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, Költ EÉTSBEN, Januáfiusnák 5-dik Napján, 
i790HÜk Efzteadében, 

B É T S. 

Jan. 2 dikán, <z£ itt következő Tudósítást 
tette cC fő Hadi Tanáts kö^önségesfé, 

A' 
«*> ^ Horvát Orfsági fzéleken igen engedek 
snes idók járnak. Ezeket akarván haíraálnt 
a' S%}uini Reg. nek Oberftere Bajalit s Úr $ 
azon be vágásnak igaiíttatásáhos fogatott, 
meliyet Kerf^tinián túl * ) , az ellenségnek 
Alatuffa nevű erdejében, a' Kladusru vizéig 

0) Kerfztma Mlyiü esik Szlumor^t eggy órátmyi-
ra. S«íai» fal ym t£ve? a':meg kíudött M*p-

8 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



-kéfzíttetetí vólr» A* BoSzniai Törökök meg 
ökartákmuTatafj'liogy ok fémhamya'oa hók 
embereit$'- aawt Is ; ; Bee. ai-dikén, 300-án 
mutogatták magokar, liű a' Glina vizén. —' 
Mivel könnyen el '-lehetett'" gondolni,, hogy 
6k a1 vízen -alíal ' fzándékoznak 9 és egy pró
bát akarnak Svinit\a ellen tenni:.-, tehát az 
Oberífosr- ezen esetre a' fzükíéges rendelése
ket meg tette. De az ellenség jobb kéz felöl 
került,, Yaz erdőkön és mélly utakon kereíz-
t&l, a9 Bá/zf határ felé nyomult Hogy an* 
nakokáé'rt az ellenségnek valóságos fzándékat 
ki tanúlhafla:' ki válafztott Ob, BajaütsJjiL. 
ággy esmeretes' bátorságú Strázsámestert, 
Stóján Banda nevezetűt, ?s mellé adván 
némelly Vitézeket ,'•'e! küidörte azt olíy pa* 
rantsolattaí, hogy olilaíVast nihidenütc nyp«. 
oiában legyen .a9' Törökscgnek. Mintegy 3 
órára járt déi után az .idÓV a' midőn & meg 
nevezett Strázsamester reájok bökkent a5 Tö
rök ökre , a5 kik már akkor a' Gíiaa vizén 
által mentek'volt, 's 'ötét leg.ottan meg tá
madták. A* mieink fokkal kevesebben voltak 
amazoknál: mégis ízembe mertek vélek ál
lani, és ólly jó he'Hyré" vették magokat* hogy 
mind addig meg feleltek az ellenségnek, míg 
a' körül belől való vigyázatokról minden
ünnen ' íegittségek nem érkezett, a9 midőn 
fzaladásra kénteieníttetett venni a9 dolgot az 
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ellenség. Ezen aíkalmatosfággaí i köz em^ 
bet esett el a'mieink közzíil 5 egy Stuttzos 
pedig / a'Strázsamester na i o , *s egy más 
köz ember egy febet kapott. Az ellenség 
hetet vefztett, és fok febesfeit vitte eb -** 
Igen fnagaíztalja Bajaüts O'b, Űr , Stojátt 
Banda Strázsamester: ? úgymint eggy oiy-
iyan. Vitézt*' a' ki az el műk háborúkban is 
esmeretesíé tette niágát; a5 mostani hadban 
Is fok próbáit adta mind bátorságának, .mind 
jó fzivüségének; közelebb pedig* az emlí«< 
tett tsatában, nem tsak ellene állott vitézül^ 
a* maga embereinél fokkal felelíebb fzárhú. 
ellenségnek, hanem a'maga fiát is, á* £fj 
már 10 febjeivél az ellenség kezében Volt* 
fzerentséíTen meg ízabadftottaV valamint &i 
v^éííz Seregerskéjct is-. ."Míg ezek így foh.-
tak, Szakadatlanul dolgoztatott Bajaüts Úr 
á- be vágáson* Sertlis Főhadnagy , Mihah 
lovits Alhadnagy * és MaKinár Záfzlórartó 
©Italmok alatt. Dec. 13-dikán ismét jöttek 
C^ettin, Kladufc és P&^yi^d rlévülhellyek-
böl egynehány '100 Törökök $ ölly véggel $ 
hogy a* mi muiikásíainkat igyekezetekben 
meg akadályoztathasíák. Meg Is támadták 
az okaimul lévó fegyveres népünket: - de* 
mivel ez jó heiiyenís állott 5 féín.mit-nem. 
engedett nékíek* mellyet látván azok vúTza 
tértek rfiéj; fz'ompolyodva/ Ók a* miéinkbem 

B % Seiii* 
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Semmi kart nem tehettek; de közzüiök egy* 
néhányat földre borítottak, Srattzosaink. — x 
Ugyan íz hápoii, má$ főt ellenség is kére* 
kedeít íélC^ettínből és StronUtshól> *s nyo-
tí^M't^úrtóVűk és Kerftpinia felé, hogy 
az Ott való Őrizeteinket meg lophafla; de 
nem boldogulhatott fzándékábaax mert nal-
iunk jókor éfzre vették, és lárníát rsirtáltak, 
mellyre", Furyánból, az ott álló SereíTánu-
sok élö termettek, az ellenséget még fordí» 
torták, és egéfiz a' Korona vizén túl ker» 
gettek. "*•"* Ámbár fem ai-diken, fem 23-di-
kon nem úgy sültel a'dolog, mint a' TörÖ-
'l&k gondolták: még is tsak ízerentsét akar
tak próbálni ̂  Dec. a^dikén, délutánni '% 
órakor Svinityz ellen. Már %! Glina vízinél 
voltak, és kezdtek rajta által indulni, as mi
dőn réfzünkr Öl , hirtelen lármát lőttek ágyúk* 
B6Ij mellyre lap. Vasquez, és Kap. #%*£-
tfihger, amaz Stwttzosokkal és S«refíá-nusok-
kai, e' pedig némelly gyalogokkal asonnal 
«ló' állott. A* mieink Szakadatlan tüzelések 
által tartóztatták az ellenséget, hogya'vizeh 
által ne verekedheíTen. A9 tsetepaté majd 
eSSy egéflfe óráig tartott. Azonközben ízem 
elibe jöttek azon íjo lovas Törakők is, a* 
kik az Alatujfa erdejében, dugafzVui ma-, 
fadtak vók. De mivel a' mieinknek éppen 
eSSY ^gy«j«k érkezett, .melíyb^;igen derlk 

ífgtr 
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foganattal lett egynehány lö>é$ az ellenség 
Lovasfai közzé; azonban mindenfelél jöttek 
fegíttségére népünknek: tehát az ellenségnek 
nagy réTZe meg Szaladt, — A* meg maradott 
réfz, a* Báni oldal felöl, a5 hol leg tstkély-
íyebb a' Glina vize, hátúiról akart a' ml 
elö nyomult feregeinknek kerülni. Ennek 
Szemlélésére, ar már meg fzaladt Törökök 
Is Szem. igyet vettek még egyfzer, *s fzörnyfi 
sikóltisfal omlottak vhTza a* Glina fele. D? 
a* mieink úgy hozzá láttak a1 tüzeléshez^ 
mind fiintájaikkal, mind pedig az ágyúval * 
hogy az ellenség általán fogva fzaladásSt 
hozódott. ~r- A' Törökök közzul § an ma
radtak a* tsata piarzon, v |s fokán yefztek a* 
GUnába. A* fzaladók is vittek el mind holt-
takat, mind febefleket magokkal. — Réíztink-
$61 Semmi vefzteség nem volt. —, Magaíz* 
tálja Ob. Baj alíts az egéífz féregnek ez aikal-
matosfággaí átaljában meg bizonyított alihta-
tatosíagát; különöííen pedig Vasqiie%_i és 
Pettxjnger Kapitányoknak, ksKutsimiés 4>l~ 
hadnagynak példás magok viseléseket^ ncn$ 
iülömben Svohodd fó Pattantyúsnak alkaR, 
maros voltát. 

6 Felsége állapotjárói fok féle képperi 
befzéllnek. De mindennek nem lehet hitsjt 
adni» mert, hányan vágynak azok, a* kilí-
f-ck engedelein adódik* az Ó Felsége beteg 
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ágyánál meg jelenni ? Azt, úgy, írhatjuk s 

mint bizonyost;,, hogy jan. a-dikán, eggy 
nagy Hazánkfiát, Gr.-r-t'set magához hivatta 
ö Felsége, hogy vele magát múlathaíTa. —̂  
Midőn be lépett volna a ' ( í róf Úr aa Szobá
ba':' így fzóllirá meg az eróreíenkedó Feje
delem : No kedves Qrofom, mitsodás fzia„ 
ben talált — kívánsága fzerént való állapot
ban vagyoke*? — A' több befzéd között 
kérdi továbbá Ö Felsége: ,, Ugyan, mit 
gondol, hány forint árra orvosfágot: eméíz-
tettem meg a' múlt efztendoben ? " A' Gróf 
találgat!•: 'de-maga Q Felsége végét fzakáfztá 
a' találgatásnak, iíly maga ki nyilatkoztatá*-
sávalj, hogy goo forintokat írt volna fel reá 
a''Patikáriusfa, Monda továbbá ? Nem tu~ 
4om, a5 jövő efztendoben meg eméfztek e* 
annyit , vagy talám ~r- — A* Gróf Ür meg 
lehetős fzinben találta ez napon 0 Felségé^ 
*s azt yallya, hogy ábrázatjában keveset fo* 
gyott t Azt állatják kpzönségeífen, as az 
^lófebeníekböl ítélvén, hihető ja, hogy* mi* 
fiellyest-jobban érzi magát Q Felsége: azon* 
2\al vagy hl kel , "s úgy dolgozik; vagy 
az ágyában maradván, az arra.a' végre ké* 

.. Szükt afztalkán fztintelen foglalatoskodik* 
Ezen munkásfág" ritka példája,, méltán letzke 
gyanánt lehet. •— Azzal vagyon leg nagyobb 
baja Ő' Felségének ? hogy gyakran- egéíízeq 

' • el 
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el-Szorúi .a' mellyé,;*s ial%/yeh&t létekzetetj 
úgy hogy az ablakokat felkeli nyitni-..'mely* 
lye'ken -ígabad és. frifs íevegQvég'meheííen 
VL" fzobába. 

Ő Felsége fzintén úgy kéfzúl a' Had
hoz,, mint az el múlt eSztendókben,!—* Oláh 
Qrfcágból 6000 gyakorlott Atnaiitája fog 
kí telni 5 a' mint írják. 

A5 Konftanffinápolyi fogságból' ki fza* 
badúlt Oroíz Követ, Bulgakov, ki állván 
Triejlben-*9 tél Ko.ntumátzot. az el múlt hó
napnak sf-oikén érkezett vérit ide Bétshe; 
de itt kevés ideig múfatott.- Elmenetele előtt 
fok ide való fö Méltóságokkal volt ízemben. 
A' fó. Miniíter- H. KAUMlTZ is külöiiöffen 
kívánt vele befzéllemV r A* hefzélgecést ebéd 
Uránra rendelte; és azt el Sem múlatta,:'.ám
bár hirtelen nagy változása lett ebéd felett* 
lanen JaJly'ba ment Bulgakov, H. Potemkin 
hez, 's úgy mondják, -hogy B. Thugutt^ és 
B. Herbert •*) is oda fognák mertni*' as bé« 
^.asfcgrol való tanácskozás végett? a" Törő-

r -ll.Ök, 

f ) JBáró Herbert, Koáílanízlaápolyi K ^ v ^ vólí% 

B. Ihuguíi útára.5 Közelebb Gr* Kobenfzel-el, 
Belgyiomba küldetett vélt: de úttyából © Fel-
*ége ismét viílza hivatta, — A5 mist raoijdják» 
waga-Gróf JTo^m^í/ isvvifiza fog ilfaí* 
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kök réfzéröl pedig, a* Reis Efendi, az as 
a 'Török Status Caneelláriusa, a 'k i már s 

Dec, 14-díkéa Jajfyhdn volt, a' tudósítások 
íserént* 

Ki állani a* Cóntumát^ot annyit tefzen„ 
iriinr a'tifztulásra rendeltt 30 ( az előtt 40) 
napokat, az arra rendeltetett épületben , 
úgy neveztetett Contumát^- Hájban eltöl
teni. Erre kötelesek mind azon ízeméllyek, 
kik a' Török Birodalomból, vagy más pes-
tises Orfzágokból jonek : azért, hogy a* 
Pestist be ne hozzák Tartományunkba. — 
A' Contumát^-Hájban, különös hellyen 
vágynak a' pestisesek, különös hellyen az 
egéizségesek is. Hogy ezt m^g leheiíen 
előre tudni, kik legyenek egéizségesek , kik 
nem: visgálódás fzokott lenni9 melly a1 

Tengeren jövőkre nézve, így esik meg. 
— Midőn ezek a' ki kötő heiíytol, melly-
be ízállandók, még jó távolka vágynak: 
vas marskákat hánynak le a' tengerbe, h 
ott várják, hogy a* Contumát^- Há^ béli 
Orvos,> és Elöljáró, eleibek ki menjenek. 
Ezek , a' hajóhoz bizonyos meíTziségre meg 
állapodnak; 's már a' Matrózok (tengeri 
hajós Legények) hozzá Szoktak az efféle 
visgáltatáshoz: azért is nem fok tzeremoniát 
tsinálnak a* dologgal; hanem ki állanak a* 
hajó orrába, le tojjak, as mijek van, 'smeg 
mutogatják elöl hátul testeknek titkofíabb 
téfzeit, a' hol a'meleg miá, fekéíly mód^ 
éra s leg hamarább ki Szokta magát üttii 
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a' Pf«f>. A? nagy parókás Doktor, hegy 
annál méllyebben be láthaíTon a* dologba," 
pápa Szemet- tefz az órára, V úgy nézkeli^ 
ha nem lát e5 i Legénynek tzombja tövinéL, 
vagy a' hónok alatt valamelíy tzomódzást, 
avagy fekélyt. MInekutánna a' nézkelödés-
nek vége van, a' hajóhoz megy az Orvos, 
5s az ollyah ízeméllyéknek visgáiasához fog, 
kik illetlennek tartják a' le vétkezést. Eze
ket meg tapogatja, a' hónallyok alatt, 's 
sz ágyékok körül. A' ki a' tapogatás alatt 
íziíTzent, vagy eggyet rándul; jele annak, 
hogy nyavalyája vagyon. Akkor le vetkez
tetik 22 iiíyen fzeméiyt, hogy annál jobban 
meg győződjenek nyavalyája -felél, avagy 
ha ezt nem akarja , nem kénfzeritik reá: 
tsak hogy külön zárják az egéfzségesektól 9 
a' Contumát^ - Hájban $ meiiyhez evedze« 
nek, a' visgálás végeződéséveL 

A' Contumát^ - Háx magánoífan fek» 
ízik £ Városon kívül. Ebbe, mind porté
kástul eggyütt bé fzállanak a'hajón lévők. 
Az egéízségesek befzélíhemek rostélyon 
által a' betegekkel: de hozz áj ok nyúlniok 
nem fzabad; a' ki ezt tselekedné: annak, 
onnan fzámlálva 9 kellene még 30 napot 
ülni a' Contumát\-Hájban. — K ContW' 
mattot tartókhoz, nem fzabad kívülről fen-
kinek bé menni. Ez indította Báró Herbert 
kedves Feleségét 1787-ben arra, hogy ám
bár ki állotta volt mkt jóval is az elÖtrV 
Cqjntumát\ot 9 's benn lakott Livorno Vá
rosában; midőn Férje el érkezett* még is , 
tsak hogy vele lehelten, ki-raent>-- gyerritt-

kei-
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keivel eggyütt5-a* Városból a* Contumát%-
liánba, ;s laásodfzor is ..ki tartotta a8 Co#* 
tumai\ot. 

S\erímhol9 és Szerviéből 
költ Levelek bizonyítják, hogy a' néhai Beh 
grádiTeí'iQí'áki addig viíTza nem tér Viddin-
b e , míg az általa hozott, és JLaudon fo Ve* 
zérnek által adott Írásokra* Bétsböl válafz 
nem küldödik kezéhez. .Dec. 19-dikémZi* 
monban"ebédelt'az említett• Tefterdár, De 
JLzVzy HertzegnéL1 A' Hertzeg egéíTz Tőrök 
muzsikát is tartatott kedvéért,, mellynek 
igen. örült a' Tefterdár* — H. De Lirty^t'ól 
azt írták,Zimonhól, Dec, 19-dikén 9 hogy 
QaHt%iába rendeltetett,. £ hová rövid idéi| 
eí is fog menni,. 

x> ÍM Tt íj Ct 

Az Allion hegyéről ezeket írtak Dec. 
14-dikén. Hat ízáz Durlach Reg. béli Gya
logság tartózkodik itt as hó alatt 9 maga 
ajánlásából. • Gr. Auerfpergt DurlachRe^.je 
Oberfíere *), a5 Kormányozója. Nints nyug
tok az Qrsovaiaknak mhxt^—» Alól feküfz* 
nek a? Sturtzosok, a* kik, snihellyt meg 

fej-

*) Nem Geh.'Aaerfperg tehát"; aém is,£000 ember
nek a' Kormányozó}as mint az ''élSfebeni Tud/w 
sitásokbaa volt. . • 
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fejtenek valamelly Törököt a* Várban: k g 
©ttan igyekeznek azt le venni a* lábáról. — 
Már fókákat is a* más világra küldöttek, -*• 
Az egeíTz ór illó nép meg érdemli valósággal 
a'ditséretet, nagy állhatatosfágáért, 3s maga 
bátor el fzánásáért. —• Az Oberfíer "pv, al
kalmas fát, liizret, 's egyermis főzeléket 
hordatott fel a' hegyre , hogy ha igen roíTz 
idó talál is lenni, Szükséget ne Jáffon a* Le
génység. A' Supaneki völgyben kéfzen áll 
vagy %QQQ tsefyer borj de igen nehéz fel 
vontatni a* hegyre. A' Törökök naponként 
lövöldöznek a* mi Battériáink felé: de ré~ 
ízünkről is viííza adódik & költsön; még 
pedig leg inkább bombákat^ hánynak a' mi
eink. Az ellenség nékünk fok lövöldözésé
vel is, még femmi kárt fem okozhatott, 
inert vagy el fem ér ide a1 goiyóbisfok, 
yagy a' hegy felett megyén e l — A* S^ent 
f£r$éhet fántzából ritkán lövöldöznek. 

Aufiriai Belgyiomot 
jtsffk £jipiburgt és Luxemburg tefzi már mofU 
Flandria, Brahant^ia, Antverpia, Mek-
len , Hennegau > és Namur ' 'mindnyájan el 
hajlottak, és Vandernoot Prókátort, mint 
Szabadítót, úgy ufztelik. Meddig fognak 
amazok is állani, kivált Limburg: igen bi
zonytalan. Mert emlegette már, -hogy é 
$>fahant\iának frigyese. — A' fegyveres 

nép 
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nép-is nagy réfzént el hagyta az 6-Felsége 
gáfziőit, —- VandemoQt magát, a'Braban-
t%iai nép* közönséges Ágensének nevezi.'—-
Á' Franffia Királynak Szövetkezést ajánlott 
az eggyésülf Tartomány ok nevében.: de az, 
el nem fogadta'. Más Udvaroknál is keres
kedett; *$ a' mint fokán állítják, nem is 
htfzon nélkül: nevezeteffen a' Londoninál* 
—» így forog a* Világ állapötja. — Mária 
Therésiátj édes Annyoknak kiáltották a* 
Belgák, *s tőle, ez előtt 10 efztendókkel, 
lett meg válásokat könyvezték: most / / . 
Jósef karjai közzűl ki kívánkoznak. 

Lengyel Orfoág. 
A* midőn a* Lengyelek kívülről hábo

rogni fzándékoznak; ugyan akkor alig ha 
elkerülhetik beiéiről, az egymás között 
fzármazhato egyenetlenségeket, és fzaka-
dásokat, a' mellyek pedig még nagyobb 
vefzéllyekbe borítják a' Tartományokat, 
mint a* külsó, bár akármelly vérengező 
hadakozások, Öfzve adták magokat as Ki
rályi Városok, Szám izerént <i9 és kivan-
^k , hogy ők is réfzesülheífenek a' Nemesfég 
Júliáiban. De a* Nemesfég, nem akarja, 
hogy vele a* Polgári rend, eggy rangban 
legyen. 

Török Orfiág. 
Szelim, 's a' Divánnak nagy réfze űgf 

ntki indult volt Belgrád el yeSztése' m*g' 
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hallására, vagy is inkább 3 Kerefztény Kö> 
reteknek fugallására, hogy a' Muftit, és -a* 
Bostangi Basit hivaraJlyoktal meg fofz-
sotta: tsak azén, hogy ezek a* bék.esféger 
javallottak. Amannak hellyébe .Amud MQ-
Hat, az előbbeni Muftit tette; á' Töröksé-
get, valamennyi tsak a* if-dik efztendót ei 
érte, és a* 60-dikat meg nem haladra, fegy
ver fogásra ferkentette; a' maga hadi ké-
fzületeit el kéfzitterte; minden arannyát V 
ezüstjét a'pénz verőbe bé adta, az Örvö
söknél is a5 mi találtatott, el vette, *s oda 
küldötte. így bánt a' Görögök Temploma* 
ikban lévő fok drágaságokkal is , hogy elé« 
gedendő pénze leheíTen, a* hadnak maga 
körmányozása alatt való folytatására. — Tá
lam azon vefzedelmes febeknek fájdalmas 
érzésére, mellyek tsak hamar estek egymás 
után a* testen, el ofzlóttak a' főnek Szé'deU 
gései, 

A* Bukaresti Tudósítások fzerént, fe
jével kellett adózni Szegény Kutsuk Hűjjcm 
fő Vezérnek , azon ^O/Coo emberért, mely-
lyet vefztettj .Marúmstje tájján, a* m*g* 
fel.adása £zerént» Hellyébe a* hajdani Há* 
putáiv Basa Ga%%t Hajfürt tetetett , a1 ki 
á* Bejfaráhiában lév'ó népnek Semsltíerjfj 
volt, és eddjg meg tudta Seregét Ismaííhxn 
tartani. Már fő Vezéri.ffel Mfáött ís H 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



39 * ^ ^ S e # 

( £ z , akkor jött vSít megÉgyiptcfnhóL 
ttúdőn már meg izenódött az Orofzoknafe. 
a* Had. Nagyon kárhoztatta azt a* tsele-
kedetet.) ;,: ' ,-

Lilit ti elli 
, A* kik viíTza akarták itt az eggyesfégéí 

iüitaui i értjük a' Prújfowi Királyt * a' Colo-
mai és Palatinátusi válafztó Herczegeket: 
magok m«g hafo'nlottak egymás között, — 
A'Pruífziaí Király nem a'Német Birodalom; 
hanem a' maga nevében Va ' maga tettzcsö 
ízeiéire akar it t , a' mint mutatja, rendelé
seket tenni. — Hüíédez is cselekedetére as 
egdíz Birodalom* . 

Jegyzések d Blokbáxrók 

Küldjük a5 Blókbáznak lé rajzoltt formáját. MÍ 
Mfathéz nem egé-fízen Magyar nevezet; de mivel al
kalmas' fz ót aem találtunk, mellyel ólly röviden ki 
J hetetí volna tenni ezen Frantzia fzó • darabet-£/qJk / 
tehát jobbnak Ítéltük az t-m eg hogy ni, mint a'Németek 
is tselekedtek, líik a' Blohházat Blockbaus-nak neve
zik. Bloktr (bloquer).-. a'JFraniziáknál annyit tefz, 
mint vaLameHy Várost vagy Várat környui veani, 
el zárni. Ezt tselekefzik az ollyan helyekkel, jnek 
lyeker erővel meg nem lehet-.-venni•," mint közelebb 
példa erre j'j Orso-va. Az ilíyen.. el, zártt helyek 
feÖriil Blokházakat fzoktak építeni.,. ..mejjyelvbe rako
dik az Ör álló Katon'sság, 's vigyáz belöllok, hogy 
eleséget, l£ni valót ? vsgy f«gíttség«t se kaphaflanak 
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4* Várbeliek, Vkénteleníttefíenek magokat fzukségbol 
!s fel adui. A' Blokházak ;ktf.lömbkulömbftíle nagy
ságúak fzoktak k a n i , úgy "hogy i 's-néha több tía-
ísiionokat is ízállíthatni befejek,,' Fáö'cfí kéFzűlnek 4 
ikeg formára , az oldalain fok ablakotskák' vágynak 
lagyva a' végre, hogy azokon a' béé fzállitott Ka-
coaaság M lövöldözheílen,; midőn a' fz«skl$g kivaniá, 
A' tetejét íbkfzor olly erÖÜen meg tsinálják, hogjr 
a' bomba meg nem járhatja, hanemha a' kéíííéimjék^m 
hé talál esni. A' Blokházak körül nagyobb eröíí'^--
Rtk okáért^ árkokat fzoktak hányni; a' földje;, rríeiiy 
az árkokból ki takarodik, azoknak belső ólchsíofeat fel 
tornyozzák, oily formán, hogy aJ fold fai, vagy 
garádja, mintegy hjeályek formán érjen a' katonáknak: 
\; aekik az ellenség tüze ellen "oltalmai leheílen. 
.tC garádjáá rések fagyodnak, mellyekea fti leheílea 
ágyúzni;. vagy nemeiiykor, az eíiele réselhet tsak sz 
igyák eleibe, a' garádjára állított ümz kosarakkal 
xbmiáíják, Az Iliyeri föld "''fallal ?"": és árokkal ).; öY-
ayiil vett helyek, az ágy neveztetett,. Földvárak * Re
dutok {Redout). Ez&k is külömbözo nagyságnak 
Tálaimat a'' Blokházakv . 4 , 6 *s gyakran 'több ezer 
éberekre valók is. Hogy annál nagyobb' bátorság
ban leheflen, a' Blokházakba *s azoknak kéfítéseikKfe 
a* földvárakba rakodott nép az ellenség ellen: tehát 
be fzoktak a' földvárokat karókkal, vagy palánkokkal 
(Vdlifaden) keríteni. A' földvárakba ,* eggy kis 
hidon vagyon a bejárás, méllyüek förönipóból ka
puja Vagyoa. A'kapu eleibe, a'földvárnak eggyik 
Cégéletétől .fogva, a*-máákig, $fa?iyoí Sorompókai 
(ezeket különös Rajzolatban fogjuk' meg küldeni) 
raknak, h o g | & ellenség Lovasíága , a' kapura 'ne 
oinolhaáEtn. ~ Saáikség itt meg jegyezni, hogy 

Blok-
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Blokházak ugyan ahitsenek magokban földvárak néU 
ííiii; áe vágynak földvárak Blokházak nélki'iL Továb -
bá, hogy a' Blokházak, nem tsupán tsak az olly 
elleíaséges Várak körül kéfzíttetnek , mellyeket a? feí 
adásra akarnak kénfzferiteni, hanem mindenütt, a' hol 
fziikségesképpen fegyveres népnek kell állani; Vá
rak pedig nintsenek* így p. o. fzámos Blokházaink 
vágynak minékünk Homát Orfzág, és Bofznia hatá
rain: a' minthogy róllok tettünk is gyakor ízben em
lékezetet. Voltak Mebádia körül is a' Bánátban. — 
Nem múlathatjuk e l , ezen alkalmatosfággal emlitení ^ 
minő hallatlan vakmerőségeknek, 's dühösfégeknek 
jeleit adták egynehány ízben a' Bofznyákok, a* mi 
Blokházaink körül. T. L midőn a' karók miá, femmi 
módon nem férhetnének a' földvárakból ki tüzelő Vi
tézeinkhez : kó'zzülök némellyek arra vetették feje
ke t , hogy hoflzá kötelekkel, mellyeknek eggyik 
végére bivalyokat fogtak, egélízen a' karókhoz nyar
galtak, azokat a' karókra reájok hurkolták, 's illy 
eröfzakofFan igyekeztek a' palánkokat tövestől ki 
fzaggatni. Meg történt az is , hogy temérdek hóltt-
jaiknak testeikből, hágtsókat tsínáltak, méllyeken % 

a' karók tetejébe fel máfzhaífanak, 's onnan a' földvár 
árkaiba le ugrálhaffanak. 

Az ide zárit Rajzolaton, távol a' hegyen, két 
for fátor láítzik. Azon innen, két Hi'ífzár íül^ a* 
fzéisŐ Őrizeten, kiknek eggyike eggyik, a' másik 
pedig: más felől vigyázza az ellenséget. Több paj-
sisíaife , azon három föld kunyhókban múlatják ma -
gfikWt. mellyek melleitek IkemléltetKek* 
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