kül-
dődött, hogy tudná meg , ha vall y/>n meg 
fzálíott é m ellenfég, 's volna é ott Maga-
zmnya? ; A .Major Úr, meg értette Rimnik-
ben, hogy oda,érkezeié előtt, tfak ..linteggy 
két órával fzaladt azon kereíztül, az öízve 
zavarodott elleníeg, 5 mértföldnyire Bufeoig, 
és arra felé-in dúlván, többet talált, fzáz, ga
bonával,,/s.lifztel meg rakodtt fzékereknH, 

.ellyek,az úte-n hevertek,, és a' melljeket 
ind eggy fzálíg fel égetett. Rimnikben al-

• -.' kahiias 
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is almás gabonára talált, a' mellynek eí-fzál-
lítáfára, a' fzíik'féges rendelés meg tevődött. 

A' maga igazgatói 'Hivatalában,' a' felő
le való nagy vélekedés, és nyomós remény
ség fzei'ént l difsöfségefsen el járt, és az 
érdemet nyomban meg jutalmaztató 11-dik. 
lOSEPHtől, a' Theresia rendjének nagy ke-
réfz tjével már meg is tífzteltetett, különös 
bét füleire 's fzeretetre méltó Hertzeg Cö-
BURG, nem'akarja, hogy Fok fán környé
ke láttára bölts kormányozáía alatt véghez 
vitt jeles dolgokból méltán fzármaz'ott du 
tföfség, tfak magára hároméi! von, főt Ember 
fzeretó fzívének kivánfága az, hogy arafsa 
kiki, Vitéz féregéi kőzzül, a/ gyözödelemnek 
kiváltképpen való gyümöltfét, a' ditféretet, 
érdeme fzerént. Kőtelesfégének efmerte 
a' Hertzeg , leg elföben is a' ditféretet, 
Igazgató Tárfán, Orofz General SUVAROW 
Úron kezdeni* Magafztallya ezen nagy 
érdemű Úrban , azt a' maga talajdon 
liafzna , s' könnyebbfége félre tételével* 
egyedül a' köz jóra intézett fzives, és fá
radhatatlan igyekezetét, és a' dologba való 
mélly be látásfal eggyeffilt bátor fzivét , 
mellyetjuépünk láttára,a5tökélletesmeg győ
ződéiig ki mutatott. Bölts vitéz Kórmányo-
zójoknak példáját követték , minden más 
Orofz Generális, és fö Tifzt Urak is, a' Her
tzeg vallás tétele fzerént, és az vezérléfek 

alatt 
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alatt vitézkedett egéfz féregé nem tsak úgy 
hartzoltt .mint hiv frigyes, hanem olly fzív-
vel 's olly kéfzféggel el követett mindent 
mintha velünk ugyan azon eggy Föt efmerne. 

Fejedelmünknek faját féregéi, mind vé
gig eggy formájú áilhatatofságokkai, minden 
terheknek jó fzivvel való el vii'eléfével, és 
a3, vefzéllyeknek meg rettenés nékűl való ki 
áliáfával, tökéiietefen meg feleltek az Ural
kodó hozzájok való bizodalmánafc. Az e-
géfsz gyalogfág '& lovafság, a' hofízas, és 
terhes menetel után is, fzintén törte magát, 
úgy futott a' viadalra, azon Batálionok, és 
ofztállyok pedig, mellyek a' baj vivóknak 
hatok megé rendeltettek, olly rendet tartot
tak az ellenfég táborában, mintha a' gya
korlás hellyén állottak volna, á temérdek 
tfaiogató prédára, tfak nem isigyelvén. 

Azon fzép rendet, rneliy az egéfz üt
közet alattfel bomlás nélkül tartott, és buz- , 
gó kéfzféget, mellyel a' Batálionok *s Re
gementek , kótelefségekben el járni töre
kedtek, lehet a' Hertzeg egyenes itélet té
tele fzerént, főképpen a' Generális, és a' 
több fö Tifzt Uraknak köfzönni, a* kiket 
mindnyájokat úgy ajánl a' Felfég hathatos 
kegyelmébe, hogy e^yfzersmind ditsekedve 
bizonyítja, azon fzerentséjének eleven érzé

séből 
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sébÖl fzarro ázott telfö őrőra i t , m'éílyízerént 
.olly érd^rnés Urakon tététet t Fővé. ' F. M. 
L.SPLÉIN YíŰr,;nagy efzközé volt,a*liartz íze-
rentsé'fsen l e t t folytatáfának, Y befe jezésé
n e k , mind gyorsafágával ? mellyel az egéfsz 
tfanat- -végire jutot t f ©ízMívá t fzállitötta 
mind ázonbátoífágával,mellyet mutatott , igaz-
gaíáfárá bízott gyalogjainak rs lovasainak ' 
az Ellerifég ellen 'váló- bili ts rendéléfében : 
mélly Föglálatofságábaa', • Generál "Major Jor-
du Ú r , a ki a* ^cümér, és 7 / ^ r Bata-
ltönnyait igazgatta az-elfő tsátábah",- kivált
képpen való : :fégittfégére - volt a' F. M / L . 
Úrnak. Volt Oberster, de már 'közelebh te
tézett nagy erdemeire nézve Generál M_ájor-
fágr&'méltóztatottMef-áros Úr , ' raeíly méltó 
jufsal vegyen fok réfzt a' győzedelem; di-
tsöfségében, ha "már 'most nem eml í tőn íf-isfaJ 
Ellenfég meg támadáíában ki mutatot t elfire 
latáfát, 's nagy fzivüfégét,a'fel!yebb valókból 
elegendőképpen 'k i ' - tettzík. Ezen 'vitéz 
Generalmájor Urnák példája, 's bizanviráfa"' 
fzerént , igen vitézül forgatták rnagolíat, 
Németh., Gróf Gvadányi , Szhmbal hy, 
és Se/e Kapitány;-- Osterhuber, Bezérédf ' 
Ekker , Lusinszky , Páífjr',: Utzer , "fő 
H a d n á gy; v Ge/z í j j - , Kost ián, és / b r P- áts, A1-
Hadnagy Urak. A5 TsáízhY Magyar Lovas-, 
fáival, az ellénfégre azon-időben umtt Szé
keli y Hufzárok Öíztállya-is, küjöoöiíen NW&S 
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kedett , Oberftlieut. Lajos. Ur okos vezér-
léfe alatt, és ezen Ofztáiiynak minden-Tifzt-
jei hafonló ditséretet érdemelnek, a" Tsá-fzár 
Hufzár Ti.ízt Urakkal. Az első Székeüj; Ee-
geip.ííptbéii Oberfter Horváth Urat, m.e'g-*«ü-
tséti F. M. L. SPLÉNYI Ur, Igen jó vitéze. 
fégéről. Oberfter Gr. Auerjherg., és fvlájór 
Orelly Uraknak hív vitézkedéfeket már egy 
földi, 's halandó Uralkodó, i'ö.l)bé meg néni 
jutalmaztathattya: de Rittger Záízlótartó Ur, 
a' ki néhai Oberíler Úrral elöl,ment, Sejrfse? 
fő Hadnagy Ur, a* ki a7 fzabad akaratnak-
kai legbelsőben áUottelő, Kapitány Moro-
viiz Ur , a' ki; az Oberfter Urnák gyáízos 
halála után igazgatta a'' Batal iont ,és Kapi
tány La/iorcliere Ur, a' ki a5 baj vívók között 
volt, sőt az-'egéfíz Schröder Batalionnya 
mind öfzveféggel,. meg-érdemíik, a' kikre a? 

fejedelem különös' fzemekkel tekintsen., 

A' Tsáfzár gyalog Regementyehéli Ma
jor Gróf Nimpfch Urj ujj érdemeket fzerzett 
magának mind az által, hogy midőn az el-
lenfég, harmadfzor próbált,ízérentsét, véle 
nagy febesféggel fzembe fzállott, és reá ke-
ménnyen ágyúztatott; mind pedig, hogy 
Batalionnyával az ellenfég tábora héllyén-:: 
is , a ' jó rendet meg-tartatta. Pattantyús 
Al-Hadnagy Stertzel, és fő Hadnagy Poíin-
ger Urak igen jól dolgoztak, a' Schröder,-

és 
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és Tsáfzár Regeméntyei ágyúi körül. A* 
Stabbéli gyalog Regementböl való Kapitány 
Tzajatzek Ur, a' féreg jobb fzárnyán, mind
járt a' Lovafok hatok megett vitte a' Szé-
kelly Stuttzofokat, 's a' Rlaftromba-k. inge-' 
nieur Major Marcjuis du Chútelaitű, és a' 
Barkó Regementyebéli Kapitány Geringer 
Urak, a' SPLÉNYIF- M.L. Ur Batalionnyai 
ágyúi körül, olly rendeléfeket tettek, hogy 
az azokkal való lövöldözésnek különös foga
natja volt. Az emiitett F. M. L. Ur mellett 
Adjutántfágot viíeltt Székelly Hufzár Fő 
Hadnagy Ungdrt, és Tsáfzár Hufzár Fő 
Hadnagy Philipovüs Urak, a' Lovasfággai 
eggyütt, olly fzívvel támadták-meg az elleii-
féget, a' millyen meg-érdemli, hogy Magyar 
Hufzárok Tiíztjeik' mellyekben verjen. A* 
Tsáfzár Hufzár Regementbéli Stábalis Tifz-
tek, Oberítlieutenant Blaskovits ^ Nagy, és 
Szeniivdnji Major Urak, a' magok Ofztály-
lyaikkal, igen hathatós példájú bátorfággai 
vágták bé magokat az ellenfég közibe* 

F. M. L. Báró LEVENÉHR Úr 's ofztát-
lyához tartozó két Brigadéros Generaímajor 
Schmertzing, és Filó Urak, úgy vigyáztak, 
hogy vezérlefek alatt, á bal fzárhy Seregei 
azzal a'renddel mentek, a'mellynél külöm-
bet, a' leg-fzebb térfégén fem lehetett 
volna már várni, pedig á meneteleknek hel-
lyét, mindenfelé olly magasfan fel .nőtt tfere 

bori-
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borította, fiogy a' záfzlóknak a' hegyek is 
alig láttzott ki belőle. A' Khevenhülkr Ba» 
talionja, mihellyest fzabad földre verekedhe
tett, azonnal teíjyes erejéből az ellenfégnek: 
efett, OberMieutenant$eAe&/zferg' Ür-is jelea 
volt a' baj vitásban* Eoltman Oberfter.Űr, 
a' ki maga ugyan az elfő Gamifon Regement-
böl való, de még-is a' Ventzel Kollár\édo„ 
Regementjéböl egyBataliont igazgatott, nem 
kii lömben a* Kárl Toskána Regementje béli 
OberíiUeut Fulíon, á Mitrovtzky-éhál való 
Oberíter Ráth,, és a' Pellegriníéhez, tartozó 
Oberítlieut. Mcrngin Urak, kaki a* maga Ba-
talionnyát olly renddel, 's nagy, fzivvel vit
tek., hogy közttök nem lehet külömbfégefc 
tenni A' Barkó Hufzárok érdemes Oberílere, 
^Képíró Úr, kinek tsak ízép nevét említeni-
i s , annyit teh, mint meg-ditsérni, mind 
az elöl menő feregeknek vitelében,, mind a* 
jobb ízárnynak a' f, M, L. SPLÉHYí Úr, 
ofztállya cl- érkezeíjéig való vedel mezeiében, 
mind végre az utolsó baj-vivásban, példájá
val meg-mutatta, hogy a' nemes fzw9 b&U 
dog elö-menetellel, mind untalan többekre 
s nagyobbakra vágyakozik. OfztáJlyáho£ 
tartozó ötvöse és Levatüfi Kapitány Urakat, 
nem küiömben, a' LEVENÉHR Ublánusaí 

zz&l, melléje rendeltetett Major Urat-is, 
az a' tuz gerjeíztette, a' meJly vitéz ígazgi-

jJUt, — Azon Barkó Regementjebéii Jnzt 
U fit 
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lírákról, a5 kik lovaikról le-fzáiván, magok 
jó fzántokból, gyalog mentek a' baj-vivásra, 
már oda fellyebb volt emlékezet. Közöttök 
különös bátorfágnak lelkétől vezéreltettek y 
eddig Majori méltófággal vitézkedett, de 
immár Oberíllieut. rangot nyert Quietovfzky 
és Kienmayer Urak, Kenty, Lovdfz 9 Barkó 
Kapitány, és Krifdr, 's Kafzin Alhadnagy 
Urakkal eggyütt. — A' Hertzeg mellett Flü-
geladjutantfágot viselt, Fifcher von Ehrenbach 
nevezetű Major Úr, a' ki, melly hiven és 
fzorgalmatoíTan járt legyen el kötelesfégében: 
a' Hertzeg akarattyának, a' féreg egéííz 
fzárnya Igazgatóival való közléfében 's tely-
lyesittetéfében, onnan nyilván meg tettzik, 
hogy az emiitett Ur, a' Hertzegnek felölle 
tett ditséreteire nézve, Ó Felfégétől leg-
ottan Oberftlieutenantá tétetett. Az Erdödy 
Hufzárok közzűl való Kapitány Hartelmüller 
Úr-is, a* Hertzeg mellé volt rendelve. Ezen 
Urat meg-ditséri hivféges fzolgálattyáról a' 
Hertzeg, valamint mindenütt utánna lovag
lóit két Főhadnagy Urakat-is, kiknek egy-
gyike 2L' Mitrovfzky Regementjéböl Gróf Sa~ 
lins, a'másik a' Coburg DrágonyoáTai közzűl 
Gróf Trautmannsdorf. A' Hertzeg parantso-
latait fzéllyel hordó Alhadnagy Urak, Devitz, 
a' Schröder Regementjéböl, Müller, a' Carl 
Toshána-ébóly és Hahnbaum, a' Levenéhr Uh-
lánusfai közzűl, hozzá HOHENLÓE Her-

tzeg-
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tzegtőí, hírmondóul Kadét fővel küldetett, 
már most Főhadnagy Pettz Úrral eggyütt, 
olly ditséretet nyertek, hogy a' Hertzeget, 
nem tsak el nem hagyták; hanem a'reájok 
bizott dolgoknak tellyesitéfében, a* leg-na-
gyobb akadállyok között-is fáradhatatlanok 
voltak. — Oberíter Karajtzaj- Úrnak érdemeit 
(maga azt mondja a'fő Igazgató) akármelly 
válogatott ízókkal-is, inkább nem magaíz-
talhatná, mintha azt említi, hogy az Orofz 
Generál Úr, a' győzedelmes tsata meg-ké-
fzüléfével, mindjárt maga aJ Hertzeg után, 
az Oberíler Urat ölelte-meg, azzal a' ki-féje-
zésfel nyilatkoztatván-ki erántta való belső 
érzékenyfégeit, hogy egyedül néki köfzön-
heti réfzéröl, a' viadalnak olly jól 's fzeren^ 
tséííen lehetett végezödéfét. 

Már egynehány ízben nagy ditsérettel 
emiitett Kienmayer Úrra fordul még egyfzer 
a' Hertzeg; de fzót fem találván többé kü
lönös magafztaláfára, tsak azt mondja: kü-
lömben, nem tsak az: hogy, ha ö Hertzeg-
fége nem fzéll - is; maga, 's kormányozáfa 
alatt lévő Tifzt Uraknak nagy tselekedeteik, 
eléggé fzóllanak érette. — A' Kaunitz Bata-
] ionja, tartós bátorfágú meg-unatkozhatat-
lanfágáért, mellyet mutatott az egéífz via
dalban, meg-érdemli valóban, hogy átaly-
lyában jutalommal tifztelteísék. — Nem le-, 
hetett különös meg-indulás nélkül nézni, 

hogy 
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hogy vágtá-bé magát,- íffju Bajnok módjára, 
amaz éltes Oberíler Úr Linde, az ellenfég 
közzé/ —• líapitáíiiiéuű. fe?)ér Úr5^ a* hídaate 
refzedelem nélkül való fel-áiiittatáfában, és 
a' baj-vivásban, nagyon ki mutatta fzemes-
fégét, 's Legény fégét. Főhadnagy Linde? 
és Vrtrrtpöit Alhadnagy Urak, mind ketten 
a' Maunitz Kegementjéből? voltak a* Bata-
líonnaí eggyütt leg elsők, a' kik a'KIaftrom-
í)a rejtezett ellen fégen rajta mentek, 's dél 
titán ismét hafonló vitézféggel hartzoltak, 
Máor BédJeustít aíatt a* fzabad akaratúakkal 
eggyütt Ezen meg-nevezett Major Úr lát
tatta Háágát leg-elsőben, az Oberfter Karaj* 
tzay Úr Lovasfai kozzül, az elíenfég tábo
rában ,. és a7 Fokjáni Klaftromban maradott 
Törökök ellen-is eggy valódi remekjét adta 
vitézségének, — Oberftlieut. Froon Úr, a* 
több íngenieur Tífzt Ural kai eggyütt,. mind 
tintaían mellette Volt a' Hertzégnek, Fő-
Hadnagy Orlándi Úr, önként adta magát 
a'" baj-vívókhoz. — Major BüfcheiÚtf vaía-
mint minden más CenerdlftáB~bélÍ Tifzt Urak
ig, az el-indűlástól fogva, az egéffz Mene
telnek, *s mindén fordúláfoknak jó móddal 
való el-üité^^V^en, úgy vitték kötelesfé-
geket, hogy a3 ío igazgatónak, hivfégekkei 
és fárádnataűían munkásfágokkaí vaíó egéfíz • 
meg •> élégedéfét érdemíették. — Major Roos 
Űr;, a' Batalí ónokra feí nem ofztott ágyúkat, 

. nagy 
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migy o-kösfággá'i, és-bátorfággal olly hely-
Jyekre rendelte-él,• hogy ebbéli hív fzorgat-
fiiatoskodáfaigetf:fokát tett a5 gyözoderemre, 
minthogy a* Legényíeg tüzét-is példájával 
éleízteite, — Benzkopf Pattantyús Kapitány 
Úr, úgy forgolódott az ágyúk körülp % olly 
figyelmetefséggel el--követett-mindent azon 
haíznos végre, hogy az ágyúzásnak nagyobb 
foganattya leheílén, hogy buzgó fáradozás-
fában a" Hertzeg tokélleteííea meg-nyágódott„ 
— És,eddíg vagyon, a* Fokjám gyözede-
lemnek minden fö környüíállásival való hofz-
fzás; de reményijük, nem unalmas elö-adáfa, 
meliynek az emlékezete, l's vele eggyütt a' 
•fö igazgató Hertzeg CöBÜRG-é, Yaz egéffz 
vitéz ieregé, Eiftoriákban-is méltán fenn 
fog maradni. 

: Eggy dolog van, a' mi ezen jeles gy.ö-
zedelmek* eíö-befzélléfe alkalmatosfágával 
fziveinket .febhetí. — Ez, hogy a' ditsösfé-
geííen hartzolókíioz, némelíy, 's még pedig 
fzámos hafonló Vitézeinknek, kik mind ez 
ideig veíztégeliit kénteleníthetnek, fzerentsé-
jek nem lehet, vitézfégeket meg -mutatni, 
?s annak érdemlett jutalmát venni. 

J E G Y Z É S. 

A' ÖRANATÉROSOK, neveket vefeik, . az 
ellenfég közzé hányni fzokott Gránátoktól, á' mély-

lyek 
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yek tsnpán tsak nagyfágokra nézve külomböznek 

lázon Gránátoktól, mellyeket Haübitzokból lövöl

döznek. Amazok t. i. nem nagyobbak eggy Ököl

nél, egyébaránt pedig ezekkel, mind külső, mind 
belső formájokra nézve, meg ~ eggyeznek. Nem 
régiben, a* Drágonyofok , és könnyű Lovafok 
(Cheveaux-Legers) között-is voltak Granétérofok, 
kik mind termetekre, mind fzép kéfzületekre nézve 
mindeneknek fzemeikbe tűntek: de ezek többé 
nintsenek-meg. A' Horvátokéit-is mind Stuttzo-
Xokká (Scharffchützen) változtatták. Már ma, 
egyedül a' Tábori, vagy-is Generálisokról nevez
tetet t gyalog Regementeknél vágynak, mindenik
nél kétkét Kompánia, mellybe azokat váltgattyák-
ki a' Regementbol, a' kik fzép növéfekre, 's ma-
gok jó vifeletekre nézve magokat meg-külömböz-
tetik. — Minthogy I I . Magyar Tábori Regemen
tek vágynak, úgymint: I . ) Fo Hertzeg Ferdinándé,, 
2.) H. Efzterházy Miklósé, 3.) H. Efzterházy An
talé, 4 . ) Gróf Gyulaié, 5«) Gróf'Károlyié, 6.) 
Gróf Nádasdyé, 7.) Gróf Pálfyé, 8-) Báró Alvin-
tzyé, 9.) Báró Ve Vinsá, 10.) Báró Splényié, és 
I I . ) Gener. Orofzé; tehát a' feílyebbi meg-jegyzés 
fzerént, hogy t. i. minden Regementnél két Gra-
natéros Kompánia vagyon; mind ö^zve 22. Magyar 
Granatéros Kompániák vágynak, mellyekből, a' 
nagyobb fel-ofztás fzerént, 4. Batalion telik, hárma, 
ha t , és negyedike, négy Kompániákból álló. A' 
Granatéros Kompániák, Regementjeikkel eggy 
hellyben feküdni nem fzoktak, azért a' fzolgálatra 

néz-
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nézve nem az Oberfierektői függenek, hanem a/ 
Batalionok Igazgatóitól, kik közönfégeffen, vagy 
Majorok, vagy Oberftlíeatenántok, fzoktak lennií 
ugyan tsak, a' törvényes, per t , vagy fizetést il
lető dolgokban, a' Regementek törvény fzékeik 
alatt vágynak. 

Ruházatjokra nézve abban külömböznek a' több 
üegementjeikbéliektöl, hogy midőn valamelly pom
pára meg-jelennek, vagy fzolgálatot téfznek, a' 
Kaskét hellyett , nagy prémes süvegek, máffzorra 
pedig kalapjok vagyon, mellyen a'gomb hellyén 
eggy fel-lobbant gránát láttzik, 

Az oldalakon függő töltés tartójok (Patron-
tafchen) fokkal nagyobb, a'más gyalogokénál, mi
vel bennek a' gránátoknak-is el-kelletik férni. An
nak a* méjj fzijján, eggy rézből kéfzűit tokot lehet 
látni , mellybe a'gránátok meg-gyújtáfára kéfzitett 
kanótzot tefzik, ha midőn azokat, az oftrom alatt 
lévő vár meg-hágáfa alkalmatosfágával, az ellenfég 
közzé akarják hajigálni. 

El-telik minden Magyar Hazafinak fzive gyö-
nyörüféggel, 's örül a'lélek benne, ha fzerentséje 
lehet, két három Kompánia, vagy talám Batalion Gra-
nátérofoknak fzemléléféhez; akár nézze , azoknak,, 
fegyverrel való magok jeles gyakorláfokat, akár, 
midőn a' fzebbik öltözetekben, el-nyúltt fórban ak
ként állanak, mint meg annyi élettel, *& mozgásfal 
birő fugár ofzlopok. Deli termetekkel meg-eggyezŐ 
vitéz tekintetekből, ezen többnyire meg-lett embe
reknek, kiki könnyen éfzre veheti, hogy ezek 

már 
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mit ínáffzor-ís láttak eüenféget, '& vele akármikor-ís 
ízembe íz állani kéfzek, Moft mind a' -%í. Magyar 
Gránátéros Kompánia, a' Bánáti nagy hadnál, a* Fe
jér-templomi Táborban feküfzik, GrófSztáray Gen, 
Ür yezérléfe alatt, kik femmit fem óhajtanak ízive~ 
febbenj mint azt, hogy bártsak aikaimatösfágok le-
ihetne, minél hamarébb, ,olly vitéz Vezérek alatt,, 
mint a' minéműt Gr.. Sztáray Ürban örömmel tifzteh-
nek,, .édes Bazájokhoz, 's Fejedelmekhez tartozott 
kötelesfégeknek voltaképpen való meg-matatáfára.—• 
Ezen Kép, mellyet a' Jegyzés mellé zártunk, abr.á-
zollya a' .Gróf Pálffy János., Hadi Tármester "0r, g 
Excellentziájának., fzép 's nevezetes Gránátéiosfait, 
kik közzul egynehányan a' Zimoyi mezőn, Belgrád
nak által ellenében a' Száva 's Duna vizei között tsa*. 
táznak, •— A' rajzoló képzeláfe fzerént, a' Gránátéros 
a' puska végére fzoritott, úgy nevezett Péter kefét 
{Bajonétját) eggy Török mejjének fzegezte:: ,de mi
vel e;z, élte meg-maradhatáfáért olly igen esdeklik., 
•rajta a'Gránátéros fziv.e meg-.esik, s a" Bajonétot 
méllyebben nem tafzítja. — Ámbár a' nemes P.álfy 
'Reo-eaientjebcli több gyaíogfágnak, mindenben egyen
lő fzinű ruhája., hajtókája, *s gombja vagyon-is a* 
Granatérofókéva'l: mi mindazonáltal annak képét-Ls 
Jíülönöfíen meg-fogjuk küldeni, a' vitéz Regement-
nek fél-állitáfától fogva, ezen folyó efztendeig vi-
jeltt dolgainak fíiítóriájával eggytitt. 

A' Pálfy Granatérosfait ábrázoló rajzoláfon ífei* 
yuVküldjükj az Aug. i l . napjára ,el~k.éfzfl]t,:L. betüjt 
árkus mellé rendelt. FiM Golyóhisfának alfófeléh uielty-
aiek másikát, t. L •&'fdjo fel/t 9 már az, j u l ag-4'íMtíi 
el-indított É betüjü árkus, F. betűvel jegyes TáU 
dalékiával meg-küldöttuk. 
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