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J3 u áa. 
• 'Tekintetes Státusok, és Rendek f 
. 5»Nem nyilatkoztathatom eléggé, fem azt az 

örvendetes gerjedelmet, mellyet magamban érzek, 
fem azt a' közönséges vigaíztalást, mellyet a' Tekin
tetes Státusoknak, és Kendeknek mintegy homlokok
ról olvasok e5 mái jeles és emlékezetes Napon, melíy 
hufzonöt efzténdöknek el forgása, és az Orfzágnak 
az alatt történt fzámtalan változási 's viizontagsági 
után, különös Isteni intézetből mindnyájunknak meg 
adta, hogy ebben a' törvényesen egybe fereglett 
Gyülekezetben hajdani, és fzámos Századoktól, óta 
gyakoroltatott Törvény t fzerzo hatálmunkal, ízabadoa 
és bátran élhetünk, és minden ahoz tartozandó dol
gokról eggyesültt akarattal tanátskoznatunk. *.' 

„Ugyanis ki nem tudja közzulunk, mennyi mos
toha bajos ügyeken, 's vifzoatagságokon esett által, 
ezen tos gyökeres, és magában igen helyesen kéízük 
Törvényeinknek fo fzerzemétmye, még fzinte ama* 
régi időtől fogva? mellyben ditso Eleink, 's Őseink 
polgári Társaságba léptek, 's egybe fzo vetkeztek ; 
holott ez által vagyon kiváltképpen 's el oföolhatat-
lanűl öfzve tsatoltatva a' Királyi Felséghez tartozó 
Fejedelmi Hatalom, az Orfzág Rendjeinek fzabadsá-
gával, és mind a' keit® •, az egéfz Népnek., és Közön
ségnek boldogságával: mellyre nézve méltán láttatik 
tsüdálatosnakv honnan történhetett valaha, e' gyökeres 
Szerzeményünknek több izben való hanyatlása, sotaz 
utóbbi időkben tsak nem végső meg tout&sa ?Ét 
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„ E l ő fzámláítatnafc tudniillik András Hlyen ne
vezetű második Királyunk, 's utánna következett 
Fejedelmeink' törvényes Tzikkelyeiben azok az okok, 
mellyek a' íeg fzentebb és helyeílebb Végezéseket is 
ido jártával v^gy éppeü el törlik, vagy legalább meg 
vefztegetik." 

„Mellyekbez képest na m H s Törvényünk fzer-
zeménnyének fo ágazatiban történt fok rendbéli válto
zásoknak okát 's eredetét méllyebben akarjuk visgálm, 
fel találjuk leg ottan, hogy mindenestol vagy a'fzivek-
nek meg hasonlott egyenetlenségekből, vagy magának 
a' Törvénynek bal és helytelen értelméből és magya-
rázattyából ( a' mint tudniillik a^t Iiiki tulajdon tetz-
tzésére 's különös haíznára tsavarította ) fzármazták." 

„Ellenben bizoayos lévén az, hogy Törvényeink* 
bol fzármazó köz - bátorságnak tellyes oltalma, és 
eggyetlen egy védelme, a' Fejedelem és Orfzág Rend
jei köztt vifzont való bizodalomban, és az egéfz Nép
nek a' Törvényt fzerzo 's ki fZolgákató hatalomhoz 
tsatoltatott biztos fzeretetében vagyon helyhéztetve:' 
femmire, valóban gondoffabban és nagyobb figyelem
mel e' jelenlévő közönséges Orfzág Gyülekezetében 
nem kell vigyáznunk; mint,. hogy eredetét, funda-
mentomát törvényes Végezéseinknek, 's terméfzetes 
folyamattyát, sot fejenként a' polgári Közönségre is 
ki terjedő sikeres hafznát nyomoflan meg fontolván, 
annakutánna pedig történt féreímeinknek okait minden 
félre vonó tekintet 's különös hafzon keresés nélkül 
nyomozván, orvosló és helyre hozó efzközökhez 
ragafzkodjunk: Hs így meg újítván, é" tellyes vilá-
goüágra hozván tos, gyökeres Törvényeinket, e'fe-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



# * « M # 

kit minden bé ísufzamódott helytelen j és á* gyökeres" 
^Törvényeknek igaz értelmével ellenkező fzókásokatis 
el törülvén, a' polgári fő vezérlésűek mindeti féfzeit 
úgy ki fejcsíik , hogy mindenféle vefZédélmes versen
géseknek el zárván kútfejét, a' Fejedelem és Stát»-
sok között a' tökélíetes bizodalmat még érÖsíttsiik* 
Meíly által a' rendesen el intéztetett Polgárságnak 
kellemetes gyű'mÖltsében nem tsak mi magutik réfze-
sülhetünk; hahein a' mi késő vagy éppen végső íva~ 
dékinkat is emberi erőtől ki telhető Őrizettel 's bátor
sággal kfe'zöffé tehettyuké 

Minő 's melíy tetemes öfztö'ti * és álkalmatoííag 
adja itt elo magát a* méllyebb elmélkedésre? kik! 
nyilván látja, ha kiváltképpen a' hajdani is mostani 
időknek Történetek, az Örfzágnak idő fzerént tett 
Törvény végezéseivel égybé akarja vetni. 

De az ilíyetén okoskodásnak 's beízé^dnek társé
gére botsátkoznóm, fem aZ időnek mostani rovid lété 
nem engedi, fem pedig azért fzüks"égesnek nem Íté
lem , mivel az Orfzágftak mindén refzeiboi ki fzínlett* 
értelmes, tanúíff, és mindennemű tapafztalásokbati 
gyakorlott jeles Urak előtt kellétik fzólMom, a' kik 
mind azokat bőven által látják * és ( a' mint magammal 
elhitetem) ugyan azon fzáüdékíói öfztönöztetvén.ezétó 
J£özgyül«kéZetre óhajtva siettek* 

Ázt mindazonáltal eí néiö uieíiÖzhéíeM, n@gjf 
C a' mennyire iparkodásommal fel érhettem) a' mi 
Kezdettől fogva még hátáröztatotf, idővel gyarápödaíÉ 
's még magy^'áztatott Törvényeink , ha telíyes, éá 
£ törvényt fzerző hatalom lelkéhez ülő és fartövé 
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uyilvánság?a tétetnek .,•' arra különőífen tzéloztak 9 

hogy azon vifzont való bizodalom a' Státusok és Fe
jedelem között, nem Milomben az egéfz Népnek 
fzeretete és buzgósága a'-Törvényt fzerzo és ki fz oi* 
gáltató hatalomra nézve, örök állandóságra gyöke
rezne. 

El rendeltetett tudniillik azon Törvények álfáig 
hogy a' Királyi hatalom, a' kíils'Ö és belső bátorság
nak meg fzerzésére, a' köz eggyeílegnek fenn tartán 
sara, és a'gyesgébbeknek a5 ' telietösbbek ellen való 
védelmére; fzóval: az egéfz népbéli Társaságnak 
fzoroíTabb egybe kötésére előbb kelő és jeles légyen, 
ágy mindazonáltal, hogy a' Törvényben meg hatá" 
roztatott ízabadságnak ígm férelmet, fem tsonkítást 
ac okozhaíTon. 

Annakokáért, ha mindenestől ezen iós gyökeres 
Törvényeink az 5 hajdani foganatjukra viílza tétet
nek: meg fzünik kéttség kiviül az Orfzág Státusaiban 
minden félelem a' felöl, hogy az abból következő 
bátorság valaha akar fzemélíyekben, akar vagyonok-
jjan férelmet ne fzenvedjen; meg íziinik következés
képpen annak fzüleménnye i s , a' Fejedelemtől valé 
aéminémü Tartalék. 

Azonban, hogy ezen vifzent való feizodalomnak 
a'' Státusok és a' Fejedelem között kivánt sikere, és 
jbaizaa légyen; az nem külffmben fzükséges: hogy 
Őaaön magok az Orfzág' Státusai között is minden 
hasoniásnak, vagy vetekedésnek tüze el óltaflek; 
ípinden Kar- vagy Religióbeii rendet^n kiilÖmböz-
tetés (melly a'kivuí is Törvényünk' indúíattyátóí 

ide~ 
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.j, félté tétették:' Egyedül a' jó erkölcs, jám
borság , és a' Közjónak elo mozdítására való igyeke
zet légyen érdem, és grádits a' fellyebb való Méltó
ságokra , és más Hivatalokra. Végre a' hafzootiak , 
és a' Törvény igazságnak ki fzolgáltatásában kire 
kire egyenlő légyen a' tekintet; mert valameddig az 
egyenetlenségnek, vagy gyüTölségnek néminemű ré-
fze fen vagyon: femmiféle efzköz-öknek fegedelmé-
v d nem vélhetem , hogy Törvényünk* elégséges bá
torságát meg fzerezheííük. 

Helyre állván végtére a' Fejedelem és Státusok, 
ismét a' Státusok és Rendek önnön magok között is 
a'bizodalom és baráttság; hátra van mégis , hogy 
Ü többi akar miféle íprsú Orfzágbéli Lakosoknak is 
fzérétete 's buzgósága törvényes Végezéseínkhez fzo-
K>ÍTan le kötelezteffen, és ok mindnyájan ennek .ol
talma alatt magokat boldogoknak állíttsák ; melly nem 
jkülömben kéfzijlliet meg, mint, ha ok magok nyil
ván való jelenségekből tapafztalhatják, hogy a' Tör
vényt fzerzohatalom arrakülönös igyekezettel tzéíoz, 
hogy azon femmi módot 's törvényt nem esmero Ural
kodástól méltán való Tartalék .(mellynek"fzinte ne
vétől is minden fzabad Nemzet még alattayaióihoz 
képest is ifzonyodik) fzívekbÖl 's fejekből ki irtas
son. Ha hogy továbbá tellyts bátorságban láttyák 
mind fzeméllyeket, mind vagyoraokat, ha az igazság
nak kéfz kifzolgáltatását, ha az Uraság fzolgálatjá-
íjak, és a' kó"z tehernek kinek kinek tehettsegéhez 
fzabott igazságos fel ofztását tapafztalják; egy fzóval; 
ha a' valóságos tselekedet léfzen tanú bizonyságok, 
hogy a' Törvtnyt fzerzo és ki fzolgáítaíó hatalom 
sem a' fzabad és mértéktelen akaratból, hanem inkább 

* 2Z 
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íz Ö» acm küiőmbeu mint faja? hafzookttak tekintetes 
tol viseltetik mindenekben. így léfzen, hogy a' kézié 
müvek, és kereskedések virágzásra vergődjenek, af 

fzorgajmatoskodás mindenütt el terjedjen. Boldogok-? 
tuk fogják állítani magokat fzinte a' külső vidék 
Psfemzetek is» ha illyen Orfzágnak Zsellérjei lehetnek, 
a'hol a? Törvények' védelme alatt menttek, mind 
fzeméllyekben > mrad javaikban tellyes bátorsággal 
élhetnek , és forsokat ületÖ terheken kivíil más törvény* 
fflen farkallispkat nem éregn;ekt 

3És ez yólt (ügy láttatik nékem) minden idSben 
a/ mi Törvényünknek 's köz állapotunknak veleje és, 
lelke, ha minden erre tzélozó Végezéseket egybe 
vetünk, mellyeket rendfzeréot itten §1Q hoznom, 
fzükségtelennek állíto,m2 

Meg esmérték tudniillik régi őseink,, hogy a^, 
t$bb Orfzág Lakosainak is íllendp' 's mértékletes fza? 
bánsága, és a* Térvényt fzerz§ hatalomhoz ragafz-
kodó bizodalma, Törvényünk fp fzerz^m^nnyébeiv 
|yö|iirtzett bátorságnak eggyik oltalma* 

Ezek ígihol T. Státusok és Rendek« a' mi Con-
ftitutziónkról T és annak állandóságáról való elmélke-
fiésgim. is- Meg f«jtem én azokat bővebben azon 
fzabac}sággal, melly minden ízabtad Hazában neveké-* 
det? Emberhez illendő -> akkor Ieg inkáhfc; mi4$$ effé
lékről rendfzerénr fogjunk egymásjai fékezni ; miyeJ 
jéltudpm, hogy az, hivatalomhoz (meljybe midőn 
W*g fc gQfcdolárn, felsobh (londviselésrek intézetébe 
jlfjyteetterü ) t«rtf?&, fcqgy ftún^ a' ^irályi fe\* 
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tételeket, mind a' köz tanácskozásra botsátandó dol
gokat nyilván ki tenni és ki fejteni köteles legyek; 
-ha mi kü'lembó'zo értelmek fordulnának elo , azokat 
eggyeftegre intézni; és így végtére azokhoz, a'mik 
a' Tek. Státusok által el végeztetnek, híven ragafz-
kodni. Fog pedig továbbá ó'regbedni ezen hivatalom
nak bé töltésére fel gerjedett buzgóságom, ha a' Tek. 
Státusoknak fzeméílyemhez, és fzivbéli indúlatimhoz 
bizodaimokat tovább is fogom tapafztalni. 

Mert nékem ugyan minden, e' Gyülekezetben 
tejendÖ munkáimnak e' léfzen leg bővebb jutalma, ha 
hív igyekezetemmel Törvényünk' erejének meg térí
tésére, és Örök bátorságba helyheztetésére valamit 
íhafználhatok, és így törvényes Szabadságunknak ked
ves gyümö'ltsét Maradékink' fzámára is meg fzerez-
hettyük, ; 

Nintsen is egyéb hátra, hanem hogy a' Tekint* 
Státusokat hazafiúi, és polgár-társi bizodalommal kér
jem, hogy le tévén minden meg elozo vélekedéseket, 
egymáíTal viízontvaló baráttságot és bizodalmat (melly 
egyedül fzerzi a' dolgoknak tökélletes folyamattyát ) 
tartani, femmire másra, hanem a' Közjónak elö moz
dítására igyekezni, a'mik ide nem tartoznak, félre 
hagyni, gondolatit értelmeíFen, minden fziv' háboro
dás nélkül rend fzerént elö adni, egymást békével, 
és tsendesen meg halgatni méltóztaflanak; mivel hogy 
nem mindeggyiknéí egyenlő a' Magyarázatnak rendje 
és módja , és gyakran a' mi kezdetén a' befzédnek 
nem láttatik a' fel vett tzélra fzolgálni, fem a' köz-
várakodásnak meg felelni; ha még is végre környíl!-

, állá-
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állásival eggyütt a' dolog ki fejtüfdik, helyes tanáts-
vál belőle. Azt fern kelletik tsak azért el fajúit Ha
zafinak tartani, hogy ítéletébenkiilörnbözik inasok
tól; hanem a' Köz-Társaságnak-a' tettzik inkább előt
tem vefzedelmesnek, a' k i , minekmánna maga értel
mét bőven ki adta , és a' közönséges ítéletet a'magáéi
val ellenkezni látja : még is állatásán , versenyeíien 
megmarad, fem eggyesűlni igyekezetével nem akar 
annak elo mozdítására 5 a' mit a' T . Státusok nagyobb 
réízbe-n végeztek. 

Most, Tekintetes Státusok és Rendek! az egéfo 
Világnak fzemei reánk vágynak fuggefztv-e* MutaíTuk 
meg mind azon Nemzeteknek, a' kik vélünk köz vé-
delmezás 's bátorságra nézve fzoroíTabban vágynak 
pfzve tsatolva, mind pedig másoknak is főképp a' 
külsőbbelinsk, hogy mi gyökeres Törvényeink fzer-
zeménnyét fen tartani nem azért kivánnyak , hogy 
zablátian ízahadságra kaphaííunk , hanem hogy ezen 
Consíítutziónkat Törvényeink igaz értelme , fzerént 
köztársaságunknak boldogságára ' leg alkalmatoffabbnak 

" lenni tapafztalásunkból találjak. — Esmerteííuk meg 
vélek, hogy ha Hazánkban némely hibák találtatnak 
i t , azok nem a' Törvény fzerzésiinknek tulajdonít-
tattadiatnak s hanem inkább onnan eredhetnek, hogy 
Oriságos Gyülekezeteink az Törvény által ki fza-
boit ido alatt nem tartattak; noha tsak ezen gyakrab
ban el© forduló Orfzág Gyűlései a' Törvényt fzerzo 
hatalomnak lelkit tifztán meg tartják, a' Törvény 
magyarázattyában , a' kö'z - igazgatásban a' Várme
gyéknek kíilö'mbÖzŐ értelmeket eggyesítik, a' Tör-
ványíelenséget mindjárt gyökerében nt_.g fojtják, és 
így 83 egéi'z Nemzetnek es;y más közt fzükseges 
ffggy£:-!ilc£i-t ierj inaraíztykM. • 

A' 
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A' minden jónak kút feje, 's fzivünkben a ' jo 
tselekedetekne>; egyenefiegét visgáló Nagy Isten, 
engedje mindnyájunknak ízenf áldását! hogy ezen 
Orfzág Gyűlésünket fzereHtséflen el kezdheííük; foly
tathattuk, 's yégezheílu-k: azt a' fö pontot, Orfzá-
gunk annyiízor óhajtott boldogságát) a'mely okból 
/itten meg jelentünk) egyenes fzivveí kereííiik, 's eí 

E' mellett a' Fejedelemnek a* magáét fzentül meg 
adjuk; Nemes fzabadságinkat pedig az egéfz Népnek 
boldog-kásával ugy módosittsuk, ne hogy ha egybe* 
vagy másba' gyökeres Törvényeinknek valóságos ér
teiméi el hibáznánk, az eggyeíleget tartó fz-öros kö-
tétst, ha nem mindjárt, ido jártával abból ne talán-
tán fzükségképpen eredendő következésekkel meg 
gyengíttsük.— Ez minden Tanátskozásinkban előt
tünk fen forogván, kegyes Fejedelmünknek bizodal
mát, fzeretetéf, Hazánkfiainak pedig , és maradékink-
nak hálaadatoflágokat érdemelhettytik, és ezáltal az 
Haza meg maradását emlékeztető örö'k alkotmánnyal 
méltán ditsekethetimk. ( 

Én azonban magamat a' Tekintetes Statusoknak^ 
és Rendeknek kegyeilégekbe, baráttságokba, és fze~ 
retetekbe ajánlom. 

Ezen Befzédet mondotta (mint klki ma
gáról Is alkalmasint éfzre vehette) a' Kir. 

- Táblánál Király i^épét viselő-, és az' Orfzág'* 
Gyűlését formáló második Táblánál ElélfrlŐ 
M. Urményi josef'-úr 9 az említett második 
Táblátiak jim: io-tiikén tartatott első Ülésé

ben, 
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ben. — Ezen Befzédnek fígyelmetes el olva
sása után, mondja már valaki — hogy nem 
lehet nagy Dolgokról fzépen, nyomoíTans 
és sikereién írni magyarul! 

Béts. 
T^ettin Vára* Ostromának kezdetéről 's fo-

lyamattyáról, következendő Tudósítást 
adott ki Jul. 18-dikán a' Hadi Tanáts: 

„ Minekutánna Haditármester B. Devins 
Úr meg tette volna T^ettin Vára' Ostroma 
erántt a' rendeléseket, és a' Salchevako^a 
felé Klokouon kerefztül menő utakat bé 
vágatta volna: fel kerekedett Jun. u-dikén 
a' Vojnovitsi Táborból; ii-diken T^evitto-
vitánál meg állapodott; innen ismét, hogy 
mind a' kormányozása alatt lévő Seregnek 
több réfzeihez, mind pedig T^ettinhe^is 
közelebb leheííen; a* Milievát^i Táborba 
költözött; la-diken lett ofztán a* Dugicha* 
Tfyevas-nk\ való Táborba fzállás, aJ mikor 
mindjárt ki is nézték *s jelelték a* fántzok-
nak és redutoknak való helyeket, 's az árko* 
lások' meneteleket. Olly fáradhatatlanul lá
tott Ing. Major Cerini Úr a' dologhoz , hogy 
még azon éjtfzaka el kéfzultek 3 fántzok; 
Pattantyús OberftL Ankenbrand ur is úgy 
rajta volt a* redutoknak tsináltatásán, hogy 
24-dikre 3 volt kéfzen: '$ még ag-dikon 
repült már egy, 4 nagy ágyúkra valóból, 
Txettin felé a* golyóbis; 25-diken pedig, 
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jókor reggel kettőből; és továbbat három
bó l Már reggeli 8 órakor halgatásra juttat
lak ágyúink, az eránnyokbart lévő Várbéli 
ágyukat.—>• 14-ken tsupsn 1 emberünk kapottá' 
munka köbben febet, a' Deutfchmeijler Reg. 
bői: hanem Cerini Major Urat az a' fzeren-
tsétlenség találta visgálódása közben, hogy 
eggyik lábát ketté lettek* — a?-diken, { 
emberünk febesedett meg, a' battériák' ké-
fzitése alkalmatoíTágával. Ezen a* napon, 
valami f 00 főből álló lovas és gyalog Tö-
rökfég íereglett öfzve a' fzomfzéd erőflegek-
bői, 's közelgetett is néminémuképpen Vi
tézeinkhez; de ugyan tsak femmit fem kez
dett. - ^ 56-diktól fogva 17-díkig, femmi 
kárunkba nem került a* munkának folytatása. 
*—• a7-dikenreggel, { redutokból lövöldözte 
Népünk a' Várat; még pedig olly erőben, 
hogy az ellenfégnek alkalmatos ágyúzó he
lyei mind öfzve romlottak; a* Várban is 
gyakor tüz támadt: de a1 mellynek el oltá
sában fzerentsések voltak a'Törökök. Ezen 
a* napon öfzve akadtak némelly Visgálodóink 
a5 Gyulai fzabad Seregéből, egy fót Török-
féggel. Viadalra kelvén a 'do log , n em
berünk ese t te l ; a* kormányozó Hadnagy 
pedig febet kapván, néhány Közemberekkel 
eggyütt rabságra jutott. Az ellenfég 5 em
bereit hagyta halva a'tsata piatzon; más 
több holtjait és febeffeit pedig hé hurtzolta 
a'Várba, Ugyanaz emiitett napon, a'jobb 
kéz felől i^vő Battériától kezdve, egy tsa* 
YgrgQ árok hányásához kezdtek réfzünkról s 
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a' mellyböl f. I hafzonnal lehetne ki tüzelni* 
5s el rekefzteni vizektől a* Várbelieket. — 
Ezt látva?i a* ellenfég, tüzeíTen ki tsapqct: 
de jó forma veíztefégéveí vííBa 'verettetetfj 
Ez alkaloiatoífággal halálos íebűt vett a' hs* 
sán G. B. Euhenhofen,; • kiv.űlötte .öten febe* 
sedtek meg. — 27-diktöl fogva a8-dikig, 
minden bántódás nélkül haladhatott a5 mun« 
kaf, tsupán 1 munkásunk lövetett agyon.—* 
Sg-dikon, valami 2000 Törökök nézegetlek 
darab ideig j az által ellenben lévő hegyek
ről Népünk' fekvését, kik aonakutáooa Kla~ 
duf^nál meg fzállottak. Midoa 29-dikén,, 
két Battériák5 kéfzítésében foglalatoskodnának 
a' harmadik árokban embereink, mintegy 
130 lépésnyire a* Várhoz: 14-et Sebesített 
Yöít meg réfz Szerént közziilök az ellenfég' 
golyóbisía, 30-dikon, másodlzor tsapott 
ki az ellenfég: de tsupán g embereinket Se
besítette meg. Maga 6 rióltjait hagyta az 
ütközet helyén. Ezen napon két emberünk 
Sebesedett még meg azok közzűl, kik a5 3* 
dik árok bé fejéz.ésén dolgoztának, mintegy 
130 lépésnyire a'.'Vártól. Ez nap hóit- meg 
G. B» Bubenhofeny• >a6-dikon vett Sebében. 
— Jul. első napján, valami aooo-ig való tkfa 
fzerént lovas, réfz fzerént pedig gyalog Tö
rökök rajtok jöttek Vitézeinken. A5 Lovasok 
némelly Gyalogokkalveggyütt, bal fzárnyun-
kat környékezték-; a' Gyalogok.ellenben," a* 
Várból durrogó ágyúiknak óltalmok alatt* 
jobb Szárnyunkat Szándékoztak küvön fzakaSz-
taní. Nagy dühöíféggel és Szokott kurjoa-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



ífcsw-s&s* 77 

gatáífal kezdte az ellénfég a* viadalt: de Se
regeinket koránt •"••Sem 'rémíthette e!9 mint 
gondolta; mert esek olly derekaífaa tüzel
tek viffza reája, ruínd puskákból9 mind k-
gyűkból ,• hogy;.ö alkalmas vefztjes-éggel há
tat kénteleníttétett fordítani* Húfz holtjai
nál többen találtattak az erdőkben, és vágá
sokban. Sebet pedig többen kaptak közzűie 
50-nél — RéfzünkrÓl a ember esett el , 5s $ 
iebesedett meg. F. M, L. B. VaUijch Uraik 
bal -'tzombját is egy flinta golyóbis találta. — 
Jüí. 2-dikára, a* meddig 7 embereiket ej
tett febbe az ellenség tüze, egéíEen kéfzen 
lettek £ mieink a' harmadik árkoláíTal; és 
éjfél után i órakor af fal tsorbító Battériák
nak tsinálásához fogtak, s' eggy el is ké-
fzült éjfél utáni a órára;' 3-dikon,. a' máso
diknak kéfzitéséhez kezdettek. —- A* Vá
ron fegíteni kívánó, 'a. ugyan..azért. Népün
ket mind untalan ízemmel' tartó'Törökség' 
nem mozdított ugyan az alatt femmit, ha
nem hogy minekutánna a'; fzomízéd eróffe-
gekbol izálingodzó Oíztályotskákkal derekai-
ian meg Szaporodott volna a'Száma, Vidof^ 
ko~Po Ily ériéig T\cttinlie^ 1 óránnyi forma 
meíTziségre, Táborba ízállott. -— Júliusnak 

'3-dikán, visgálodóba indult az említett 
Törökségnek egy réfze; de tsak meíTziről 
fzemlélödött. Azonban réfzünkrSi fzakadat-
íanúi a* második faltsorhító- patteriának ké-
fzítésében dolgoztak, Y a" föld alatt való 
meneteleknek ásásához kezdettek. A' Vár
hoz tsak 130 lépésnyire dolgoztak jobbárs 

- ezen 

Ráday Gyűjtemény 



78 fttee* 

ezen a napon munkásaink. Hogy mindaz-
által még feni febesedett meg több a embe
rünknél, annak oka az, hogy már puskával 
nem igen árthatott nekiek az eilení'ég, —~ 
3-diktól fogva 4-dikig, 1 dolgosunk esett 
el , , 's 6 kapott febet. — 4-díken roííz ido 
lett,^ meliy nagy akadályt tett a' munkában, 
és a' Szállításban. A' mieinket ízemmel tar* 
tort; Törökfég 3000-re ízaporodott. Az ár* 
kolások körűi dolgoztak f-diken. és 6-dikon ií. 
Amazon 1 emberünk vefztette életét, *s 6 
kapott febet; ezen, t* í. 6-díkön, femmi 
yefzteségünk fem vők, mivel már az árkok 
oldalai derekaffan fel voltak földdel halmoz* 
va. 7-diken ismét nehezítette a'munkát a* 
roflz idö. Ugyan ezen napon 3 emberünk 
íebesedett meg, 1 Sapeur, egy Deutfchmei-
fier Reg. béli Közember, és 1 Dolgos. —h 
8-diktól fogva 9'dikig9 femmi különös nem 
esett. —, ii-dikre, 6000 re nevekedett-volt 
már a' Népünk után ólálkodó Törökfégnek 
Száma, tlly erővel próbát akart a tenni-a* 
jobb fzárnyunk ellen; még pedig, hogy 
annál inkább reá fzedheííe a' mieinket, bal 
Szárnyunkra tsapott reggeli 9 órakor, hol« 
ott koránt fem erről az oldalról volt tzéllya 
meg támadni Népünket; a' minthogy ezen 
meg támadását annak íe lehet jó formán 
mondani. Tsak hamar néki is kerekedett 
ezentúl, LovaíTainak némelly réfzével egy-
gyütt , as Gyaíogfá^a, és 1 fántzaink mel 
lett e l , egéíTzen előre nyomúlrj Rotnano^ 
vich Nyvve nevezetű FkfchénJűie^. (Fis 

fehé-
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íchéíiek hivattatik egy 3 fzegletü fántz)* 
mellyben egy Preifc Reg, béli Kompánia 
állott. Az említett a fántzokból (Malo 
S^adikovo Berdo, és Veliko S^adikovo 
Berdo nevezetűekból) ágyúztak ugyan ki 
a' Preifc és Schröder Gyalogjai az ellen
iégre : de ez nem gondolt azzal, tsak hogy 
reményfége ízerént boldogúlhaííbi\ fzándé-
kában. A' Fleíchének hátulsó réfze, melly-
nek eránnyában egy Redout kéfzűlt, fzánt-
fzándékkal kerítetlen volt hagyva, és a* 
benne állott Kompánia parantsolatot vett 
elére, hogy9 azon esetre, ha igen nagy 
fzá.mmal találna jóni ellene az ellenfég, ide
jében a' háta megett lévó' hegyre vonja 
magát, a' hol 1 Schröder Kompániája ál
lott , Romanovich Berdo Redutunk ágyúi
nak ókalmok alatt, és ekképpen tsaliya a* 
Fleíchébe az ellenféget. Ezen parantsolat-
hoz alkalmaztatván magát a* Preifc Kom
pániája, elébb ugyan ágyúit az emiitett 
hegyre el fzállítoua; azután pedig maga is 
fel kerekedett, és a* hegyen állott Schröder 
Kompániájához kaptsolta magát. A8 Törö
kök neki örülték a' kéfz fzáílásnak, 's alig 
várták, hogy bé férkezheflenek az el ha
gyatott Fleíchébe. Leg ottan fel is bigy-
gyefztették 5 Záfzltikat a' Flefche oldala 
mellett halmoífan álló földre (Parapét). De 
nem foka maradhattak a' Flefche birtokában, 
mert Galloth Pattantyús Fóhadnagy Ornak 
a' hegyról ^aló reájok tüzeltetését tellyes-
féggel ki nem állhatták: a' Flefchét nagy 

vefz-
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vefztefégekkel oda hagyni, és Táborokba 
viflza. sietni- kéntélení-ftettek* — A5 Preij\ 
Kompániája íijra-bé állott elöbbeni helyére. 
~— .Két ízáz -holtjai maradtak az ellenfégtiek-
n' fenn meg., nevezett két íántzaink eránnyá-
han 5 és a Fleíché körűi. Kéttség kiviül 
magokkal is emeltek el némellyeket. Se beí
gérnek ízám'át nem lehet tökélleteflerr meg 
határozni; mindazáltal az el-estek. ízárnároí 
ítélvén, igen lehettek azok 4—foo-an. •—• 
A' döglött lovak húfzával. hevertek itt am
ott az emiitett 'hely ekén. — GyŐzédéhrié-
nek jeléül, 1 Záízlót is mutathat, a' íok 
fegyvereken kívül, diadalmas Serégünk.— 
RéízünkrŐl 12-en estek e l , 's 71-én kaptak 
íebet., A* Sebeffek között vágynak: Pattan-
.tyús Kapitány Mamülla CTr, az OguliniReg. 
bői; Kapít. Gr. Pace9 a' Sckröder-kb'ö'l; 
és Sertits Főhadnagy Üt, a' S^ltániból — 
Kiváltképpen való módon meg külöinböz-
tették magókat_ej£ir~-alkalmfttolíaggal:. az 
említett Mamuttá Kap. Úr; a* Fleíchcbélí 
Kompániát kormányozott Preij\-Reg, béli 
Kap. Delabrun Űr, és''Pattantyús Főhadn.-
Gallöth-Úr..'.— Másfél óráig tartott az él-
leníég' ízerentsétlcn próba tétele. Ez alatt 
az idő.- alatt ^ Várbeliek is ki rontottak Mí-
náinkra: de* siet-tséggel oda érkezett Schrö-
der Reg. béli Kapitány la Motte Úr által, 
6 ember vefzreíégekkel, diadalmáflan viíiza 
verettek. 

Nemei ly 
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Némelly magános Levelek fzeréntj F. 
M. L. Vallijch GV helyébe Geo. Peharnik 
Urat kívánta maga mellé tfaditárfnester B. 
Devihs XJT. . Az említett Gen. úrnak helyé
be pedig ~Ládievát\ba Ob. Rukavina Úri 
annak helyébe ismét Rakovit^ábu., OberftU 
S\_álkovits Űr rendeltetett; 

A' műit Vasárnap váltotta fel a* Gyáfzf 
•ama' deli termetű Sándor Leopold FÓ Her-
tzeg, faját Hufzár Regementjéoek Oberíteri 
Formaruhájával, meliy jeles öltözetben dk* 
íze^kedve9,délután ugyari a' Práter erdejé
ben; estve pedig az Udvari Teátromban j 
mindeneknek fzemeiket magára vonta, ősfc 
Vonhatta is: mert valóban minden mozdu
lása terméfzetes* és a' Ruhához illő igay 
magyaros. Meg tetrzik, hogy régólta vise
li már ezen fzéperi nőtt Hertzeg Nemzeti Öltö» 
zetünket. Lehet eien ? hogy a' Magyarnak né 
viduljon rajta á'ízive.; Hát ha majd i Magyar 
Nyelvet is tökélieteííeti fogja befzéllenij 
mellyberi j tsak Eétsbe lett jövetelétől fog' 
y a i s , igen fokra ment már. — Tegnap 
kezdte el, két Eáttyaival eggyütt, áVMa
gyar Kantzellariába való bé járást; mivel 
a' Király' kívánsága az, hogy az Iffjú Her 
tzegek magokat Hazánk' dolgaiban utasíts- V 
ísák. - - E l fognak járni a' Tsch • Kántzella-
fiába is-

* Nem 
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Nem elég'vala tehát 9 hogy ezen 1790-
dik efzt. ben ^ladikunktól fofzcatná'íik-meg* 
#£• Ki Sem iörülgetheténk jól Szemeinket" a* 
könyvektől, méllyeket eggyik Nagy Héro-
sunknak halálán hullattunk: ar mikor már a* 
másikat — Láudónunkat kell siratnunk. ~— 
7$ efzrendökre terjedt ezen Világ Szerte el 
nevezetesedért, *s méltán örök emlékezet
ben maradandó' Nagy Embernek ditső éle* 
t e , mellynek jul. 14-dikén , reggeli 7 óra
kot., az úgy neveztetett Haemorrhóidalfo 
.Kóíika 'vetett véget, a5 'Morva Of)\ági Se^ 
regnek fo Kvánélíyábaii;, Neutitfcheinhan. 
—- Teste, Hadersdorfba hozatott, Js az 
©da való Szép Kertnek azon réSzében ké* 
Szült, temető helybe tétetett, a* hová néhai 
kedves Barátjának Gellert-nok Képét hely
heztette volt éleiében .a'. Megholt. • E 'volt 
t. i. már régtél,fogva ki nyilatkoztatott Sa
ját kiváosiga.-— 2o-dikon5 10 órától fogva 
12-ig tartattak az Exequiák, -if~Mariábruni 
Templomban.--—' Örökösének, kedvesFe
leségét 9 Hágen Klára Aflzonyr hagyta. 
Énnek ^halála mkn pedig, a* Nénnye* Fifat,-
iS.JLandGnt 9 - 'kit a? Zimonnál meg halálo
zott Attyafijénak' helyébe fogadott fel; V 
a. kit moft a3 Király, a* néhai FŐ Vezér* 
.haláláról érkezett Szomorú hírnek vételéve]$ 
Oberíll. fágból leg ottan második Oberfter-
ségre küldötte, a' Laudon nevet viseld 
Gyalog Regementbe. — Azon kis Török 
Leányról fém felejtkezett el,- kit tavaly 

hozott 
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hozott volt magával ., Nandarfejérvára 
melléi: hagyott,u L néki annyit, a5 mennyi-
b'Ó'i betsülettel el élhet. • . 

A' MOTVM OrfyágiMm^k^ ezen hóm 
5-díkétv. kezdték fiozzá;'"• -a' Morvái és $lé+* 
sial Kormány.ozónak, Gróf ' Ugarte-nekf 
Eídlülése alatt, az Ő.Felíége által .kegyel
meden' meg engedtetett Köz., Gyűlés tartá* 
sához, Jul.: i'o-dikéig minden .nap voltak 
Ülések ; és, rövid időn meg is fognak kül
detni a* Királynak-a* Gyűlés3 Határozásai. 

A1 Tseh Orj\ági Rendeknek is meg 
engedte a* Király, ' hogy Qrfzág Gyűlést 
rarthaílariiik-, melly is. ezen h&n. ' 12-dikqi} 

'kezdődött Prágában/ . >• l 

Egy valóságos Atyai Rendelését hirdet
tette- ki közelebb a' Király-, Hálits Orfirág-> 
hant hogy t i. „a ' melly Alattvaló ÍOÖ ujj 
éló' fákat plántáláncV eggy emlékeztető pénzt; 
a" ki peclig aoo-at mutathat maga 'majbrfá-
gában, .bár régi é'lö" fák legyenek fs> azok5. 
1 pár aratíyat fog kapni efztendónkenjt, fzor-
galmatoílagának jutalmául. —\ Boldog N6p2 
mellyet még jutalommal ofztönöz jo Feje
delme, z maga fáját hafzna keresésére s 
munkálodására.;-— Bárrsak kedves Hazánk
ban, ts régen fel ferkentetett volna már a' 
föld népe mindenütt, az éló fák termefzté-
séfé: bizoLnyal meg tapafztalta volna ma-

'gá-
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gátol, hogy kevesebb fáradsággal, nem hajts 
hat nagyobb hafzqoc magának, mini z.% ejg 
fik termefztése által!!.! • . ; 

. Aiijiríai Bel-gyiam* 

"M% el múlt P®stán, tsak futólag emlékea? 
hettünk, eggy érdemes Magyar Tiízj 
Ornak, Luxenhurgból küldött Tudósi* 
tájáról; fzerentsénk van most azt maga 
valóságában közleni, ÍR* 4 kö vétke* 
zendökben• 

„ Wurfnfer Húf/ár Májör Gr. Kolloniu 
Maximilián.'Űr,. parantsólátot vett v hogy 
Í5 Pártosokat, verné, ej Be He Maifontól, **•* 
Kiméllni kibánván a1 Gróf Úr jó Katonáinak 
yéreket, oldalról vagy bárul ró 1 igyekezett meg 
lepni az ellenséget. E' végre meg- akarta 
ínnak fekve helyét előre visgálni \ de arra, 
fC föl cl itok dombos és-völgyes volttá miá, 
r"k nem mehetett. • Juh,' 54-dikén közelebb 
£crkázert a5 Rendelések ízsréni, Ofztállyá-
riak első Svadronjává:!, 's egy 6, és egy 3 
fontos ágyúval, Belle - Maiíqnl%Q\, és az 
oit lévő hegynek tövében-, fekvő Majorság 
got ( Cenfe de 1$ Bajje ) el foglalta, itt 
Mi-'nyerte a' Major Úrtól, Kap, Prímán Úr, 
hogy a' tsérében • 14 Stuttzos Huízárokkal 
próbát tefreífen -az ellenség ellen. Nem is 
lett ízándéka haízontakn: mert a' Pártoso
kat'meg -fmamtattar,"1 kiknek" azonban: más 
pldalról is nékik estek• valami ao-ig való 
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Vitézeink, 's ugyan meg éreztették vélek 
mindjárt ezen e]só\ alkálmatoífággal is , a* 
Magyar Kéz* 'fúllyát. Lárván a' Major Úr 
Lovaffainknak nagy tűzőket,- valami 30-ig 
való Gyalogságot indít utánnok; ne hogy 
azok meíTze ragadtatván fel buzdult 's neki 
fievpltt indulataiktól,. valamelly yefzedelem-
be ejtsék magokat. — Ezután a' Svadron 
Kommendánsa Steingrúber Ür is utánnok 
eredért, 40 Legényekkel, kiket 40 Gyalo
gok követtek ágyúkkal. Hátúiról maga 
wiive. 2L Major Úr gb Vitézeit. A' lármára 
őfzve tsödűltek Huy 9 Trinité, Debelleaire 
's más fzomízéd helységekből is a' Párto
sok.,., kiket a*, mieink ágyúkkal ijjefztgettek 
volt- előbb; de mivel látta a3 Major Úr, 
hogy nem boldogulhat azokkal, a' nagy 
Számú, ellenség, ellen: fogta, magát, 's fel 
pfztván. több apró rsoportokra Huízárjait-j 
el dugta azokat a' hegy oldalában; úgy* 
hogy tsak valami 10 Hufzárink forgottak 
ízem előtt. Ezek, addig tsaiták a* Pártoso
kat, hogy Ü dugafzban lévő Tsoponok 
reájok üthettek azokra hátúiról; É* meg 
lévén , fzaladásra \ette a* Pártosok' ípkíága 
a' dolgot. Mi mindeíiütt nyomókban vol
tunk, egéífz a' Térségig.-., 'Az elleníég köz-
zűl mintegy co esett el. -~ Mi el foglaltuk 
Belle Maifont, 5s bírjuk. -—Ki nem lehet 
magyarázni, mennyire örvendett, a? tsata 
után, 2? Clerjait 'Reg. béli ízületeit -Belga 
Gyalogfágunk, Vitéz HuSzárjainknak. — 
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Ketten estek, el a* HufzArok- közzúl. Egy* 
gyiknekhólt testét meg kapván a* Gyalogíagr 
el hozta magával' a' tanyára,' *s tifsteffégeíTen 
el temette. — Sebet' i, Hufzár , *$ §.t^yalo» 
gok kaptak. -*-1- Lovunk . pedig . négy ve* 
Szett el és esett febbe* 

Tőrök Birodalom* 

Konfiant^inájpolyhól ezeket írták Májusnak 
8-dikán: 

$? Oda .érkezvén. Pruíízus Generálmájo? 
B. 'Kwhelsdorfi lég."ottan a* Reiseffendi* 
he^ ment 5 '5 annak maga Bizonyíag-Levé
léit által adta í úgymint, a* mellyekn.ek ereje 
fzerént, o fogna ezentúl a* Pruííziai Udvar
nak Követe lenni, Diet^ Úr helyett, as 

Portánál.7 E' meg lévén, a' Reiseffendivel 
's más némelly Tagjaival eggyíitt a' Diván-
nak, AcJimet Szultánnak- oldalvást fekvő 
Palotájába indult; holott is néhány órákig 
tartott a' tanácskozás. Ennek végződésével 
'mindjárt Kurírt indított Berlinbe, Azóltaj -
mind B. Knohelsdorf, mind az Anglus » 
Hollandus 's Lengjél Égövetek voltak Sók* 
Szór a' Reiseffendinél: de nem lehet tudni, 
mi légyen az Ó egymás között való gyakor 
tanakodásoknak tulajdonképpen való., tár-* 
gya* 

A' fekete Tengerre rendelt hajós^ Se
rege a' Portának, ki- indult nagyiokára Ápr, 

vége 
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vége félé s a' Tsatornából•; de a% bákd-
hatott egynéhány mértíöldet •** fzabadí-Teíi« 
Igtren , hogy hirtelen egy fzélvéfz. -támadt, 
melly azt ismét a' Tsatornátioz yiíTza' verte, 
még pedíg ó~lly~ kárral.,' hegy tsupán Máj* 
g-dikára állíthatta magát viííza.elóbbeni álla-, 
pótjába. ~ A5 későbbi, ."úgymint Máj. 21* 
óikén költ Levelek', ízerént,. el ,-ment vált 
már akkora'fekete Tengerre. ' Öfzveséggel 
130 hajókból áll. — Ugyan-az említett Le
velek után Írhatjuk, h'ogy az új Pruíí. Követ 
íg-dikón mutatta bé magát a' Nagy Szultán
nál; Diet%-Úr petíig ao-dikon indult viíTza 
Német Orfeágba. —~ Egy Tatár azzal a* 
birrel'érkezett' Anapábóly hogy" a' Cuháni 
határon\ táborozó Battal Basa, néhány 
vefzteségei. után, egyfzérre, olly fzerentsés 
lett, hogy az egéffz Örofz Seregen nagy ha* 
Szonnal diadalmaskodott 

Liütt iché 
Mannheimból újra 400 emberrel' fzt* 

porodolt a' Lüttichiek ellen rendelet Se
regnek fzáma. — Az . a*. hire, hogy az 
Angliai Király is , mint Hannoverai Vá-
lafztó Hertzeg * 3000 Katonákat fogna kül
deni ^ az emiitett Sereghez, a' Mogunt^iai 
Válafztó Hertzegnek maga közbe » veté
sére. 

Grofa és Svéd Qrfiiág* 
Nints nagyobb küíömbözés az órák já

rási 9 és V Füofofusoknak állításaik között, 
mint 
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mint ezm* két Birodalmaknak mostani T\i« 
dcsitásaik közötr. &* Ha azokból akarunk 
kélni: úgy mindenik Fél győzedelmeskedik 
a' másikon ugyan azon időben. —- A' Své* 
dek, hogy még az Éggel is el hitetheífék* 

: a3' Crönjiadti Oroíz hajós Seregen > Jun. 3* 
és 4-dikén vett győzédelmeikét: el énekel
ték azokért as ÍTe Deúm JLaudániüst is, &?• 
Azonban éroííen állítják az Örofzok, hogy 
Ók diadalmaskodtak az említett napókon, a* 
Svéd hajós Seregeken; 

Budáról azt .a' Tudósítást tettük § 
hogy a' ia-diken tartatott Orfzág Gyülé* 
seben, ki válaíztattak az első és második 
Táblánál űló Urak koszul 40-én, az Inau~ 
gurale Diplomának el kéizítésére. -** Az 
emiitett Gyűlésben Széket foglak, a* meg 
nyert Kir. Hivatalnak ereje fzesrént, az el 
törlött Paulinusl Rendnek Generálisfa. ~* 
Meg jelentek a' Munkátsi Katholikus O-
tofz Püspökség réízérol is két Követek $ ha* 
sonlóképpen a' Király hivatalára. 

Lafcy FÓ Vezér, tegnap ment el 
Eétsboí, A Morva Off^ági Táforba. 

Kok Bettim*) JóliasTiak 20-dik napján Í79Q* 
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