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Í^ANDöRFEjÉRVÁRA (Belgrád) mélly-
nek első fundamentumát, 1343-dik efzten-
dóben* ISTVÁN Serviai Király vetette; 
darab ideig tsak Kaflély volt: hanem már 
régtől fogva, ama termékeny Serviánzk 
népes, és a' kereskedésre igen alkalmatos fő 
Városa, és eggy az Európai nevezetes Vá̂  
rak kÖzzüL — Fekvése vagyon a' Duna és 
S\áva öfzve folyásánál, egy meredek k$* 
ízikiás hegyen, mellynek külső Városai-is 
fátitzokkal, és palánkokkal környűl vágynak 
véve. — 'SIGMOND Tsáfzár Magyar Or* 
Szaghoz kaptsolta. — Azután IL Amurátei 
Török Tsáfzár, 4©/000 j II. Mohamed pe
dig 40O/OOO emberrel próbálták ezen erósfé* 
get, 1437* ^s i4ff*dik efztendókben meg* 
venni, '$ kívánták annál fogva az egéíTz Ke-
refzrényféget meghódítani; deízlodckjokbán 
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nem boldogulhattak. Szintén oliy ízeren-
ísétien volt / / . Bajaiét 1494-dikben. — IL 
Soliman által jutott híres Nandorfej érv ár a 
előífzör Török kézre, afa-i-dik, vagy mások 
fzerént — aa-dik efztendőben. — i^gg-dik* 
ban, MAXIMILIÁN EMMÁNUEL Bavariat 
válafztó Hertzeg, fó Vezér viíTza kerítette 
az Auftriai Házhoz* De két efztendók múl
va, úgymint lŐQO-díkben, ismét meg-kellett 
tőle válni: míg nem 1717-dikben, EUG£« 
NIUS fo Vezér, újjolag viíTza ízérzetté. — 
Ekkor fem íbká lehete öröme Nandorfejér~ 
várában az Auftriai Háznak: mert z miilyea 
ditsóííégeíTen el-nyerte vala azt a' n |gy EU-

éppen olly gyaláz a toíían viííza 
engedték Vallis és Neuperg a* Törököknek 
a' Krot^kai fzerentséűerv verekedés utans 

olly időben, a' midőn még, tsak nem-is kh 
modoztak volna magok-is a' Törökök a' Vár 
meg-véteiéröl, —* Ötven efztendók el-folytá-
val támaiztott az Ifteni gondviselés, e* mi 
időnkben II. jOSEF-nek eggy győzedelmes 
L A U D O N t , a* ki Nandorfej érv ár át az Áu-
üriai Birodalommal kevés idó alatt, 5s vefz* 
teféggel újjra eggy esitette..— Miket követett: 
el ez .a 'bö l t s , és hanyatlott ideiét haladj 

. fáradhatatlaníagú fö Vezér LAUDON Nan-
dorfejérvára körűi, Sepr, sóétól fogva, azou 
hónapnak aj-dik&ig 5 már arról ízóllottunk. 

Meg* • 
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Meg-mondottuk azt-is, egy két Szóval, hogy 
a* küLÖV Városoknak erö hatalommal való 
meg-vétele Sepr. 30-dikán esett meg. Az 
azólra érkezett bővebb Tudósításból tsak a* 
következendő jegyzéseket iktathatjuk id*, 
úgymint: Sepr. 26, 27 és 28-dik napjain-is 
lövöíJöztette a' fő Vezér Belgrádots *s te
tette annak meg-vehetésére közelebbről ízük* 
féges kéfzületeket, éjjel és nappal, a' meny
nyiben az efsós ido engedte. — ao-diken dél 
után, a'külső városok körül lévő fántzoknak 
és palánkoknak azon réizviket ágyúztatta ke-
ménnyen, a' mellyeknek Ieg-elsŐben lejendiS 
meg-hágások eránt ki adta a' parantsolarokat, 
*— Az ágyúzás go^dikon reggeí-is 7 órától 
fogva olly móddal folyt, mint az elort való 
nap, mind addig, míg egynéhány nyilasok 
nem láttzottak, a' mellyeken a' bé rontásra 
ki rendeltetett 4 tsapatokból Önként ki-vállal-
kozrtak (Freywillige) könnyebben benyo
mulhatnának •-— Az emiitett 4 tsaparok köz-
zűí az ebo kormányozása Klehek; a' 3 diké 
D" Alton; a' 4-diké S\táray Gen. Uraknak; 
a1 4-diké pedig F. M. L. Browne Úrnak vólc 
által adva, a* kire bizta, a' maga képében 
Taló vigyázást, *s a' rendelések fzerént jó 
móddal való el-intézését-is az egéíTz dolognak, 
a' fó Vezér. A' meg-nevezett F. M. L. űr , 
nem tsak a'parantsolatokat tellyesitette nagy 

tfá% f. 
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okosfággal, és ferényféggel; hanem midöo 
viífza menni kénteleníttetett-is a' fó Vezér, 
a' miá, hogy egy ló a'lábát nagyon meg
rúgta, olly jól igazított mindent, hogyan 
a' fo Vezérnek éppen kivánfága, 's tettzése 
fzerént esett. — Az el - foglalandó hellyek 
meg-órizése bízatott Gen* Brentánő Úrra % 
hadi Tármester Gr. Clerfé Úr pedig azt a' 
parantsolatot vettQf hogy egynéhány tarta
lék Batalionokkal kéfzen légyen, a' bajvivő 
feregeknek megkívántatható fegíttségekre; 
a' ki maga fzeméliyében ugyan tsak jelen VÓIE 
még-is mind untalan az említett feregekkel, 
nem küíömben Pellegrini Feldmarsal,, és 
Collorédv Jósef* hadi Tármester Urak-is. —-
A* bajvivást meg-elözött nap, meg-járta F*. 
M. L. Browne Úr, több kormányozó Tár
saival, 's az alattok lévÓObetílerekkel, nem 
küíömben, a* négy tsapatokból magokat az 
elöl való menetelre ajánlott Kapitányokkal * 
és meg-visgálta a'hellyeket, mellyeken vijen-
dfók valának más nap a' népet; közlötte ve-
lek a'fó Vezér akaratját; a'fóbb vezetőTifzt 
Urak-is, az alattok lévó TiSzti kart magokhoz 
hivatták, meg-hagyván., köteleíTégére való 
nyomós emlékeztetés mellett kinek kinek 
közzüle, hogy a9 Legényféget biztatnák, 's 
adnák elejébe, hogy a* ki feb nélkül viíTz* 
Szaladna, %i leg-ot tan, a'bátrabb állóktól 

a-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



*Ö^5<*«*- 357 

ágyon lövettetnék. Az igen tüzeíTen lett bé 
rontásnak, W mindenképpen ellent állani 
kívánó Törökféggel való vitéjí ízembe fzáK 
iásnak a' lett a' foganatja, hogy népünk ma
gát kevk idó alatt, a' külső városokban meg
fészkelhette, árkolások hányátához, és Bat
tériák kéfzítéséhez foghatott. Mert az ellen-
fcg, ámbár majd fele kina volt a' vár Őrzői
nek, fzaladásra vette a' dolgot, 's a' Var 
árkaiba rejtezett, a' honnan ugyan ki kicsa
pott , de mind annyifzor veízteféggel viíTza 
verettetett. — Az ellenfég vefztefégét nem 
lehetett meg-határozni: mert nagy réfzéc 
holtjainak a* Várba bé-takaritotta, 's azonban 
naponként találtatnak az el-hagyatott házak
ban is a' hóltt testek. —» Az el-fogattaknak 
fzáma sints ki-téve. — Eggy el-fogott Pattan
tyúsunkat viíTza nyertük, a* ki az el-nyertt 
ágyúk közzüi egyhez volt lántzolva, — A" 
juhokból, 's marhákból álló prédát által en
gedte a' fo Vezér a* diadalmas féregnek. -** 
Volt majd 9000 juh > 's egynéhány fzáz da
rab marha, a' mellybol vendégeskedtek; de 
azonban váfárt-is ütöttek vitézeink, jól jár
tak a' Péterváradiak, Zimoniak, 's több 
környékbeliek, mert tsekélly árron meg-ve-
hették a"* leg-fzebb marhát. Ezekét tudjuk 
Hírmondóul küldetett F. M. L, Klebek Úrtól" 

D i 3 A* 
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A* fo Vez?r azzal a* ki* fejezetei él, a^ 
cgcíTz bajvívó féregnek főbb 's alsóbb Kor-
mányözóival együtt átallyában való m'eg-di-
tséréiére,1 hogy nem magaíztalhatja eléggé 
annak rendkívül való bátoríágát, 's maga el-
Szánását, a* mellyel'omlott bé, a' már kéízen 
lévő, ss azután a' palánkok ki pufzritáía által 
meg nagyobbra tsináltt nyiláfökon, az ellen -
féggel közelebbről kezdendő viadalra. —• A* 
fó Vezér által, hív vitézfégekre nézve, O 
Felíége kü önös kegyelmébe ajánlott érdemes 
Urak közzűl, haladék nélkül kívánta a'követ-
kezendoket meg-jutalmaztatni aJ Fejedelem, 
•úgymint: Feldmars. Pellegrini Urat, a*The-> 
résia nagyobb Kerefztjével; Gr, Collorédo 
Jósef Urat Fel -niarsalfággal • Gen. Major 
KleSe\, és U'Alton Urakat F. M. Lieuten.-
fággal; a* Stein, Preis+ Alvint^jy 's Laudon 
Regementjeikbéli Öberftereket, név fzerént 
Vernek, Liechúenherg, Koltovráth, *s Ar-
genteau Urakat Generálfággal, valamint In-
genieur Oberfter LauerUt&t is; Oberfilieut. 
SouelVmz TsáfzárReg böl Oberfterféggel; 
Major Barthodeifi~ky Urat a5 föH. Ferdinánd 
éból Oberftlieutenántí'ággal; Kapitány Her. 
Esterházy Urat a* H El\terháxy Antalé
ból Májorfággal. —• Kedves Hazánkfiai köz-
zíil különös dirsérettel meg-nevezi a'fó Vezér 
nagy érdemű Generál &{tárey Urat , Ober-

ítér 
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-&er G Hadik Úrral eggyütt. Továbbá Ha* 

Hufzár Reg. béli Kapitány G. Hadik; 
Devins ébéli Kapitány Büdüskútz; Gyulay 
bámueiébéli Kapitány Gróf Gyulay % 's ugyan 
azon Reg. béli Kapitány Simony Urakat, %% 

már emiitett, és golyóbis által vefzedelmes* 
íea meg-Se.besíttctett Major H. Efi^erká^y 
Crral eggyetemben. •—- Ezen Magyar Vitéz 
Urak1 érdemeiket lefzen még minékünk fze~ 
rentsénk, más alkalmatosíággal bővebben 
meg-esmértetni a' Hazával. 

Más nap, a** diadalmas bajvívás után, 
crtéfére adatta % Belgrádi Basának LAUDON, 
Kutsuk fó Vezérjeknek H. COBURG által 
lett meg-verettetésétj *s egyfzersmind jelen* 
tette, hogy ha Önként feí-adnák a* Várat, 
tehát a5 benn valókat minden vagyonokkal 
eggyütt maga el fogná tifzteíTégeíTen köl.töz? 
temi: ha nem; mind egy fzálig kardra há
nyatja ókét. De as Basa, az ajánlást, mint 
tudjuk, el nem fogadta: minekokáért a' fo 
Vezér meg - kettőztetett fzorgalmatoíTággal 
rajta volt mind azoknak ferény el-követéfén> 
a'-mellyeket fzéíeífen ki-terjedett hadi tudó* 
siánnya, 's nagy okosfága fzerent fzükfége~ 
seknek itélt, a5 Vár fel-adása siettetéfére, 3s 
i fénnyen látó Basa meg-Szégyenítéfére. E' 

végre, a* külső városokban a' fa házakat 1§ 
rontatta, 's el-hordatta. — A* Rát^yáros 

T\. d 4 ós 
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és a' Vár árka között való köz földön (gla-
eis) árkolásokat tetetett, a' Vár körűi, a* 
Duna partján a5 Vizi városnál, nem külömben 
a' Hadfcjgetben, és külŐnöíTen a1 Rátává-
roslian igen sürüen újj Battériákat kéfzíttetett 
és mind ezekről, mind pedig a* Száva tsúttsán 
lévőkről még elébb, olty keménnyen ágyúz-
tátott mindenféle nemű ágyúkkal a' Várba, 
éjjel és nappal, hogy a* Zimoniák nem igen 
'aludtak édes álmot, a9 rettentő dörgés miatt, 
~~ Ámbár tserepesek voltak ay házak: még
is okoztak gyuladásokat a' Bombák. Eggy 
joo. fontos Bomba nevezeteífen3 a' nagy 
Magazint-is fel-gyújtotta. — Az illyen nem 
vám fzomorú tapafztalások tselekedték, hogy 
Osman Basa, a' ki % nappal az előtt még 
tsak nem-is akart hallani a* Vár fel-adása felöl, 
Okt. 6'dik napján már néminémüképpen ki
jelenti, hogy örömest alkudni akarna, 7-di-
ken pedig már reménykedik, t* következendő 
fel-tételek alatt lejendó el botsáttatásért. «• 
s-s6' Tzikkely: Mivel Belgrád Várának által 
adása öröktől fogva meg volt egyfzer az lítení 
végezés által határozva: tehát midón azon 
elefég, *s a had folytatáshoz meg-kivántato 
kéfzületek által fognak adódni, mellyek a* 
nagy Úr (Török Tsáfzár) réfzéról a' Liftá^ 
fiak ereje Szerént találtatnak a' Várban, a' Ts, 
és Kir. Seregek közzül Senki í"e elegyíttse 

ma' 
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magát a' mieink közibe , ss azoknak fegyve
reiket ne kivánnya, 5s valakit, nagyot vagy 
kitsint azzal a* kivánfágával, hogy az maga 
fegyverét adja oda, ne terheljen, — a-dik:. 
A5 felyem portékák, fzónyegek, vagy más 
holmik, és vagyonok fzabadon engedteíTe-
nek, *s nem kell el venni Senkitől tsak leg-
kiííebbet-is erofzakofTan. — 3-dik: Hogy 
egéíTz *8 tökéíletes bátorfágban lehefTünk be-
tsületünkre, életünkre, felefégeinkre 's gyer
mekeinkre nézve: elegendő fzámú Őrizetet 
kell rendelni Ni/fáig, a' melly meg ne en
gedje, hogy az úton bennünket valaki meg
bántson, 's hogy magunk, marháinkkal 
eggyütt, víz, fa, riskása, vagy fzéna dol
gából, 's más meg-kívántató dolgokra nézve 
meg-Szűküljünk, és a'melly azt, a'mit mon
dottunk, hiba nélkül bé-tellyesitvén, minket 
bátorfágban, és férelem nélkül, a' rendelte 
menedék hellyre eí-vigyen. -— 4-dik: a' por
tékák, *s ingó bingo jófzágok alá, nem kü^ 
lömben az ollyan famíliák, gyermekek9 ár
vák, aíízonyok, febeífek Js a' t. Számára, a* 

, kiknek Semmi marhájok nints, elegendő ize-
kereket 's lovakat kell elő állítani. — f-dik 
Az enni és inni valót, a' mi magános kalmá
roknak, vagy polgároknak fajátja volt, 's el 
nem lehet vinni, és más afféléket fzabad le
gyen illendő áron cl-adni.— 6-dik: A'Zsidó 

Dd f k$ 
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és Setviai kerefztény jobbágyokat nem kall 
leg-kiíTebbnyireis alattomban, vagy nyilván, 
átaílyában, vagy küiönöífen valameüyiket 
közzülőkj az úton, vagy él-indulásunk idején 
tneg-bántani. — 7 dtk: Ha valaki holmi tör-

. vényes kivánftgait, 's tigyeé bajos dolgait 
akarna felfedezni * nem kell meg-halgatni. — 
8-dik: Az oiiyan Serviai kerefztény jobbá
gyokat , as kik már a5 Mohamed bitire állot
tak 9 nem kell viííza kívánni. — 9-dik: AT-
mind két réfzról el-fogattakat tserébe viíTza 
kell adni. -#- 10-dik: Ha íften Segedelmével 
az indulás meg-esik, nem kell egy nap töb-
bet menni 4 , <; óránál, és olly heliyeken 
kell ki-fogni, a' hol viz* és fzéna vagyon. —•*• 
I l d i k : Ha az emiitett Tzikkelyek meg fog
nak állíttatni, a* meg-kivántató Szekereket 's 
lovakat által kell adni, és hány nap eshetne 
a* meg, és ez alatt az idó alatt mitsoda hely.* 
lyen fognának tartózkodni a 'Ts / s Kir. fere= 
gek, mind pedig a* mieink, meg kell mbn-
dani.— ii-dik: A* mi velünk lévő, és velünk 
el-menni kívánó kerefztény jobbágyokat nem 
kell teilyeííéggel meg* akadályoztatni. —-• 13-
dík: Nagy méltóságú Excellentziád réfzéról 
egy kemény, és világos parantsolatnak kel! 
ki-adódni, melly által az eránt bátorfágban 
leheíTünk, hogy fem a* Ts. és Kir. feregeks 

fem más félek oda nem fognak menni 9 a 
hol a'Török AfTzonyok fognak lenni —» 
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Ezen fel-tételeire a'Basának így felelt 
tzikkelyenként LAUDON fó Vezér, Oktob. 
8-dik napján, Az elsőre: Jóllehet a* várbeli 
nép, mivel a' város meg-vérele után az én 
elsó ajánlásomra magát meg-keményítette, 
nem érdemiette volna meg, a5 tifzteíTéges, 
és fzabad el menetel meg-engedéséf, mind
azáltal tsupán az indít engemet e r re , mivel 
esméretes előttem O Fellegének, a' Tsáízár* 
nak, az én nagy kegyeim effégű Uramnak, 
azon kegyelemre hajlandó volta, 's emberi-
íége, melíyet ellenfégei ellen-is kivan meg
mutatni. A'várbeli nép azért, famíliástul, 
és vagy ónostul eggyütt elmehet; de valami 
tsak a' nagy Úr réízéról -találtatik: legyen az 
ágyú, vagy töltés, akár más hadikéízület, 
Tsajkák, 's másféle hadi hajók, vagy elefég^ 
ízéna, abrak, azt által kell igazán Szolgál
tatni, nem külömben mind azt, valami a' 
Várhoz tartozik, 's a'föld fzínén? vagy a' 
föld alatt vagyon, azt-is rend fzerént által 
kell adni. — Mihelíyt az eggyeíTég meg-
kéízül: Í Vár felsó réfze felöl a' Fonftantzi-
nápclyi kaput; az alsó felöl pedig a5 két 
vízi kapukat fel kell nyitni, a' meílyekes 
a' fegyvert fogható nép ki-takarodik, és a* 
városnak Duna felöl Jévó réfzire fog költöz* 
ni. Az afízonyok, és gyermekek vagyon-
jaikkal eggyütt, benn maradhatnak az cU 
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költözés idejéig a* Várban; és meg-engedo-
dik, hogy a' reájok való vigy ázásra, 5s ol
talmakra meg-kivántató férjfiak-is benn ma* 
radhaíTanak. — A' s-dikra: Meg-leíTz. a' ki-
váníág. — A' 3-dikra: a' várbéli nép hozzá 
tartozóival, 's vagyonjával eggyütt vizén 
küldódik Orsováigt e* végre elegendő hajók 
fognak rendeltetni, és a* hellyek-is ki lefz-
uek tsinálva, a' hol naponként ki lehet 
Szállani. Ezen hellyekig, a'mellyek közel 
a* Dunához fognak ki-válafztódni, gyalog, 
vagy ló háton mennek azok, a5 Isik egéfz-
Cégesek, a' fzárazon, és így minden nap 
öfzve fognak a"* hajókkal érkezni. Elegendő 
katonafág-is fog mindenkor a' fzárazon lenni 
óitálmokra. Kenyerek, 's fájok leífz; ellen
ben , a* mi kéférőbe menendő katonáinkért, 
azoknak bátorfágos viíTza jövetelekig, itt 
kell hagyni 4 fő Török Tifzteket, kezeífég-
b e r l f — A* 4-dikre már meg van a' felelet 
az előbbeni által, és tsak kéfedelera nélkül, 
a* Lelkek fzámát kell meg-mondani, hogy 
ki leheífen tsinálni, mennyi hajó kívántatik. 
~— Az f-dikre: Meg-leíTz a'kiváníag, és ha 
akarják, Török Comraiflariusokat hagyhat
nak , azoknak «l-adása véget;. — A' 6-dikra: 
a* kiférő nép* minden tekintetben bátorfá-
g«rt iog ízerezni, 's rendet tartani. — A' 
7-dikre: Meg leffz a' kiv^nfág. — A' 8-dikra; 



»e3s# 3*>f 

á\5 kere&tény jobbágyok, as kik őriként .el 
akarnak vélek menni, nem fognak meg
akadályoztatni, az ollyan kerefztények-is» 
a' kik mohamedána vallásra állottak, eí-ma* 
radhatnak; minthogy az ollyan rofíz porté
kában femmi háfzon. *— A' 9-jdikre: Minden 
által Szökötteket, és el-fogottakat viííza kell 
jó Lélekkel adni; é$ tserének hellyé nem 
lehet. — AVio-dikre: a' hellyék, meliyek-
nél keíleíTék meg-állapodni, úgy lefznek ki-
tsinálva, hogy a' Seregeknek nagy meg-fá-
rafztása nélkül el leheífen oda jutni/•*-* A* 
li-dikre: Mihellyt tudva leííz, mennyi ha
jók kívántatnak, meg fog az idő határozód
n i , mikorra állanak azok elöl, és ugyan 
akkor az el-költözésnek napja-is, —* A* m* 
dikre: Meg-van a'felelet, a' g-dik által. —-
A 13-dikra: Igen-is, és femmi erófíebb pa~ 
rantsolat, 9s ajánlás réfzemról nem lehet, 
mint nevemnek az eggyefleg Tzikkelyei ük 
való írása. — Egyébaránt azt nyilván meg
kívánom, hogy a' Belgrádi nép tartozik m 
Ors ovcti Basánál azt ki-doígozní? hogy ítih*> 
nekutánna Orsova körül hajóink ki ürülnek, 
azokat O Orsovánál, vagy fellyil rajta kí^ 
köthefíiik, ott tarthafluk, és mi azoknak 
moft, vagy ennekutánna lejendo viííza von-* 
tatáfában, tsak leg-kiífebb réfzben-is £ Török 
Ts ajkak által % vagy más mádon, m$g ne 

aké* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



0$ #@^SS€# 

akadályoztatunk. •— Ezen feleletei a' fó' Vr&-
térnek le-iródtak, az" eggyefTég meg evőfsí-
tése végett) az Oénian Basa kivánfóga Tzik-
kelyeivel, ugyan azon papirosra; ezek a' 
bal, amazok pedig .a'jobb oldalára.a' papi* 
rosnak* úgy hogy a' fel tételekkel éppen 
által ellenbe estek az azokra adott feleletek. 
Ezek alá írta LAUDÖN fó' Vezér :a9 maga 
nevét; amazok alá pedig Osman B-;S;r? a' 
katonai *s polgári renden lév& fóbb Török 
Elöljárókkal eggyütc. 

• Ökjób. 14-ciíkén rartatotr Belgrád viíTza 
vételéért Te Deúm a' SzentífVán Terripic-
mában, holott OFeH'ége-is egéífz pörn;.;á^aí 
megjelent. Nagy volt az ö r ö m , ? zen fok 
képpen meg..-vigafzraltatort Fejedelemnek, 
midőn aká^melíy felé tekintett drága kéízü-
letii fzekeréból, ízemlelte az ötven.i;:zö fo-
kafágot, 's nem hallott egyebet a' Vivát 
kiáltásoknál: Vivát JOSEPHÜS H. ^- Vívat 
LAUDON. — Ez így volt az Udvarba lett 
viíTzamenetele alkaimatosfágával-is, — Ne
velte valóba ezen pompát a' Nemes Magyar 
Testőrző Uraknak", Kapitánnyokkal nagy 
méltóíágú Gróf -KÁROLYI Árnál Xit p Ex 
cellentziaíával eggyütt, a' Tsáfzári Szekér 
után való lovaglása.— Hazája dífze, 's 
Nemzete betsülete neveléséért, olly gazdag 
Magyar Köntösbe volt fel-öltözve az ;.m-:rett 
difzés Magyar Gróf Űr, hogy mindeneknek 
ízemeiket maga mán vónra. Mioön le Száll
ván lováról be-ment a'Templomba, nem 
voltak kevefebb nézői fényes kéfzületü Lo
vának. , mint a' Tsáízár Szekerének. — Ren
gett a' Város bele, midőn as Templom elótc 

fend-
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fendben klíh Granat&ros Bataliormak az Iftecú 
íxclgálar alatt három ízben tett lövésére, u-
gyan annyifzor a'B'ástyákról-is 369 i% fontos 
ágyúk sür'ögettettek el egymás utá 1.-*- A* köV 
zönféges vigaífág öregbuéfére, mind az álla* 
tok viaskodása hdlyére , mind pedig -.a'yCq-
média Házakba fizetés ..nélkül való izabád be
menetelt engedtetett O Fellegé. — El lehet 
gondolni, minemű tolongásnak kellett lenni 
a' meg nevezett heliyeknéJL De a' volt min* 
denüet-, kiváltképpen pedig ar fó. úttzákon,, 
egéffz éjfél után i, 3 óráig;- nem tsak ez nap, 
hanem az ezt meg-elözöct a napokon-is. -^ 
Nem lehet azt voltaképpen le-irni, miket 
követett el9 a' győzedelmek értéséből, *s a* 
meg -egéízfegefedett Fejedelem láthatásából 
ízármazott örömének ki-nyilatkoztatására, a' 
külső Városokból-is mindenünnen bé-gyüle-
kezett, és az ide be valóval egybe fereglett 
íokafág> — Bizonyos tsapatok járták fel 's 
alá az urtzákon, musika fzóval, rettentő kin> 
jongatások, Vivát kiáltozások, és durroga* 
tasok között, mellyek a' Koisikat is meg-
állicorcák, és addig el nem botsátották,. míg 
a' benn iiló Urafágok-is nem kiáltották: Vi
vát LAUDON! — De esteli hellyel hellyel 
ha fzinte nem éppen vefzedelmes: ugyan 
tsak íííetíen rendeíetíenfégek-is, a* megitta* 
sodott köz nép között; ámbár olly világos 
vók mindenfelé, mint nappal, mivel minden 
házak ablakai ki voltak gyertyákkal, vagy 
külömbkülömbféle fzinü égö* métsékkel rakva* 
A* TSÁSZÁR, LAUDON, CÜBÜRG, 
HOHENLOE neveiker 9 vagy mind öfzve-
fám^ 7 Vagy ktilőn külön ábrázoló betűk 

rnin-
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mindenfelé lá'ttaottak a* gyertyák, s tnctsek 
között. — Minden ablakok, 's folyosók tele 
voltak nézőkkel — A* fö úttzán Rakétákat-
i* hánytak az ablakokból. —> 

Éjfél előtt meg-indúlt a' tanuló iJfjúfág, fagy ve--
*es Lovas katonáktól kéfértetve, fáklyákkal gyönyörű 
inusikafzé köztt az Udvar felé, és kalapjokra kötött 
fejér pántlika bokrétákkal ékeskedve, vitt eggy nagy 
'öhluhiíi » melly váfzonból kéfzült, 's belolről égö 
gyertyákkal meg volt világosítva. Eggyik oldalait 
Játtzattak zöld fzinnel az Ö Felfége Nevét ábrázoló 
bettík J. I I . és a' Trombitáját fúvó íiír illy alól irás-
fai; Fáma-can'it lauros, viBoftm fecuU díétint; a 'má
sikon, felíyül eggy Sas, melly lábaiból menykövet lök 
a' fél Hóid f i lé , illy alól irásfal; Vergit ad fácafitm 
per Caéjaris Arma Ducemque; a' harmadikon, fellyül L* 
C a' betűk alatt LAÜDOÍÍ és COBÜRG Tzimere; 
a' Tzimerek alatt két egymásba kaptsok kéz, azok alatt 
eggy Ofzlop illy alól irásfal: Hos junxit Fortuna Vi~ 
vos, facietque peremesi z 4-diken Minerva, illy alól 
xúsül: ^Felix Eavbariem Caefar devicit utramque. Una 
heum dedevat Mufis : dedit altéra Fervo. Leg-fellyűl 
láttzattak a gyózedelemnek jelei. — Az Udvarba ért
vén, meg-állott az löjúfág o Felfége ablakai alatt, 's 
a' földre hellyhetett Obeliskus körűi jóidéig fzép 
lailü musikát tartott, 's az ablakon ki néző Fejede
lemnek egynéhány ízben Vhátokat kiáltott. Az Ud
varból viííza tért az Universitás Palotájához, melly 
fáklyákkal igen poropáflan meg volt világosítva* 

Ujj Győzedelem. — Oki. 14-dikéü alig fzállotf 
ki 6 Felfége pompás fzekerébÖl, hogy jön a Kurir 
izzal a' hírrel: H, Hohenlóe^is meg-verte hatalmaflan 
Oláh Orízágban, Kara Mnftáfa tO/Coo népét.—> Ugyan 
az nap izente az Orofz. Követhez Potemkin Orofz fo 
Vezér, hogy Nyejlerfejér-várát (Aklermánt) meg-vette. 
•— Az előtt nem fokkal verte meg H. Anbait-Beruhirg 
a: VoUmkin elöl menő féregéivel Ben -dérhez közal -a' 
XöEököket, 
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y f Martiné Mi, vagy Martinestje *) táján 
esett nagy verekedés Hijloriajának 

TOLDALÉKJA, 

i~Jzen nevezetes Ütközetnek kezdetéről 9 

folyamarjáról, 's reánk nézve igen ízeren-
tsésfen lerf végződéséről fcöz'öttük már kevés 
napokkal ez előír, az arról kiadott bÓv Tu
dósítását a' fo hadi Tánátsnak az érdemes 
Közönfeggel: körelesfégünket tselekeűzük 
nrundazáltal úgy ítéljük, ha az emiitett Tu
dósításhoz némelly abban tlol nem fordult 
dolgokat Toldalékú! ' hczzája ragaSztunk, 
melyeket ólíy nagy érdemű Vitéz Uraknak 
ö'ömmíi vett Leveleikből fzedtünk k i , a* 
kikkel maga a' diadalmas fo Vezér önként 
-ofztja a' győzedelem ditsöíTégét -— Azon 
Szeretsenekkel egyvelges 4000 Törökök, a* 
kik Sept. 19-dikén Barkó Reg. béli Kapitány 
Ötvös Urat űzőbe vették, 's annakutánna a* 
feghtségül ment Tsáfzif Magyar Lovas Ví. 
cézeit-is ízorongatni kezdenék: d~vettek 

volt 

*) Mmtincst-n^kés Mjriinyesii-ask-is ntreúk* 

Ja $ 
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volt Lovasfainktól i. Haubitzát-is; de Szé-
kelly Reg.-béli' Oberftl. Lajos Űr érkezésével 
valamint hatalmaíTan viflza verődtek: úgy a3 

nyerefég-is töllök vifíza vevodott; hanem a* 
Haubitza mellett forgolódott 6 Pattantjúfaink-
nak mind el volt ízedve mar a' fejek. — A* 
Tsáfzár Hufzárjai közzül vitézül végezték 
tzen tsata alkalmatosfágával életeketS%etséy 
Strázsamester, és Káplár Gödör Jósef. Né
hai nagy Vitéz Tegethof Kapitány Úr*is egy 
Lándsa fzurásfal halálos febet kapott, melly-
ben már meg-is hólt. — Ezen maga után 
ízép emlékezetet hagyott úr fzületett volt 
Pétsett. Igaz Magyar volt mind nyelvire, 
mind fzivire nézve, ha úgy láttzik nevire 
nézve nem is. — De jobb ha a' két elsó meg 
van az utolsó nélkül: mint az utolsó a' két 
elsó nélkül. — Mi áldjuk Tegethof XJt ham
vait, a' kiben, mig élt, Hazánk difzére 's 
javára erányzött igyekezetünknek egy fzives 
elöl mozditóját tifztelhettük. -— Az Orofz 
Sereg állott 6 Bat. Gyalogfágból, 12 Svadr. 
Karabinirekböl, ezer Kozákokból, és 500 
Arnautákból. — A' Török Sereg 4 nagy-
Táborokra volt fel-ofztva, fél-hold formára, 
mellynek jobb fzárnya a' Cuculy fzolö hegy
nek tövéig > a' bal pedig egy motsárig ter
jedt ki. Az ellenfégnek elsó Tábora volt 
a' Tirgul' Cuculy-ml lévő, a' másik a* 

Mey-
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Meylos nevezetű erdőnél*) , harmadik a' 
Rininik vízinél, negyedik túl rajta, a* hoi 
vált a1 fó Qpártély-is9 a' fő Vezér fátorával 
eggyütr. — A' Ckc«£y-nál lévő Táborban, 
meliyet leg-elsóben-is el-foglalt az Orofz fé
reg , mintegy 20/000. ember volt, azon Ba
sának kormányozása alatt, a' ki az elótt a* 
Bufeonái állott. — A viadalt meg-előzött 
éjtfzaka eggy Orofz Tifzt olíy fzerentsétíetr 
volt, hogy a' midőn jött volna Poftán Fok-
sánhól9 a' Törökök tüsökét az eggyesűltt 
Sereg tüzínek gondolván, egyeneíTen a* Tö-
jpök. Tábornak hajtatott, a' ki-is éjfél után 3; 
órakor £ fő Vezérhez vitetett. Ezen Szeren-: 
tsétlen történetnek lehet tulajdonítani, hogy 
a* több temérdek prédával eggyütt as Kafla 
győzedelmes népünk kezére nem bírhatott. 
Mert kéttség kivűi as tőrbe efett Orofz Tifzt 
Úrtól meg-értvén a? fó' Vezér népünk fzán* 
dekát, ámbár bízott magához, ?s emberei 
Számához; még-is tsak tanátsoffabbnak vélte 
minden meg történhető' fzerentsétlenfégnek 
el-távoztatása végett, a* Kafíat Szem elől el* 
Iktatni. — Ugyan tsak találtatott még-is va* 
lamelíy el-hagyatott Summa kék pénz. **? 

É e s A* 

*) Az elobbeűi Tudósításokban Méjkr-zsk asv»a*. 
tetett. 
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A* Rimnik-en túl lévő Táborban maradt 
holmit 3 millióra betsülik, — A' nyert pus
kaporos hordók Száma rá megy 3000-re. —-• 
Azel-vett ágyúk köztt 16 Tsáfzáriak fzem-
lehetnek, mellyek kéttség kívül tavaly ve~ 
vődtek el a' Bánátban. — A* fó' Vezér fze-
rentsétlenfégéhez 5 újj fzerentsétlenfég járúíe 
a' fzaladás közben: t. i. a' mint a* Eufeo 
hídján takarodtak volna által féregéi, hírte
len nagy lárma támadt k&zöttök, melly olly* 
zűrzavart okozott > hogy egymást lőtték, 
vágták; azonban a* fzertelen tolongás míá 
a? hid-is le-fzakadt alattok, és közzülök igea 
fokán a* vízbe fúltak; úgy hogy tsak az ek
kori vefztefégit az ellenfégnek ismét fooo*re 
mondják. — Réfztinkrol, a' Sept. 11-dikéa 
reggeli f órától fogva, eftvéli f óráig tar
tott véres ütközetben, 48-án eftenek el , és 
108-an febesedtek meg. — Illy kevés yefz~ 
tefégünkel kéfeűlt meg a' Martinefiiei győ
zedelem , meliyet méltó jusfal hafonlit egy
be az eggy esüit féreg, a* Zentanál^ és Ha
lminál hafonlóképpén a7 Törökökön vett 
dirsösféges gy Őzed elmekkel, mellyeknek 
ewíéke-zete.-, valamint EUG£NíUS-t, és 
ROMANZOW-ot,-,ezt a' még életben lévő 

jfz: nagy Hérost az Osmanokkal fenvfe-
lettét! I fölia: úgy valóban a Martinefiiei 

C O B l ^ G - o t , es SUVAROW-ot. — 
Ám-
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f$mbár kevés vefztefégbe került ríépünkre 
nézve eggy illyen ditsö' győzedelem: fanya-
rúfággal mindazáltal nem kevésfel vala egy
be köttetve 5 annak meg-kéfzülhetése. Hét 
egéíTz napokat töltöttek el Vitézeink az ég 
alatt, jobbára kenyéren vizén, nem lévén 
vélek fem fátoraik, fem Markotányosok, 
fem femminemü élés • vagy mgs Jfzekerek, 
az ágyú - talyigákon, és puskaporos, vagy 
töltéses fzekereken kívül. Nevelte az alkal-
matlanfágokat, mellyeket ki kellett állaniok9 

kiváltképpen az, hogy £ verekedés napjáig 
fzünetlenül esett az efsó. — Az el-fogattak-
nak vallástételek fzerént, a'volt a' f6 Vezér 
fzándéka, hogy elöíTzör-is a' H. COBURG 
féregére, vagy az 6 maga ki-fejezése fzeréne 
a* Foks'annál lévő Gi<zwr-okra *) üífön, a* 
Hertzeget e l e v e n e n Konfiant^inápolyha 
küldje • minden más több Fejeket pedig ra^ 
kasba halmozva meg-égetteíTe; onnan Eur-
lád felé vegye útját, és éppen hafonló mó
don tselekedjen a5 Suvarow féregével. Mind 
ezeknek képzelódési fzercnt diadalmafíaa 

Ee 3 . *.. - le-

*) Giaur, Arabs fzó, 'sjelett Hitetlent. FÖképpen 
a* Keresztényekre fzökták ruházni a' Törökök 
ezt á' tsúfos nevezetet. A' Lengyeleket kiílo-
aöíTen Fujful- Giaur-okmk9 kérkedő, fean iMÓ 
Hitetlettekaek hívják. 
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lehető véghez vitele után, Erdélly Orfzág 
felé vette volna útját, téli Quártélyt keresni, 
és as %G fzekér vas lántzok, mellyeket ma
gával hozott, kéttség kivüi arra valók lettek 
volna, hogy Erdélly Orfzág, sstalámGallU 
t\ia főbb Lakosfait-is azokra lántzolva vihette 
volna bé győzedelmi pompája nevelésére 
Konftantxinápolyba, — Hogy vitézkedett 
több Magyarjainkon kivűl, az Qrofzokhoz 
kaptsoltt Barkó Reg. béli Ofztáliy, nagy 
érdemű, *s hozzánk meg-betsülhetetlen haj-
landófággal viseltető akkori Oberítlieutenánt 
már Oberfter B. Gráfért Űr, bölts és bátor 
vezérlése alatt: az, magának az Orofz Gene
rál SUVAROW Úrnak Bizonyfág Leveléből 
ki-tettzik, melíyet a* Magyar Nejrtzet, *s 
különöífen á* nemes Bm&ó Regementje ér
demlett ditsösíegének nevelésére nagy gyö~ 
nyöruféggel ide iktatunk: 

Párja (Cópia) azon Bizonyfág Leyél-
nek, mellyet adott Generál SUVAROW 
Úr, Oberítlieüt. B.Grafen Úrnak, *s kormá-
nyozása alatt lévő Nemes Barkó Hufzár Reg. 
béli több Tiízt Uraknak, ezen folyó efzten-
dóben, Sept 42-dik napján, a' Martinyefii 
verekedésben meg-mutatott vitézfégekról, 
és jó m?gok viseletekről, úgymint: 

- Alább írtt, magy indulattal bizonyítom, hogy azon 
Bavkó Hufzár Reg. béli O&tálly, mellyet 6 Hertzeg-

fé-
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fege, komandirozó SAJMB Coburgi Herteeg, sz én fe« 
regemhez adott volt, derék, 's vitéz Kormányozójá-
oak OberítL B. Grafen Urnák igazgatása alatt, ezét 
folyó hónapnak 22-dikén, tulajdon a' fÖ Vezérrel lett 
fi agy ütközetben,- magát különös ditsérettel viselte.:' 
és $ rendbeli igen kemény tsatákban orofzláayí bá-
torfággal viaskodott; nevezeteflen igen nagy gyönyö-
rűféggel fzemléltem, minéirm buzgófággal törekedtek* 
ditsérettel emiitett OberíH. B. Grafen Ur tüzes vezér
lése alatt ©fztállyabéli minden Tifzt Urak, úgymint; 
Eperjesy, és Rabáközy Kapitányok; Porofzhy, Job~ 
báty, B, Grafen és Kis Főhadnagyok; nem külömbes 
Wernev, Zncbar-, Bednárovits, Szentpály, és Bellásití 
Alhadnagyok magokat meg-külömböztetni, azon egy
néhány ezer felette vakmerő Spahiknak viíTza veré
sekben , a' kik két ízben egymás után, az én gyalog
jaimnak négy fzeg formája fzakaíízaihoz tódultak, 
midőn én a' Buseói Törököknek első Táborokat Tirgul 
Kükülinál el-nyertem; hogy igyekeztek átallyában a' 
meg-nevezett Tifzt Ura^ egynehány ízbeli tűz adást 
által az egéíTz Ofztállynak, a' Spahik bolond vakme-
rofégeket meg - gátolni, és azután jól meg -markolt 
fzablyákkal őket villza verni, melly .alkalmatosfággal 
Kapitány Eperjesy Ur a' tsetepaté közben egy kandiá
val meg-is febesíttetett. 

Kiváltképpen köteles vagyok az erdőnél esett 
4-dik, 's leg-tüzesebb tsatának emikésére, a' midőn 
én ezen Ofztállyal a* fzaladó Jantsárokat kergettettem, 
és a hol a' fellyebb émlitett Tifzt Urak igazgatása 
alatt több le kafzabolóclott 250-nél az elleafég közzül. 
A'.Ribna patakja, 's a' motsár köztt lévő Török nagy 
Tábornak el-nyerésében-is igen hafznos fzoígálatokat 
tett ezea Oíztálly • végre a1 Törökök agyúiknak kézre 
kerithetésében-is nagy fegktségul vélt, JEzea* min-

& c 4 áen 
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deu kivántt esetekben meg-untatott Hiry Mr'a mzpcX 
viselések ÜberíU. P. Grfer TJrmk, 's minden alatta 
lévő érdemes, *s derék Tifzteknek, arra iadit engemet* 
hogy valofúgos érdemeiket belsg raeg-elé^edésftl in** 
gafztalljam. 

íratott a' Tsatapktzoa, t ̂ gg« 
efat. Sept. $3* napján. 

SUVARÓW Sándor, 
Orofz Ts. Generál, 

Áz egymást fel-váltott ditso gyozedel-
inek le-irása, nem engedett eddig hellyet5 

a' Gen. Mayersheim Úr kormányozása alatt 
levő féreg diadalma bővebb elo adásának" 
hogy mindazáltal mi-is fenn marafzthaíTuk 
illy fzép tselekedetnek az emlékezetét, melly-
nek ditsöífégében olly fok réfzt vefznek 
Toskána és S^ékelly Hufzár Reg. béli Vité
zeink., kívántuk azt még moft-is eggy két 
fzóval illetni. — A* Görögök, *s Romaiak 
vitézfégeket nagy örömmel olvafluk ma is, 
olly fok fzáz efztendók után ; ugyan, hogy 
fzerezhetne hit unalmat eggy jó fzivű Ma
gyar Hazafinak, vele ugyan azon eggy édes 
Anya Magzatinak halhatarlanfágot érdemié 
t, í?iíiek egynehány hetek múlva való olva^ 

% 
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fása. — Meg-értvén H. HOHENLOE fő 
kotmányozása alatt lévő, 's Mojetsnél tkboi 
rozó Gen Mayersheim Ür, hogy Oláh Or~ 
fzágnek Kimpolungo nevű hellyfégébeq 8— 
900 Törökök tartózkodnak: parancsolatot 
adort Major Bin.rfeld Úrnak, hogy 3 Kom
pánia Gya logí ággal, 1 Svadron Toskána 
Hufzárokkaí, a5 S\ékeliy Húi'zár Regement-
jenek 1 fzárnyával, és a' 2-dik Oláh Reg. béli 
ifO Stuttzosokkal, a' Kimpolung&i Törökö
ket támadná meg. — Az emiitett Major Úr, 
el indította, kormányozása alá bízott népét 
Sept. í6 dik napján, délután, a* Törökök 
tanyázó hellyé felé, még pedig útját eggy 
magas hegyen, 's majd övig. érő vízen ke-
refztúl vette, olly tzéíból, hogy az elleníeg 
annál kevésbé vehetné éfzre feléje való kö-
zelgetését. Ugyan az út alkaímatíanfágára 
nézve, nem-is érhetett el, mint kívánta 
volna, nap fel-kökére Kimpolungóhay; arra 
való nézve arra határozta magát, hogy az 
ellenfégre dél tájban éppen a* fzokott here* 
réfzó* órájában üíTön reá. A' Toskánai fő 
Hertzeg Leopold Hufzárjai közzűl Papp Fő
hadnagy Úr rendeltetett az elöl menő féreg 
vitelére, olly parantsolattal, hogy mihely-
lyest érkezését az ellenfég vigyázói meg
fejtenék, Sebes nyargalvást menjen rajta a* 
Törökfégen. Tiz órakor dél előtt r éppen 

Ee 5 mi-
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midőn közelebb akart népünk Kimpolimg® 
felé nyomulni, 2 Török visgálódók előtte 
termettek, kiknek Vitézeink tsak hamar vé
gekre jártak. Mihehellyeft antiakutanna a* 
Kimpolungói hegyek felé közelitertek, kezd
tek az ott lévóStrázsái az ellenfégnek reájok 
tüzelni; de Papp Főhadnagy Úr Legénnyei-
vei vitézi módon rajtok hajtott, 's mineke
lőtte Kimpolungóha bé-értek volna, mind 
egy lábig le Szabdalta, 's a* meg-nevezett' 
hellybe-is bérontott. A' Toskána Hufzár 
Svadron Igazgatója, Major Örmény úr olly 
rögtön utánna termett az elöl menő fereg« 
nek, hogy töllök nem ért reá tellyeíTéggel 
az ellenfég magát rendbe fzedni, hanem fza-
ladt egy réfze bal, a' másik pedig Dervis 
Agával eggyütt jobb kéz felé, egy tserés 
hegyre. Az alatt, hogy Major Örmény Úr 
a' bal felé fzaladó nagyobb réfzt kergette: 
Dervis Aga hátúiról akarta a' Major Urat 
meg-lepni; de Székelly Hufzár Reg béli 
Főhadnagy Benkö Úr, olly vitézi módon 
Szállott vele fzembe ; hogy minekutánna Al
hadnagy Borhely Úr-is a' Toskána Magyar 
Lovas Reg. bql egynéhányad magával eló 
nyargalt, Dervist 9a* mieinknél fokkal fele
sebb fzáimV népével meg-futamtatták, *s az
zal a' tsatának-is vége lett. Az ütközet hely-
lyén halva maradtak az ellenfég közzűl 130— 

150-



ijo*en; hanem még ezeken kívül a* hazak* 
ban, és pintzckben, fok Törököket le-öl-
dösrek Kapitány Thurnfeld, Méhesy, és 
Láng Főhadnagy Urak, 4Tzug Stuttzosok-
kal eggyütt, mvel azok, a'tsata alatt kez
dettek volt lyukaikból Hufzárjainkra kHo~ 
völdözni. — Generál Mayersheim Úr, mint 
ízemmel látott Tanúja ezen fzerentsés via
dalnak, ditséri az egéííz féregét, jó fzivveí, 
és állhatatos bátorfággal meg-bizonyított 
vitézfégérÓJ. — Major Binsfeld Űr, a' Ge
nerális Űr képében mind azt el követte, a' 
mit égy nagy tapafztalású 5 okos és köte-
leíTégét esmérő Kormányozótól lehet várni 
— Major Örmény Űrról-is azt vallja a* Gen* 
Úr, hogy a' reá bízott dolgoknak végbe 
vitelében kiváltképpenvalóképpen tette nyil
ván valóvá alkalmatos voltát. *-r Kapitány 
Hertellendi Űr, ez alkalmatosfággal, az el
múlt elztendoben vére omlásával keresett 
vitézi ditsösfégét még nagyobbra emelte, p̂» 
Ugyan ezen Reg. böl T^áuner9 Borbély és 
B. Int^édy Hadnagy Urak; a' Székelly Hu-
fzár Reg. béli Kapitány G. Teleky, Friedel 
Fó', és Katay Alhadnagy Urakkal eggyütt 
magokat voltaképpen meg-külömbőztették; 
nem kölömben a' gyalogok közzűl Thurn-

féld) Boháts, és Schoullern Kapitány Urak. 
*** Két Főhadnagy Urakat 9 eggyiket a? 

Tos' 
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Toskána% másikát $1 S^ékeíly Hnfzárolfc 
közzuí , Ölzve fag a' Gen. Űr, és az Egekig, 
magafztaltt példás vkézfcgefcre nézve mél-
toknak ítéli, hogy különös fzem legyen reá
lok, Ezek név fzerént Papp és BenkŐ Urak, 

Négy Hufzárok, és két Stuttzosok nyer
tek ezüst, érdem pénzeken 

A' diadalmas Sereg , gyözedelmének 
jeléíil mutathat 1 négy fontos ágyút, i<S 
záfzlókat, és egynehány, puskaporral, 's 
töltésfel meg - rakott Szekereket, Közzüle 
nem esett több el g-nái, 's nem febeíTedett 
meg 3-nál. 

a — g — n i mii ni mmm—mt—mm—mmmm. 

J E L E N T É S . 

A' mire régtol fogva törekedtünk: azt immár 
óhajtott végre hajtottuk. Sokat hánytuk, vetettük 
elménket, hogy tehetnénk ez idÖk fzerént, átallyá-
ban, és ugyan fzembetünoképpen nyilván valóbbá 
kedves Hazánknak ízenteltt fzives igyekezetünket. —» 
Illy tzélunk el-érheté§e végett, minden efzközok 
felett való efzköznek találtuk, eggy olly méltófágos 
rajzolást kéfzíttetn|, a* melly a' Magyar Hazának, 
ezen mindnyájunk édes Annyának difeét még az ide
genek elött-is, hathatóffan nevelje; és annak ditsÖ 
emlékezetét a' késÖ maradéktál-is fenn tarthafla. — 
Hlyen rajzolás a z , mellyet, minthogy Poílán, köl
tséges , nagy, '« magunk ítélete fzetéfit-is gyönyörű 
vóltira nézve rontsolt*tni*iem akarunk: már bizonyos 
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alkáimatosfágok által, némelly érdemes e!6 fizet & 
Unknak el-küldöttfink, 's vele másuvá-is -mindenüvé 
snin él hamarébb kedveskedni el nem mulatunk. Ezea 
rajzolásban Toeg-tifzteltet&tt á? Magyar Haza, ditsöfle* 
gáre termett Fiaiban, a' Magyar Lovasokban, kiknek' 
«ggyfagár , LS magasíágával a' fellegeket, érdeklő 
•öízlop vagyon emelve, iily alól irásfal; 

M A G Y A R L O V A S S Á G N A K 
MDCCLXX'XIX. 

A' jobb oldala fel51 ezen emlékeztető Ofzlbpnak 
ul Magyar Orfzág, eggy Magyar Királyi minden 
ékesfégekkel difzeskedö mélíófágo's, de egyfzersmind 
igen kegyes tekintetű fzép Dáma által''ábrázolva, 
kinek bal kezében , a* Királyi Pátezln kivül , ' aggy 
Öfzve hajtogatott papiros vagyon ? mellyre azon nagy 
érdemű Vitéz Uraknak betses neveik vágynak fel*' 
jegyezve, a' kiknek fzerentséjek vó!t, eZen Török 
háborúban mind ízeméilyes vitezfégek , mind bölts 
kormányozások által magokat 'meg-külömböztetni. :-¥ 
A'.mint az említett fzép Dáma, fzélinél fogva tartja 
a' papirosfar, ezen nagy nevek láttzanak annak ki-
fodródott r^fzin: Gen. Báró Vétsey 9 Gen. fiábry, 
néhai Gen,Fiiá, Gen. Öífo, Gen. Méfzáros, Ob. Gr. 
Nemes t Ob. Képíró, Ob. Boros ^'öb. KofztQlányi, '$ 
a' t. Ezen Lillára matat az Orfzág jobb kezével, és 
a' Hiftóíia , melly eggy figj^elmezo Szűz formájában, 
mellette ül, által irja a' meg-nevezett, 's több más 
Hérosi Neveket, a' maga Krónikájába, dÖl tévén 
JLSK//©», Coburg» Hokenlóé) és WartenslebenNeveit, 
kiknek fó' igazgatások alatt vitézkedtekXovasfaink. •*-» 
A' Hiílória mellett fzemiéltetnek Magyaros Hrdélly 
Orfzágok' borostyán ágakkal körül font Tzimereik, 
aaollyek alatt hívom valamennyire Jü-boatdtt tsomd 

papi-̂  
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papírosok feküfznek, mellyekre a' T Í^Z**- , TosUnai 
FÖ Hertzeg Leápold, ErdÖdy, Wurmfer, Gr éven, és 
Barkó Regementjeiknek;; nem külömben a' $&ékelly 
Reg. nek Vitézei vágynak fel-irva. • Ezek t. i, azok 
a' 7 Magyar Lovas Regementek, mellyek az el-múlt, 
és ezen folyó efztendoben gyakor ízben mutathatták, 
de mutatták-is az Osmanok ellen vitézfégeket. Az 
Ofzlop bal réfze felöl, áll Mars egéffz hadi kéfzü-
létében. Lábai alatt hevernek a' Törökökön vett 
gyózsdelmek' külömbkülömbféle jelei. Vidám te
kintetével azon való egéílz meg - elégedését tefzi 
nyilván valóvá, hogy láthatja Magyar Vitézeinek 
illy fzép meg-jutalmaztatásokat. Az Ofzlopon t ú l , 
képzelhetőképpen lehet fzemlélni, hogy vágják ma^ 
gokat az árviz módjára omló Tőrök feregek közibe 
ferény és bátor fzivi'i Hufzárjaink. Ide nem meílze 
emelkedik eggy élo fákkal ékeskedő hegy; azon 
viaskodik Herkules a'hét fejű Sárkánnyal (Hydráyal). 
Herkules a Magyar Lovasfágot; a'Sárkány pedig a' 
Törökféget ábrázolja. — A* hegy kelló tetején tün
döklik a' Ditsosfég Temploma; ahoz közel lebegteti 
magát a' levegő égben, 's mutat reája jobb kezével, 
a' diadalmas Seregektől fel-reppent, és fzemeit még 
most-is reájok viílza függefztó Hír. Ki-terjefztett 
bal kezében tartja a* már meg-fútt Trombitáját, és az 
örökké valóíagnak jelentő képét; eggy tulajdon farkát 
fzájában tartó kigyót. — Azon nevezetes > és a' Ma
gyar Lovasfág vitéz érdemeit fummáson magokban 
foglaló fórok > mellyek a' rajzoláson alól ekkés 
olvastatnak; 
Ti bátor Seregek, Bellóna Igaz Magzatig 

Jól vitézkedtetek, —••• 
vetettek néhai kedves emlékezestii Tlfzt Vdudi Feretm, 
Ur verseiből. — 

Vak-
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Valahol tsak ezen Rajzolás meg-akad, 
Hazánk, vagy más Tartományok ízegele-
teiben: fogja moft, és ezután hirdetni aV 
Magyar Lovas Vitézeknek követésre méltó, 
és a' Haza ditsöíFé&ét emeló jeles tselekede-
teiket. — Különös álmélkodásfal, Ymagafz-
talásfal, fogják benne fzemlélni az idegenek 
is , a* Magyar Vitézféget; 's mind azon 
nagy dolgokra fogja ez őket emiékeztetni, 
mellyeket olvastak valaha, 's olvasandók 
a' Magyarokról. Eggy igaz Magyar Haza
finak fzive pedig lehetetlen, hogy ne repes» 
íen annak fzemléléfére az öröm miatt, rak 
dón már élőre képzeli, hogy leíTz annál 
fogva örökké valóvá édes Nemzete karral, 
és*éűzel nyertt ditsöíTégének emlékezete; 
el-hítetvén azt-is magával, hogy az illyert 
látásokra, Sebesebb lángakkal fog terjedni* 
a* Haza fzeretetének tüze , és Hazánk* 
Naggyai fziveket-is mind eggyre olvafzt-
ván, olly boldog változásokat fog okozni, 
hogy ezután a* Magyar Orfzági pompás 
kertekben, ama költséges Diána Templomai 
hellyett, Nemzetünk fzép hirét 's nevét 
fenn tartó ábrázalások fognak faragott, 
vagy más kövekből mesterfégesen kéfziilve ? 

fzemléltetni. — Ezt, hogy meg-legyen, 
fzivünkböl óhajtjuk. Végre, ezen Rajzolás
ban gyönyörüíéggel magokra elmérhetnek, 

min-
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minden érdemes Magyar Lovas Vitézek 9 

a' kiknek nem jegyeztethettek is fel különö-
fen, .-a* helly ízűk v.ólra miá, betses Ne
veik: de tudja a' magok Lelke, Y tudia a1 

Világ, melly híven vitézkedtek. — Hogy 
tzélunkat ezen Rajzokiban annál jobban 
el-érheííük, meg-kértünk némelly Hazánk 
Tzereto esmeretes Fiait, hogy fognának pen
nát, 's gyönyörű Versekkel, tennék édes 
Nemzetünket árailyában figyelmezné, nz 
általunk kcízittetett Rajzolásnak ízeratéléférfj 
annak az általa ábrázoltatott dolgok rhékó* 
(aga fzerént való betsülésére, 's magafzaly* 
lyák ez alkalmatoflaggal mind azokat, a* kik 
4 jelenvaló Török háborúban, viréziég:k 
kel. a'Magyar Haza dit.söflc&ét öregbiréT'ék. 

A' Horváth Orfzági Seregünk 650 • emberből 
álló rrizetskéjét, melly'magátXelia-váráí be-fántzoka, 
meg-támadták'Okt. 6-dik na ján go>,••*, Törr'ikc-k — 
Kevés nT-iínk magit, reggeli póri tól fogva eftvéli 3 
óráig vitézül oltalmazta, azután azpttotsáh>' Regem. 
érkezésével eftvéli 6 órakor. olly diadalmasan viflza 
verte az elleníeget, hogy kőzzüie majd 200 a" tsatapk-
tzott maradott. Közzűlliink < ember esett el , és fé 
febesedett meg. k&U\ Öberírer ü r , a' ki volt a' 
kormányozó, Generálisa tétitett. — 

Frantzia Orfr ágban annyira ment a' dolog^, hog^r 
a* Királyra magára-is féregestül reá ment a' Párisi 
nép, és a .Királynéval, ;s az első Kiráiyávsl egy-
gyütt , Vers (diából Msisb-a hozta, a hol moll Őrizteti. 

Két nap múlva meg küldjük a' Nandorj'ejéívára^ 
'§ annak környéke fekvését rajzolásban. — 
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