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А тепу nemzet multja iránt nem шипа: kegyeletet,

ne higye, [югу szép. dicsö jövôje lehessen.

Ki csupán a jelenben s a jelennek él, bármit hirdes

senek ajkaì , nyomoru eszköze a szenvedélynek,melly

elfedi homályos szemei elötta jövö nemzedékek hála

koszoruját. A felzudult indulatok rohama vezetvén Ы,

kész lehet a legbátrabb, legvakmeröbh tettekre ; de azok

rugói nélkülözni fogják legszebb ékességöket — а

siron tu] is élni akaró szellem mennyei ösztönét.

A polgárosodás,haladásában, kétségkivül az összes

emberiséguek egy teslvériséggé összeforrasztását tüzte

ki végczélul. Akarom hinni én is, hogy е czélt egy

kor megközelíti az emberiség. De napjainkhan mesz

szebb vagyunk attól, mint valaha.

A szahadságra ébredt nemzetek, talán egyedül

minket magyarokat kivéve,élesen elemzik s különözik

el magokat fajaik szerint. Mi, hogy fentarkhassuk sza

badahb institutìoinkat, általános békéthirdetünk s aján
lunk minden e földön élö nemzeiiségnek! п
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Egyetlen példa az ваз-азы europai forradalom

eseményihen! -De nem elsö a magyar nagylelküsé

gében!

Azonban а polgárosodásnak utjában álló legnagyobb

megrázkodtatások sem fogják elmoshatni a történet em

lékezéseit. Özönviz boritotta el a vìlágot, mellyen egy

család maradt fen; s ezen egyetlen család áthozta ma

gával az и] emberiség közé atyjai emlékét.

ì ‘Az elèmek, a szenvedélyek ’hazcza elpusztithat» bí

rodalmàkah, eltörölhet абрека, de a»_történetet nem

semmitheti meg soha! — Egy emßert hagyjatok fen а

ma'g'yaŕ n'emiétböl,`.ezen§e"gy átviéndi àz idegen ajku és

szîvümílliók közé е hama., az` ösök s az elpusztult nem

вы!“ ńmlt napjainak вшить, l . '

. Ne тещах; tehát a`multakat izgatott jelenünkhen

se. '-Ta'nuqu„nk öáeink Íerényén, okuljunk hibáikon, hogy

a nemindék, тащат-год, eszélyeshatásunk nyomán

пазу és dicsö legyen а ma gy ar földön.

‘~ À Вара. szahadabb mozgása lehelségessé testi,

hogy a титан изгои—55 szabadahban haladhassunk.

*‚‚„. до? ‚. .. .

Vannak hazánk wriénetéìènÍidöszàkok, mellye

Exp; eddig yagy gâpen nem, vagy csak elfeljditve közöl

hetètt-á'förtéîneiîró: "Nagy 'baj v{rolrt ez'. A'tényekigaz

els'ö'kçìléke àtörténetńek; пакте mesévé` al

jasiil ‘ezi Siy mî egidigf'sòkV ìényt' lnem*kìöanölhlmünk lep

шиит. % -

.-‚.е.‚$.‹...«.—... _-‚ ..‹....4 J ..`....._, .. ,_
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A magyar törlénetet, fenmaradt forrásaink nyc

mán , hiven csak Korvin Mátyás koráíg lehe

ген megirni. De az irány, mellyet a magyar történet

iró követhetelt, a szellem, melly munkáját át-lengheté,

azon korig sem lehetett olly szabad, olly nemes, mint

аи а magyar nép érdeke, a tudomány haladása, a lé

lek és sziv müveltsége. felvilágultsága követelheté.

K о rvin M áty á s dicsö országlása tul hatotl a

Lajtán; s mit e nagy királyunk gyöztes seregeivelefo

lyam nyugati partjain ш! véghez vilt, csak fátyolozva

lehetett a szabadahb tollu irónak felhoznia. Mi magyarok

nem mondhattuk el a valót; az idegenek elferditék a

tényeket.

Utóda, а gyönge Ulászló , már kötéseket {вы

az ausztriai házzal, mellyeket feszegetnünk a lenyüg

zött sajtó nem, vagy csak csinnyán engedett.

A mohácsi gyásznapok után elfolyt három szá

zadot még egy magyar toll sem Ша, ogy sem irhatta

meg elfogultlanul.

Jövöre mindez máskép lehet, s hiszem, máskép

is lesz.

Az önálló Magyar hirodalomhan fognak találkozni

avatott fériìak, kik megirandják е hon és népelörténe

tét ugy, mint azta vasládákból felszahadítandó okleve

lek nyomán, hiven és szabad lélekkel megirni kell.

Мец-ъ az nem lehot, hogy ez országnak elfogultlan

lollal irt története ne legyen. Hogy е nemzet ne is

5
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mei-je ösei 616161 ugy, mint az holdog és viharos idök

ben folyt; s hogy a nép ne tudja szenvedéseit elhuńyl

apáinak! ‚

' ‘ A szahadság meg fogja leremni minden hizonnyal
е 1616п 15 526р gyümölcseit.Nyomán azonlkeveseknek,

kika létezettnyüg mellett is ügyekeztek a kor igényeinek

mçgfelelöleg 6 161160611 pályán munkálkodni, elindu

land nemsokára a lìatalabb iróivadék. TeljeS fényben

fogfégni az igazság szövélneke aszlalán, 526111 161116

sedés fogja vezélni tollát, és a lapokon, mellyekre apáink

de_ŕüsborús napjait följegyzendi: szinröl szinre fogjuk
lalhami az erényt és ármányt, aküzdést és lankadást,

melly a magyartkoronkénl; dicsöìlé, elnyomá, fölemelé

vvagy lesujtá.

De ahhoz, hogy a lényeket valólag 5 1152111 szelf

lemben föllüutetö törlénelkönyvünk 1611655611, ncm elég

a 161160611 Aszellem és 1011 szabadabb mozgása. Arra,az

1110156 három századból kivált, móg sok forrásra van

szükség.

Eddig még kevésnek julott történetiróink közöl

azon szerencse, hogy némelly rejtelt helyekhez, hol az

illy kincsek gondosan örízlelnek, hozzáférhessen. S e

lieveéek 15, `6р611 azéri talán , 111611 illy -szerenòsében
résìzesültek, alig leheltek e g é 5 2 6 11 elfogulllanok.

l Y Közöseknek kell lenni az illy lörténeli kincsek

nek, hogy azokból, akarván; mindenki szivszorongás

nélkül merilhessen. _. . - ‘
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1—56 Leopold kora egyike a legnevezetesbeknek,

mellyeken amagyar e Fóldön keresztül ment. Sohasèm'

1111011 közelebb vesztéhez nemzelünk 5 alkolmanyunk»,l

mint a XVII.század végsö negyedéhen. Atatárfutás,a var
nai és mohácsi vérnapok nem vitté'k. olly közel sirjához

e nemzet'et, mint I-sö Leopold bécsi ministerínek arl#

mányteljes és bárdoló politicája. E királyt pedig NAGY.

nak nevezé sok történetiró a magyarok közöl is. Mi

611? 621 ök tudják. Hazánkra nézve,V 111656 161161116

kintve, n a g y bizonyosan nem volt. ' ~ 'E

п -г"А!

.-i

Egykét jó hadvezér, ki a már gyengülö törököt

Budából s még néhány várból kiszoritá, alíg volt elég

e nevet számára joggal megszerezni. Hanemha 1111611

а р0250п1 inquisitionalis szék és az eperjesi vérpad»

számüzési 65 gyilkolási iszonyai emelék nagygyá or

száglását ?. . .

Ki tudja V e sselén yi a nádor, ki a vele szö

vetkezett Náda sdy, Zrinyi és Frangepán,l а2

elnyomott, földig tiport nemzetszahadság e vértanuinakv

tervét 1611611611 b 1 zt o 5 5 á gg al meghatározni ?

Mindezt mai napig vastag lepel boritja. Mit ed

dig olvasánk: alig több sejtelemnél a valóra nézve,

avagy szolgai elferditése а történetnek. Kéziratokban

keringnek több adatok, oklevelek; de azokat hincha-,gl

saik ezeddig meglehetös szigorral örizgeték. Talán

most nyilvánosságra jönek, s általok szétbonthatók

lesznek az ármányospolitikának azen fekete-sárga 526

lai, mellyek а valót elburkolák.
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Hir szerint a Zrinyi és Frangepán családo

kat érdeklö oklevelek,javaik elkohzása óta,ugy szinle

a H unyadyak at illelök is , faládákba zárva hever

nek а magyar kinostári pinczekben. Eledelül a moly
és egereknek,egyik megbecrsqalllaîlan biineül а multak

ш is rettegö absolutismusnak, és nagy kárával а пет

n'zet törlénetének!

A bécsi titkos levéltár, melly eddigelé csak igen

keveseknek nyilt meg, telve mint tudjuk, hazánkat ér

deklö fontos oklevelekkel.

Mindezeket ninos ok ezenlúl is hörtönben tartani.

A függetlenné lett пешие: visszakövetelendi két

ségkivül e történeti ereklyéket, e tanulságos iromá

nyokat legaláhb hiteles másolatban.

Derék vallás- és kö zoklalási miniszteriink, mint

maga is nagy kedvelöje а történetibuvárlatoknak, bi

zonyosan fö gondjai közé fogja számitani a minket ér

deklö oklevelek, iratok, könyvek, sat. mielöbbi hozzánk

szállittatását. S ha majd а felizgatolt érdekek suly

egyenbe igazodva , а kedélyek nálunk kissé csila

pultabbaklesznek, haa jelent illetö sürgösb miniszten'

teendök ritkulnak: eszéhe jutand nekì az alakitandó

országos изменен intézetrendelkezésére hizni azokat’)

Addig is, honlìak! kik illy adatok és oklevelek

birtokáhan vagyunk, éreztessük a tudomány barátìval

1) Mint tudjuk., országos statisticai osztály van már rendsze

ritveabelügyi miniszterium han. Talán itt lehetne alakilni

egy történcti alosztályt is ? Avagy talán már van is. An

nál jobb!
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a szabad sajtó, a nemzeti függetlenség jótékony hatá

sát az által, hogy a sötétségből elővonva, közzé tegyük

azt, mi nemzetünk multját érdekelheti. Mert a multak

Ьап még mindig sok tanulság fekszik a jelen s jövö

nemzedék számáral

Csak egyegy porszemecskét mindenki, és össze

fog hordatni néhány év mulva az anyag, mellyböl a

magyar történet musájának fényes csarnokot emelje

nek az avatottabb kezek.

Ime én megkezdem a homokhordást.

Magyarország függetlenségének utolsó fegyver

fogó bajnoka RÁKÓCZY FERENCZ volt.

Ha nem vihatta is ki azt, mit kivívni hirdetett

szándéka volt: legalább oda vitte a dolgot, hogy a bé

csi politica megváltoztatta, ha nem is ármányai, de ter

rorismusa rendszerét. Az elnyomási modor kérlelövé

lett. A nemzet vérben fürdött ugyan, de azért meg

nem ifjodott. A szatmári kötés pontjai írott malaszto

kul maradtak tovább is. Az ország beelégedett a szép

ígéretekkel, és maradt továbbra is gyarmata a nyugati

örökös provincziáknak, s különösen a birodalmi fövá

rosnak.

Vajjon okosbak leszünk-e mi a XIX. század szel

leme és világa mellett, mint voltak apáink a XVIII.

9

első negyedében? . . . М k

l

El fogjuk-e magunkat ismét altatni hagyni szép

szavak, fényes ígéretek s csókolózások által, hogy is
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mét bilincsekben ébredjünk valóra? Vakon fogunk-e

tekînteni а jövöbe, feledve, miutha Styx mesés vizeî

höl ittak volna ajkaink, a keseriì csalódásokban olly

gazdag multat?

Avagy lehetséges lesz-e valahára, hogy egy

lélekké forradjunk össze most, midön arról van szó,

hogy önálló nemzetés ország maradjunk, mellyé а 1е

folyt martiusban levénk ‘? vagy visszavouás által marta

lékaul essünk-e ismét irigykedési vagy épen fejetlen

ségi zavaraìnk által a gyarmatositólag elszegényitö

osztrák-cseh politikának ?

Adja а magyarok istene, hogy annyigyászleczke

után, ébren és eg yek lenni tudjunk!

щ
тщъыгт‚

BAKÓCZY FEREch emléke, теге] század

után is, kegyeletben van nemzetünknél. Az „induló.,“

melly nevétviseli, ma is feltüzeli kebleinket.1) Bár nem

volt hibák nélkül -hisz emher volt Y-de minden eset

re kitünö egyéniség volt. Vádolhatni öt bármìröl: de

jellemgyöngeségröl nem. Az önkéntes számkivetés,

mellyben, hazája szabadságát gyászolva., földi pályá

ját hevégezte: tanusága a férñut megilletö 1élekszilárd

ságna'k.

1)'E szónál: В á k ó с zy-i n d u l ó , akaratlanul is eszembe

jutnak a marliusi napok némelly шпаг, kik a „m a r s eil

laîse“t kivánták а m. szinházi zenekartól.

A mcrsaillaise zenéje lelkesitö lehet a fran

cziának , kivált midön százezer ajk harsogtatja egyhangu

dallamát ; de тащить alig fog buzdilólag érinteni. Idegen

marad e hang a magyarnak mindörökre. Engem legalább,
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A magyar törnétiró nem fogja ezentul mellözni

hü képét adni e féríìunak. E kép egyes vonásai pedig

honnan ecselelhetök hůhben , mint Bákóczy saját

iralaiból?

Hol vannak ezek?

'l'udok egypár családi oklevéllárl, mellyekböl gaz

dagon lehetne bányászni a szîneket e hös képmásához,

és kora történctéhez. Vajjou megnyilnak-e azok neul

sokára?

Addîg is jelenjenck meg DISCURSUSAI, mellyek

a magyar nemzet örökösitésétlárgyazó gondolataittar

lalmazzák.

Történetî adatul akarván közzé lenni ezekèl: ova

kodom minden kommentártól. Miért betarkilni a szel

lem eredetiségétholmifelesleges jegyzetekkel? A kort,

mellyben irattak, meglehetösen ismeri minden magyar,

s olvasván , tudnì fogja ‚ miszerìnt R á k ó с z y közel

másfél század elött gondolkodott ugy, mintmikép e la

pok mutatják. Azóta sok, s legujabban majd minden

változolt körülünk s közöttünk. Sokban talán még ma

s többeket is, bár hánysior hallolluk, hidegen hagyolt.

Máskép van Rákóczy in dulójával! Ez а magyar

пак lelkére szól, szivébe szikráz, s mintegy önkéntelenül

sikra hijja. Azonfelül pedig korszakra emlékezletî, melly

ben ösei szabadságért közdöttek. .Vajjon elmoshatná-e

az ismét uralkodnî vágyó franczia szellem, s a hála, mely

lyel e szabadságteremtö пешие: iránl lekölelezvénk, a

magyarv uemzel egyik legjelantékenyebb korszakának em

lgêkét? . . д . ` ' .

Erösen hiszem, mig magyar lesz, soha!
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is igaza lehetne, de sok már elavult, s a legtöbb ha

szonvehetlenné lett, mit ö nélkülözhetlennek gondolt

és hitt az ország javára. Szemeibenmegafényes oli

garchia, vagy legalább aristocratia, volt a magvamm

z'étet örökösítbető elem. Ezen már tul vagyunk. De
nagy~ kérdésrmarad az: vajjon örökitendi-e ama:

gyar nemzetet és mag yJarkbieralmat v{Etüd};moderatia? Т

а.

E DISCURSUSOK, mint tartalmuk is mutatja,

előbb írattak , semmint az 1723: II. t. cz. alkottatott.

Ekkor B ákó czy még élt, de már nem volta hazában.

Egyébiránt nehéz volna meghatározni az évet, melly

ben írattak. A bevezetésül szolgáló „Elmélkedésben“

ugyanis az mondatik, miszerint „rabságában vette pen

nára az ország regnálásáról való gondolatait ;"‘ s az l.

Discursus végsoraiban viszont már az ónodi1706-diki

országgyülés 1) van említve? és ismét a XXX. Discut

susban a friedlingi ütközet évszáma: 1703.

Vajjon nem fogságában volt gondolatit írta-e le

később, a had folytatása közben?

Ez igen valószinü.

E DISCURSUSOK hitelességéről azonban , vagyis

arról zbogy azok valóban R á k ó c z у tollából folytak-e,

kétkednünk nem enged az írásmód , s a szellem, melly

l) Ш: az évszámban sajtó-, vagy (mert az eredetivel már

többé össze nem vethetem, talán) leirói hibának kell lenni;

mert az ó n o d i gyülés, mellyben az interregnum declarál

tatott, 1707-dikben tartatott. Lásd : Cs e r e у M ih á ly

történetét, kézir. és F. Wagner: História Josephi l.

Caesarìs. Viennae, 1746, a 203. l.
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azokhan uralkodik. Mindkettö egészen jellemzi a kort

és írójokat.

Sajtó utján sem most jelennek meg elöször. Én

egy régi könyvbuvárnál akadtam еду nyomtatott pél

dányra, mellyböl azokat hiven lemásoltatám. Az év,

mellyhen kinyomattak , nem volt kitéve; de., ha sejté

sem nem csal, még Rákóczy idejébe esik. A pél

dányok azonhan annyira megritkultak,hogy az, melly

böl az én másolatom vetetett, ritka kines gyanánt a’

nemzeti musaeum könyvtárának gazdagitására volt

szánva. —- Oda jutott-e? nem tudom.

Arra, hogy e könyv példányai megritkuljanak,

volt hizonyosan elég gond. Ma már nem kell tarta

nunk attól, hogy а történeti adatok, hármi tekintetnél

fogva,máglyára vagy örök sötétségre kárhoztattassanak.

A tények , és а milliók, kiknekàlelkéhen azok emléke

él, sem aczél, sem tüz által el nem pusztithatók. `

De a trónok se féljenek a multak emlékitöl.

A népek szeretete és öszinte ragaszkodása a ko

ronás fejekhez, legszilárdabh támaszaakirályiszékek

nek; s е támasz nem a történeti jogokban, hanem sza

badságaik törvényestiszteletében gyökeredzik. Öket a

a jelen érdekli legközelebb. A nép,valamint öseiszen

vedésit: feledi szinte, jelen szabadságának törvényes

élvezeléhen, az впишу! fejdelmek hüneit is. A multak

emléke öregbitheti, elmérgesitheti lázas fájdalmait, de

ezek szülö oka az már nem leend
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Ha a közönség részvéte gyámolìtni fogja váliala

tomat: folytami fogom az illy történeti adatok köz

lését .‚ mig csak kéziratos gyüjteményemben köz

lésre méltót találok. A Rákóczy korát illetökbôl

még egy füzetet „штатов; s egypárt azután a Zri

nyi, Frangepán és Nádasdy törvénytelen pe

rökre vonatkozókhól.

Legyen szabad еду uttal honiìtársimat fölkérnem,hogy

а mennyiben I-sö Leopold országlásikorát. érdeklö ok

Ieveleket bîrnának, azokat — ha talán magok sajtó ut

ján közzé tenui bármi okból nem akarnák — kiadás

végetl velem közleni sziveskedjenek.

E kor megérdemli , hogy történetünk érdekében

minden oldalról kellöleg felvilágosittassék.

Ha visszagondolunk a XVII-dik század végsö

neg'yedére, vissza elsö Leopold cseh-német sigg@

hazánk elleni cselszövényire, s a fejdelemingatag lel

kületére: könnyen beláthatjuk okát а jövö század elsö

éveiben bekövetkezett _kuruczifiiiásliak.
„MW-'27." А „Э’—

Ве ha ezen okok , az eddig hir! oklevelek nyo

mán паду részben felvilágosithatók is :nem olly köny

nyü eligazodnunk В á k ó с z у táborozásinak siikeretlcn

voltán.

. Rákóczy 1703-ban izent пут hadat az ausz

triai háznak. Hires nyilatkozata, melly e szavakon

kezdödik; BECRUDESCUNT INCLYTAE GENTIS

HUNGARORUM VULNERA, Munkács melletti táborá

ban, a mondott évi junius 7-dikén kelt.
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..f поят-Ь

А szatmárihékekötés, mellyaszâbadsági háborúnak

véget тем, 1711-diki majus l-jén iralott alá.

E szerint В á k ó cz y és slzövetségesei közel egész

nyolcz évig шашек az alkotmányért- a sükert te

kintve, hiáha.

Süker nélkül nyolcz évig akkor, midön à Spa

nyol öröködési háboru az ausztriai ház minden hadere

jét megkivánván, kevés sereget hagyhalottcsak az or

szágban.

,S

Hiába,mert az ország gyarmati állapothan так-ат,

mint volt az elött. A vallási szabadság töhbé nem ül

döztelett vassal, de azért valóságban még sem léte

zelt. 1) 7

A tenger magyar lvér tehát 8. évig miért folyt?

HPng “éhánrember czimçgrsiiëjawlfßtWe#

Zen! i.; 4 Ё: Pàg: ï. 'l t' t.“ _l ¿L ŕ' ‘lE siikerlelenséget leginkább, söt talán egyedül,

viszálkodás szülhette; csak ármánykodás szöhette azon

titkos szálakat,` mellyekböl készült a szathmári háló.

E cselszövények eszközei, benn а hazában, nem

lehettek mások, mint ma gy arok!

Ezek tenyészlették az idegen kéz által közéjek hin

tett konkolyt , hogy a gyönge ellennek nyujtsák adiadal

1) С s e r e y Mihály, ki egyébiránt nem voll barátja В á k ó

с z y fölkelésének, igy ir а szatmári Pacificatióról : „Шуеп

jó Pacìiicatiót szerzének a Kuruczok a német hasznára,

azért hizòny csak tiz magyarnak sem kellelt volna magát

levńgatni; тег: a revolutio elött mind ezeket birták.“



XVIII

örömét, s az elsanyari hazának а meggyözetés keserü

gyümölcsét. Századnál töbh idö folyt le azóta, s ak

kori kárán okult-e а magyar?

Nem az!

Van példabeszéde, melly az tarlja: „maga kárán

tanul a magyar.“ E példabeszédet nemzetünk egész

története megczáfolja.

Szakadás szülte azi is., hogy a nyocz évi háh0~

runak nem lett sükere. E szakadás eszközei, az udvar

cselszövényei még kevéssé ismeretesek. Aszabad saj

tó talán napfényre hozandja, mit eddiga multak emlé

kitöl is rettegö udvari politika világosságra jutni nem

engedett

E korszak eseményiben nagy tanulság fekszik

számunkra. Vajha ат hasznunkra fordítni шапок ès

akarnók!

Egyesség, testvériség¿ vegyetek valahára ál

landó lakást a magyar nemzet között!

Pesten, lSllS-dikî Május 7-dikén.



I. Y I J О В. I.

Sancta et salubris cogitatio est de salute patrias prospicere,

» meditari, laborare et oral-e.

ELMELKEDEs

Ugyan csudálkozásra való dolog, hogy s miképen volt

és mint változott Magyarország dolga (ha elhagyom is

ennek az Országnak mivoltát, minekelőtte a Scythiai

Magyarok kijöttek volna, melly akkor Pannonia nevet

viselt, és ugyan nagy és régi famíliák által, kik közül

most is sokan vannak, biratott, és a Scythiai Magya

rok elsö kijövetelét is, ha félreteszem) csak a keresz

tyén királyok alatt való rettentő és iszonyu veszedel

mes változásit ha elő forgatom, emberi elme azt meg

nem foghatja, hogy lehetett ennek eddig is megmara

dása: mert ebben az országban ritkán vagy soha is az

nem találtatott, a mi az országokat meg szokta tartani

és gyarapítani, azaz t. i. Ez elmék és szivek egyezése.

Ennek a Magyar nemÉäÉÉ öíä'ää“ égíenenéiíääí'

gének pedig sok okait adhatnánk, de félre tevén a” töb

1



2

bit, legnagyobb és főbb oknak találom a királyok és az

ország között támadott és mind eddig is folyó kérdést,

ugymint:a° király méltóságáról, hatalmáról és succes

siojáról; mert tagadhatatlan, hogy sz. István királytól

fogva mind eddig is a" királyok, xmind a szabados ural

kodást, vagyis monarchiam,hasonlóképen a7üokra való

successiot praetendáltak. Az ország pedig, noha en

nek látszatott mindenkor ellentállani,de ugyancsak ar

rul való világos végezés, vagy is decisio sehol a tör

vényben nem találtatik. Mert sz. István király törvé

nyében mindjárt eleintén olvashatni, hogy a fiát her

czegnek nevezi, kitetszik világosan, hogy monarchiá

nak tartotta regnálását ugyanottan. Hasonlóképen más

királyok törvényeiben is ezek föllaláltatnak: a’ többi

között akirálynak monárchiája, kitetszik az ország tör

vényéböl,Part.ll. Trip. tit. 3. az ki így szól: sed quae

stio occurrit pertractanda, utrum Prin ceps per se possi!

condere leges et statuta, etc. Ebben atörvényben, noha

az ország consensusáról is szól, de igen gyöngén, a

királynak pedig nagy szabadságot ad, és monárchiá

ját erősíti.

Az királyi fiaknak successiojok is kitetszik az Pa

latínus instructiojából is - ex constitutionibus anni

1485. art. 2. az ki i'gy szólzsi quispiam regum heredem

in tenera aetate reliquerit etc. Igaz dolog, hogy talál

koznak ismég olly törvények, az kikből kitetszik, hogy

a királyi méltóság és király meg vagyon határozva és

környülvéve az Aristocratiával. Hasonlóképen vannak

olly törvények is, az kik a szabad királyi választást

mutatják, mindazon-által ezek pro et contra ha meg
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vannak, semmi bizonyos delerminatiot és annak hatá

rait nèm találni az lörvényekben, és ezen kérdés és

villongás pedig azért nem vitelett semmi nemeö meg

határozott czélra, mert ha jó király volt, tehát ez az

magyar nemzetbona fide, mindcn elöbb elgondoltconse

queuiiák es consideratiok nélkül, egész monarchiára és

szabados uralkodásra való hatalmat engedlekvaz ki

rálynak; nem vìgyázván ап'а az igaz példabeszédre:

cui plus Licet, quam par est, plus lihet, quam licet. Se

pedig ezen regulát nem obsqrválták: nunquam deest

Principibus ambitio ad augenda ea, quae habent, nun

quam igitur deesse debet lex, froenum nocentissimae

ambitionis. Ha pedig az királyok megbántolták, akkor

ismég mindennemü hatalomból levetközielték volna а

királyjokat; és igy ezen zürzavarhan és szélvészhen

sok hajótörést szenvedett az ország és annak szabadù

sági, ennek a mérgeskedések és veszekedésekuek hab'

jai között паду veszélyhen voltanak, melly miatt mind

eddig is sohaaz országnak regnálása és sialusa valamelly

formalis rendben nem volt, hanemdiribben darab

ban, hellyel hellyel , egyszer is másszor is csinált tör'

vények találtatnak , az_ kikböl еду szép országlást össze

csinálhatni. к '

De hogy valaha lett volna az Magyarországnak,

mint más országoknak valamelly regulált országlása

és guberniumja, az se az ország lörvényeìböl, se az

historicusokból ki nem тешь: és igy mind az Politica,

Juridica, Oeconomica, Bellica csak игу folytak, a mint

az akarta, az ki az országot birla, söt az ki nagyobb':

. noha az országa szabados uralkodásellen sokszor Реду

vert fogott, uniokal, confoederatiokat csinált, mindazon

. . 1 *
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által soha (noha módjok lett volna ollyankor magokal

valamelly formalitásba helyheztetni) elrendelt és regu

lált statusban nem tették magokat, hanem akkor is va

lamelly fejedelmet választván magoknak, annak dis

cretiojára hagylák magokat; az ország kìncsét, fegy

verét annak kezéhe adván, melly miatt soha a jól fól

tetl; czélra nem juthatott az ország, mert az illyetén

fejedelmek is az szahados uralkodásnak és az magok in

teresse alkalmatosságának idejétlátván,az magok pri

vatumát inkább, mintsem az pub'licumot keresték, és

ìgy az ország soha az maga authoritását nem manute

neálta, 65 nem szabott magának olly rendet, hogy mind

az királyok és fejedelmek , ’s mind pedig az ország ahoz

tarlotta volna magát. Azért én, Hazámhoz való sze

retetemtöl viseltetvén, keserves, árlatlan és lörvény

telen rabságomban az ország regnálásáról való gon

dolatomat pennára vevén, az papirosra tettem: tudom

s ismerem, hogy az illyen országos dolognak folyta

tásáról való opiniom igen gyenge, csekély és elégte

len s fogyalkozott; de igaz kötelességemnek., szerete

temnek 65 nemesi szabadságomhoz való hivségemnek

megnyugtatására kész voltam gyarló elmélkedésemet

kiterjesztenem , és országunk törvénye szerint игу az

historiákból is, mind az királyokról, fejedelmekrôl, pa

latinusi és más országos méltóságokrol discursust for

málnom, azoknak hivataljokat rendbe vennem, hogy az

ország guberniumjának legyen hizonyos ideája mind

az políticumokban, oeconomicumokban, игу az belli~

cumokban. `

Qui melíora faeis, per me 11001, ut mea carpas.

At lua repr endet, qui meliora facit.



Discursus L

Az király/okról.

Sokan sokféle .Vélekedésben vannak, mellyík le

gyen leghelyesebb birodalom, az monarchia-e? azaz:

a királyok, vagy fejedelmek szabados uralkodások?

vagy arístocratia, azaz bizonyos bírák és személyek

által leendő országlás? vagy hogy democratía, azaz a

községnek szabad voxok és akaratjok? Ezt nem ki

vánom, se defendálom, se oppugnálom, de ugyan az igaz,

hogy az királyi méltóság először is az emberek nyugha

tatlan elméjekböl származott,amínt kitetszika szentírás

bístoríájából. Sőt az Isten az maga választott népét is

Aristocratía által kívánta kormányoztatni, és nem jó

szívvel vette, hogy Izrael is királyt kívánt magának,

а’ minthogy a királyoknak nagyravágyásokat és exces

susokat Izraelnek elébb meg is prophetizálá, mellyben

annyira az első király Saul míndjárt elmerült vala, hogy

magának és országának veszélyt szerzett, és így kö

vetkezendőképen az több királyok is a’ tevök lettek

volna, ha Istennek az eö providentíája regulát nem

szabott volna az királyoknak, mellyből meg kellett ne

kiek ismerni, hogy a” királyi méltóság nem az kevély

ségnek, fölfuvalkodottságnak, maga bittségének és sza

bados uralkodásnak és maga kényén kedvén való életre
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rendelietelt, hanem azért, hogy az isteni dicsöségnek

elömenetelét az igazságnak folytalása által gyarapitsa,

ugy hogy eö általa az igazak bizvást és bátran kiki

az maga igazságáha megmaradhassanak és élhessenek,

az roszak pedig> megbüntetiessenek. Mi haszna volt

pedig eddig is Magyarországnak, hogy királyok állal

regnáltatolt (az еду szenl István kjrály és némelly más

királyokon kivül, az kik az igaz keresztyén hitet és

calholica religiot kiterjesztették) az politicus statusnak,

az, ki olvasta az Actákat, itélje meg. Én игуан az or

\ szág hasznára és közönséges jóra csupán czélozó dol

/gokat, kevesettalálok benne, és az én csekély vékony

elmémet nem tudom megnyugtatni uzon, hogy lehes

sen soká jó és csendes nyugalmaa'z monarchia guber

niumja alatt szegény hazánknak.

Hanem mind Istennek az ö szent igéje, mind az

ország törvényeinek indulati, s mind pedig bizonyos

praesagiumok és némellytörténtdolgoknak példái arra

vísznek, hogy az Aristocratia az egyellen еду medium

(ha mindazáltal jó rendben vitetödnék és helyhezlei

nék) az, kiben állandóságát az magyarországi biroda

Iomnak várhatnánk. ——

Ennek megbizonyitására noha sok helyes оком:

adhatni, de nem vetekedést inditó czélom levén, csak

rövideden Isten еду igéjétés profetizálását a’ felöl irt

aristocratiai birodalomnak manutentiojára, citálom t. i.

Izaiás I. rész: „és egyben állatom biráidat, a mint az

elött ишак, és а te tanácsidat, mint régenten, ezek

után az igaz városámïk, hiv városnak hivattatnak.“ Az

n



ország törvényeíböl, hogy régtöl fogva az ország is

azt ohajtotta, kiteiszik Ludv. II. art. 39. És valamint

а szarvas ша: mutatotl; a Magyar nemzetnek Scythiá

búl: ollyan utat mutatolt Isten (ат tartom) az ország

regnálására való módra, midôn Atilla miatt (az ki ma

gyar király vala) Velencze fölépült, és azon alkalma

tosság által Olly guberniumot szabott magának, hogy

az egész világ politicusi megegyeztenek azon, és azt

mondják: „Respublica Veneta legihus et institutis alios

superat- .‚ est enim perfectum exemplar perfeclissimae

reipublicae,. ас nihil humano ingenio excogitari potest,

quod ipsa non observaverit, ac in usus suos transtulerit.“\

Az minthogy például vagyon és lehet a Velenczei hi-Í

rodalom Magyarországnak, mert az Isten maga irgal

mas providentiája azt mutatja, hogy a melly nemzetet

az Magyarország csoportban kergette, és az osztán

magának jó rendel; szabott,ugyan ат а rendet az Ma

gyarok is kövessék.

Mellyhez minémü alkalmatossága volt., és még

most is vagyon az országnak, az ki nem az privatumot,

hanem az közönséges jót kivánja,által láthatja. Mivel

pedig ugyis inlerregnum declaráltatott az ország gyü

lésében Ónodnál anno 1706 juliusban,és az haza fegy

verrel ellentáll az Ausztria háznak, annál módosahban

és méltábhan nyulhatna hozzája.
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Discursus П.

Király ke'pe, vagyis Locumlenenselfröl.

Sok példáink vannak az ország törvényeîhen,

hogy Magyarország Gubernatorok, Looumtenensek,

avagy királyi képek által regnáltatolt. Illyenek voltak

a töhbi között Hunyady János.l Szilágyi, Mályás az

ausztriai herczeg, az ki ugyan azután királlyá, söt

romai császárrá lötl: игу az Palatinusok is viselték

és az érsekek ezen functiot, az kik bizonyos tanács

urakkal, mint a királyì jurisdictiokkal és hatalommal

föl voltak erösitve. Az minthogy az ollyan hirodalmak

és regnálások, az mint az historiákból kiletszik , mind

inkáhb пазу csendességére és hasznára voltak az or

szágnak. Azért tovább is ollyan ProreX, vagyis ki

rályi méltóságnak képét viselö személy által kellene

az országot regnáltatni, qui omnem externam regiam

pompam haberet. А mellé kellene bizonyos 12 sze

mélyhöl álló continuuskodó senatust erigálnî, az or

szágnak ordinarias hárói és méltóságos tisztekhenlevö

személyeken kivül egy okos politicus statista cancel

lariussal. Ennek az ország, vagyis inkább király ké

pének kellenék az ország törvényeiböl azokat az dol

gokat,mellyeket maga halalmábul lehet megcselekedni.l

és aztat sz. István tiz parancsolatjával annak pro in

structione adni. Hasonlóképen az Senatus hatalmát

is meg kellene határozni és nevezni, hogy tudhat

ná az is authoritását defendálni, és az senatorokat

keményen kellene circumscribálni, hogy semmiképen

az hizelkedésre és assentatîora ne lehessen fakadniok,

hanem az ország szabadságit mindenek ellen defendal
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jak, és manuteneálják az ország authorìtását, ut infra

Príncipes libertas Procerum et Populi non projiciatur.

Ezen Prorex mellé mindennemö ország ministerinmjá

nak kellenék rendeltetni, kiknek rendtartásáról ide alább

discursus leszen. Ugyan az Palatinusi hivatalrul és más

országos tisztekrül és Dicasteriumokrúl,az mellyek mind

az ország törvényéböl kiszedetett mód szerint lesznek

rendbe hozattatva, ugy hogy semmi ujság vagy uj mód
nem fog ohservállatni juxta posse. I

DiscursusIH.

Az Érsekrül.

Kivántatik., hogy mindenek elött az egész ország

lúl еду érsek denominaltassék. Hogya Jove principium,

a Jove et finis sit. Az ki legföképen az maga hivatala

szerint eljárván, az isteni szolgálatotugy vigye végbe,

hogy ebhen az Magyar nemzetben meg ne hüljön, söt

gyarapodjék és épüljön az igaz catholika religio és az

Anyaszentegyház.

Ugyan az Locumtenens udvarában is olly istenes

káplánok tetessenek, ahoz illendö Cantorokkal és mn

zsikákkal, hogy az isteni szolgálatexemplariter tündö

köljék az hazúhan.

Discursusll

Az Palatinusrol.

Választván országunk törvénye szerint еду ér

demes Palatinust : az az maga instructiójához,melly az
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törvényben vagyon, tartván magát, legfőképen az tör

vényt, vagyis juridicumot rendbe hozván, u. m. az ta

bulam Begiam és az többit; az Breveseket, Octavákat

annak módja szerint folytassa, és minthogy szükség,

hogy egy residentiának való hely denomináltassék

(mint hajdan Buda vala) az holott az Prorex és az Se

natus és más Dieasteriumok bizonyos helyen lehesse

nek, azért ottan az Palatinusnak is continuáloskodni

kellene, in absentia Proregìs. Az minthogy nagy szük

ségen kívül ne is táborozna az Palatínus.

Discursus V.

' Az Ország Birájárul.

Az ország bírája az törvényes dolgokban is az

maga hivatalához tartaná ugyan magát, de mivel az or

szág törvénye szerint az curiam militarem ő alája veti,

ngy az confiniumok vizsgálását és gondviselését, azért

ugyan azon ország bírájának praesessége alá kellene egy

jó rendbe hozott curiam militarem, vagy is az mint

most nevezik, consilium bellícumot erigálni, az ki által

az Bellicumok (mint egyik legszükségesebb dolog) foly

nak. Ezen Bellicnmról és az ország exercitatiojáról

lesz alább discursus, hogy az is az ország törvénye

szerint rendben legyen.
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Discursuslvl

Az Támok Mesterrú'l.

Ezen méltóság az ország lörvénye szerint helyre

állitlatnék, és nemcsak az városoknak igazságot szer

zene, de azoknak mindennemü dolgaiknak folytatására

olly gondja lenne, hogy az isteni szolgálat és élet, игу

az igazságos egyezés az civisek között megtartassék ,

és minden csalárdság, drágaság, hamìs mérlék az vá

rosokban ne laláltassék; ahoz mindennemü az ország

han leendö és tárházát illendö kines, u. m. az egész

pénz, íìscalitásokból, vagy más honnét jutandó ezüst és

агапу portékák, Clenodiumok, еду szóval mindennemů

res mobilisek és iárházat illendö dolgok, posztó ша—

teriák és más eszközök az ökeze alá adassanak, és ar

ról ö adjon számot.Kire való nézve mindennemü pénz

heli provenlusok, akár azok az ország Thesaurariumá

ból, avagy Camerából,akár más ország adóiból prove

niáljanak, az ö keze alatt levö cassájában és számadá

sában jussanak, ugy hogy az Tárnok Mester minden

pénzbeli és portékabeli jövedelmekel. percipiálván,V az

országt ul rendelletett Udvarnal: megfìzessen, aztat meg

ruházza ugyan az ország által kìadatott Conventiok

szex'int. Hasonlóképen ö alatta lesznek az hadi Iìzetö

Mestcrek is, hogy az eö Cassájából és kezéböl az

Mustra Mestereknek assignatiójára u. m. szükséges

költségek az eö kezéböl legyenek, fìzetése az hadak

пай, ruháztatása, elc. Kire тёте az ruhacsináló com
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missariusok is о alatta lesznek, az kik az hadakat az

ország redelése szerìnt megruházzák.

Discursus VH.

Az Кбит/штифт, vagyis Camera Praesesérül.

Mindennemüképen szükséges, hogy az Camera

restauráltassék , az ki mindennemü oeconomiájára vi

gyázzon az országnak, és folytassa annak rendi sze

rint, u. m. az bányákat., akár агапу, ezüst, réz, vas,

ólom, soó etc. legyenek; Harminczadokat is jó rendbe

Vevén, az ñscal's jószágokat, dominiumokat,szölöket jól

miveltetvén, az kereskedésekre szorgalmatos gondot

viselvén, minden tehetsége szerint az ország jövedelme

szaporitását igyekezvéu, és munkálódván, mindazo~

kat, u. m. pénzbeli,posztóbeli,fůszerszám,arany, ezüst

és egyéb tárházal; illendö dolgokat az Tárnok Moster

séghez adja, hogy t. i. semminemů pénzbeli erogatio

han nem avatván magát, mindazok mindenestůl ех cassa

erogáltassanak áz Tárnok Mesterkeze által.

Discursus VHL

Három Ország Generalísirol.

Az ország törvénye szerint szükséges, hogy há

rom fö Generalis az Districtusok szerint legyen, kinek
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kinek az maga districlusabeli nemesek lajstromi meg

legyenek , hogy tudhassák, mennyi nemes insur

gálhat. Ahoz minden vármegyéhen azt is tudja, hány

fegyverfogható` férü vagyon, azt pedig igy legjobhan

megfogja мат, Ьа minden vármegyében az nemesek

közül egy kapitányt ieszen, és игуан minden proces

susban egy vármegyében egy fö és vice hadnagyot,

еду zászlótartót, egy strázsamestert és minden faluban

еду tizedest, az kik általfalunkinl; speciñce minden fa

luhan levö emberek számát tudhassa. Hogyha vagy

generalis insurreclio, vagyis particularis emberszám

kivántatik, azokat tudhassa az Generalisoktul propor

tionate az udvar kérni, és ha cum gentibusis akarna fel

állani, az ország tudhamá praevie, mennyì embere 1е—

gyen az vármegyékbeu. Ezeknek az mezei hadakra,

игу az fortalitiumokra semmi gondjok nem volna ; az

minlhogy az militaris Curiátul nem is függnének, hanem

immediate az udvartól. — Ezek minden esztendöben

kétszer adnának rendes tabellát he az udvarhoz, az

kikböl kitetszenék populositása az országnak, mind az

nemeseknek., mind pedig az parasztságnak is. Ezen

fö G-eneralisoknak azonban vicéjek is, régi szokás

_ szerìnt, hogy legyen, szükséges.
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Discursus IX.

Curiae Magister.

Аи f6 Hoii'mester tiszti szükséges, hogy propter

externam regiam pompam Proregis, hogy functiojában

helyheztessék, ugy az más udvarì tisztek országunk

törvénye szerint; azéri az fö Hoffmester az kiadandú

inslrucliohoz képest jól fog vîgyázni, hogy minden ud

' »vari renden levök rendesen, csinosan, tisztán és esen

desen kiki vigye végbe maga штилем is az egész

Ildvar fogja respectálni, mint fö ministeri; azaz Ceri

moniálékra jól fog vigyázni, hogy ha követek,vagy más

vendégek az udvarhoz jönének, azoknak kinekkinek

méltósága szerint legyen accommodatioja. Az audienliák

és másféle solennitások rendiben legyenek, игу hogy

in omnibus externa regia pompa helyesen folyjon és

observáltassék. Minden fö familia maga köllségénczif

rán tarlson еду . . . . . . . . 1) аиидуагпт.

Discursus X.

Magister Cubiculariorum.

Ezen tisztbeli méltóság helyre állillatván, enueli

az több kiadadandó instructiója után, az belsö Батат!

1) Olvashatlan szó. A’ kiadó.
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levö szükséges szolgálalra 1едуеп szorgalmatos, Ьоду

az prorex személye mindenképen udvaroltassék és

belsö szolgálati rendben folyjanak; ennek keze alatt

lesznek urakhul és uríìakhul álló 12 komornyik, иду

az Csuhadárok, еду fö bejáró 12 bejáróval., kik in

structiojuk szerint az fö komornyiktól fognak függni,

иду iiatal ifjacskákból álló 12 inas , kiknek praefec

tusok és praeceptorok is lészen. Item az audientiákat

is rendesen folytalni ennek lesz hivatala és kölelessége.

Discursus XI.

Magister Agazomlm.

Az Fö Lovász Mester is tisztiben állván., annak

az löbb instructioja között keze alatt leszen az egész

equipagi, az lovak, sátorok, szekerek, hintók, lóra való

szerszámok, mindennemü tábori eszközök, ennek паду

gondja lesz az Locumlenens személyére, legföképen az

táborokban és harczokon. - Az fegyverhordozó is

ezen Mlgos személy alatt leszen, иду más viceLovász»

mesterekkel, szekér mesterekkel, sátor mesterekkel és

más szükséges mester emberekkel egyült, иду az széna

és ahrak osztók, csatlésok éstrombitások sat. мечами.
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Discursus XH.

Magister Dapiferorum.

Az mint az töbh méltóságok, иду ez is tisztihen

állván, az fö asztalnokság, kinek más inslructioja kö

zött szorgalmatos gondja leszen az asztalokra,azérl

keze alalt leszen nem csak 30 étek fogó , hanem az

pohárnokok, tálnokok, mindennemü asztalhoz illendò

ezüst tálakkal 65 poharakkal, иду egyéhféle fejér asztal

ruhával együtt, Ьоду mind az Királyképe asztala, mind

az Hoifmesteré is más asztalokkal едут: csinosan,tisztán

és ékesen legyenek rendihen. Иду mindennemü con

fectumokra és gyümölcsre is gondja leszen,hogy min

den aszialok kinek kinek rendi szerint meglegyenek

tisztán provideálva, 65 azon is szorgalmatoskodjék,

hogy az konyhamester szép kenyeret adjon az азиа

lokra.

Discursus XUL

Magister Ртоетагит.

Az fö Innyaadóság is helyreállittatván, annakis

az több instructiója közölt az egész udvarnál kiván

tató horok, mind az prorex maga italára, s mind pedig

más asztalokra valók és prevenda borok keze ala“
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Iesznek, mellyeket fog 66 kivánni és kérni a Camara

Praesestül jó idein. Megtudván praeler propler azok

nak számát; de arra is 1едуеп gondja, 110ду kávé,

csokoládé, herbaté, иду más mindenféle aquaviták és

rosolisok az Camarátul administráltassanak. Ennek

keze alatt Iesznek az innyaadók, bortöltök, kulcsá

rok sat.

Discursus XIV.

Magisler Janilorum.

Ezen Ajtó örségheli méltóság еду martialis em

bert illetvén, az ki az király képére иду vigyázzon,

Ьоду in omnibus occasionibus annak oldala meIlett le

дуеп; ennek keze alatt Iesznek az ajtón állók, avagy,

az mint most is, az elött is szokták nevezni, az

Drabantok, azaz , az testörzö vilézek, mellyek is ré

genien, az mint kitetszik az chronikákból, iIIyenekbül

állottak, és most is ollyan formában jó volna. Еду 50.

egyházì nemes válogatotl emberbül áIIó дуа10д 5егед

Ianceatus, az kik dárdákat viselnének. Ugyan ötven

nemes ifjakbúl és féríìakbúl álló Iovas csidás sereg;

az kik szép 5е1ует poszló ruhában, párducz börösen

az lovas, az дуа1од kecsésen járnának , és örzenék a

belsö Camarát. Minden seregnek еду kapitánya más

szükséges tisztekkel. Ahoz volna 100. emberbül álló

szényes hajdu, az kik a hagásiát és más udvari tisz

leket öröznék еду fö hadnaggyal, mindezek pedig еду

Fö Ajtón állótúl függnének.

2
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Discursus XV.

Magis/er Caiman/m.

Az Fö konyha Mesler gazdája levén azudvarnak,

azért еду 1п61151г105115 Oeconomus személy által admi~

mstráltatnék, a kinek keze alatt volnának az szaká

65011, 5111611, 6165 т651еге11, mészárosok, az konyha és

élés szekerek., hozzá tartozandó szekér meslerekkel

еду1111. Ez 361, rendesen, szépen., mértékletesen min

dennemü asztaltartást illetö dolgokat иду folytassa, hogy

se tékozlás, se fösvénység ne Ialáltassék az adminis

tratioban, az Iöbb instructiója közöttlegföképenaPro

гех asztalára jó gondja 1едуеп, az 1101011 12. ember

elférhet, annak méllósága szerint fözessen.Az Fö Holi

mester, ауаду az mint 111651111 hivják, a Ministerek asma

lára nègy asztalbólálló táhlára tisztességesen, Iegalább

is minden asztalra tiztiz tálétekre 1161 fogásra fözessen,

az fökomornyik asztalára, az 1101011 az komornyik urakés

az bejárók fognak enni, az Locumtenens aszlaláról való

élkeket fogják adnì. Az ministerek asztalánál fognak

enni mind az ministerek 65 más vendégek. Az 61611

fogók az Heß'mester asztaláról esznek. Az inasoknàk ре

61д тад6п05 asztaloknak; hasonlóképen az vice 10

vászmestereknek és más vice tiszteknek külön ¿i

magános asztaloknak kell Ienni. Ezen Fö konyha MCS’

ter az Camerálul fog kérni mindennemü élést.
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Discursus XVL

Magíster Роз/шит.

Ez méltóság is еду 01105 tisztviselöt kiván., a ki

az egész р051611а165 correspondentiákatjó rendbe hozza

instructiója szerint.

Discursus XV“

Magister Гепатит.

A’ Föjáger т651ег56д24. 36 36дегге1,т1п66п1`616

110р61111а1 5 адага111161 65 másféle mezei mulatságokkal

1161у116 611111655611, kinek Ьоду mindenféle vadlegyen az

asztalokra, паду д0п63а leszen, 65 az 161111 kiadandó

instructiójához fogja magát alkalmaztatni.

Discursus XVM.

Az- Cerimoniálfrul.

Az Prorex helsö audientiás házában az еду т61—

1656д05 Ministerek és Senatorokon kivül nem szabad

291
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bemenni, a felyülirt Méltóságok is audienlía kérés nél

kül az retiradába sem fognak mennî. Az külsö audi

entiás házban az komornyikok, bejárók, mezei gene

ralisok, obesi-erek, obersllaidimont és oberst Vacht

meister, vice ispánok és más uri személyeken kivül

senkinek sem szabad bemenni. Az palolára az urak7

fö ember szolgái és más fö tiszieken kivül nem lesz

szahad bemenni. Az több csatlós, lovász legény és

más ollyan cseléd az pitvarban legyenek.

Ha az Prorex kimegyen, legelöl az inasok, azután

az bejárók, azok ulán az komornikok és ministerek, és

azok után Judex Curiae, Palatinus, Érsek, ugy osztán

az Prorex elött az Fö Hoii'mesler és két felöl az Prorex

elött egyik részén az fö komornyik , az másikán az

Magister Janitorum , két felöl pedig az Drabantok ha

apardákkal.

Az Ргогех рго ordinario az belsö audientiás szo

báhan fog enni, еду részén kétembernek való asztal

nál oda az kiket az ministerekbül és senatorokbul fog

hivaini s azok fognak vele ennì.

Propter popularitalem minden hónapban kétszer

az külsö audentiás házban fog enni táblánál. Az НОН

mester mezei liszteket,viceispánokat,vármegyék kö

veleit és más ollyas külsö embereket fog hivni, kik

kel familiariler fog enni innya, servata aulhoritate, az

Prorex.

Minden esztendöhen össze publice az palotán in

regia pompa magyarosan fog enni az Ргогех, az három
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sátoros ünnepekben.Boldog Asszony, sz. István és sz.

László napján; ezeken az napokon minden méltósá

goknak, Ministereknek és Senaloroknakjelen kell lenni,

és az asztalnál sort állani levett süveggel. Az Prorex

kijövén és leülvén süveg feltéve fog enni, az ország

méllóságának repraesentaliójára nézve az Érsek, az

Palatinus és Judex Curiae székeken fognak ülni, az

aszlalon kivül föliett süveggel. De midön az Királyr

Вере innya fog, fönt állanak süveg velve, és mihint

ivott az prorex, reverentiát hajlván, elmennek, az pro

rex is süveget vét nékiek; ekkor mindenféle fö mi

nister maga személye szerint fog szolgálni hivataljá

han., de más napokban az szolgálalot az vicék viszik

végbe. Ezen a solennitáson minden embernek szabad

lesz bemenni az palotára, és nézni az Prorexet, és ak

kor mindenféle muzsikának me; kell lenni, kire Fö

asztalnok urnak gondja leszen.

Ezen napokban Magister Janitorum fog minden

féle szép mezei exercitiumokat producálni az Prorex

elôtt puhlice, u. m. turnirumokat, és másféle vitézi já

tékokat, kikre az komornik urak, urliak és más fören

dek fogják magokat applicáltaini.

Ugyan ezekben az napokban tartoznak valakik

pápisiák, az méltóságok, ministerek és senatorok kö

zül az Prorexel együtt publice communicálni a’ nagy

mise alatt, az holott az Érsek misét fog mondani.

Ezekre az napokra minden vármegye tarlozik

két kövelet küldeni, in Signum ralilîcationis confoede

rationis.
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Minden hélen kélszer, vagy háromszor publica

andentia legyen, az külsö audenliás házban, az holott

mindenféle instans szemben legyen а Prorexel.

Discursus XIX.

Az Contriúuliorul e's más/él@ Iladz' .subsidiumruL

Ногу az nemesség ne nyughatatlankodjék, és

absque extrema necessitate ne insurgáljon, és zsoIdol

adás-tól és másféle exactióktul ment Iegyen, tehát az

ország еду jó árm ádát form álván a mostani hadhól

annak suhsistenliájára, az mint az ország törvényében

találtatik, olly példát adjon minden nemes személy.A az

akár papi, akár úri, akár más fö ember legyen, min

den jövedelméböl tizedet, azaz mindennemü gabonából,

horból, méhböl etc. ugy minden pénzbeli jövedelmiböl

is az tizedik részt, az akár adó., korcsma, vám usura
Iegyen, egy szóval mindenféle pénzbübl, minden lovai

búl, az kik ll. esztendöt elhaladtak, huszhól egyet. Ha

sonlóképen szarvas marhájáhúl is, az kik az 3. esz

tendöt elmulaták , huszhól egyet, az akár ménes, gu

lya, akár háznál levö marha és juh legyen.

Az föld népe minden házas személy indiiferenter

(az nem épen szegény asszonyokat s embereket ért

vén) kivévén azkoldusokat, és gyámoltalanokat,min

den páros ember 50. pénzt adjon, supponálván ш,
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hogy nem Iehet olly egészséges pár ember, az ki azt

sine ulla difficultate meg ne adhassa.

Minden földje, rétje, leva, marhája e0nscríbáltas

sék minden paraszl; embernek az vármegyékben; az

meg levén tehát az tábori fö proffont mester bedéz

málván a nemeseknél, meg fogja tudni, micsoda sum- _

mára megyen az dézma, ahoz az t'ábori szükséget hozzá

vetvén. az mi az dézmához fog kivántatni , az az sze

génységre vettessék. De игу, hogy az buzát az hu

zához, az zabot az zabhoz, az bert a horhoz, az mar

hát az marhához, az lovat az lovakhoz tovább is etc.

értsék, hogy az kinek mie níncsen _, annak adására ne

kényszerittessék, hanem kiki abbul adjon, a mie van.

Az pénz az táborban az Tárnok mester kezéhez,

az élés pedig az Fö proífont mester kezéhez jusson.

Az Prorex szükségére való lisztet pedig az Fö konyha

mester projectuma szerint az ország adja.

Ehez meg minden kereskedö és mesterember min

den percipiált pénzbůl az tizedik részt kiadja, de az ki

maga termését eladja, avagy a szegény paraszt ember

vaIami munkáját, azaz faedényt, vagy vásznat, az kit

maga terméséböl munkára esinál, attul semmit nem

kel] venni. Hasonlóképen minden ekében Ievö mar

hátúl egy német forint adassék azaz 100. pénz esz

tendeig. Az városok is hasonló sorban Iesznek, mint

a nemesek.
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Discurkus XX.

Az делегат insurectiórul.

Ennek igen nagy szükségben kell meglenni, és

elébb egy particularis országgyülése által, az hováa vár

megyék követei hivatlassanak,és az Senatussal együtt

conveniálván, azt decidálják, ha szükséges-e a gene

ralis insurrectio, vagy valamelly inopinatus casusban

és szükségben, de máskép semmiképen. Az Vice

királynak az ország egy zászlót ad, és egy pár dobot,

ugy az ország három generalisának, ha azok ex de

terminatione suprascrípta ki fognak tetetni, tartozzanak

az nemesek compareálni sub poena decretali, és min

denkor, hacsakalig lehet is, mind az egész három ge

neralisságbeli nemesség az Prorex mellett egy corpus

ban legyen.

És mivel vannak olly szegény nemes emberek is,

az kik paraszt ruhában compareálnak, azért az ollya

nok, hacsak valamiben is, ruhájokat distínquálják apa

rasztoktul.

Az ország zászlója hordozására egy uri személy

választassék, és in generali iusurectione valamennyi

ur, ki a zöld háznál nem szokott ülni, azok mind az alá

menjenek.

Az parasztság is akkor cum gentibus, kiki az

maga processualis hadnagyával és más tisztekkel az
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vármegye kapitánya Commandója alattcompareálni fog.

Ezeknek legalább еду láncsa, avagy visszaszegezett

kasza egy hosszu puskával, avagy еду részének az

nyilakkal ex experientía tudni köll, minthogy most is

az török, шаг, longyel, kozák, moszkva nyilakkal él

nek. Мену is minémü kemény fegyver legyen, az tud

hatja, az ki az ollyan пешие: ellen hadakozotl.Én részem

röl és vélem együttsoknn , olly opinioban vagyok, hogy

az puskánál retienlöbb és hizonyosabb fegyver. Неву

pedig az kéziak mind ollyan formán voltak csinálva,

mint most, abban semmi nincsen, mert az historiákbul

megmutathatni ат, hogy magok az gazdag emberek

csináltak, olly erösen pedig, hogy egy vaslag deszkát

általjártak, söt most is Németországban némclly váro

soknak bizonyos idökben nyilas exercitiumok vagyon ,

egy magas fára kakast ültetvén, ahoz lüdeznek, és igy

minden ember csinálhat magának kézîat és elég nyi

lat; kinek eifectusa föképen az gyalogok közölt meg

látszanék, midön az puska az ellenség szeme eleiben

pattogna, és az пуп az nyakába hullana; olly confusìot

ienne föképen az тёте! truppok és sürů seregek kö

zött, hogy könnyehben juthatna az kennyö had annak

fölveréséhez.
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Discursus XXL

Az tiffulusolirul.

Az Ргогех Fölséges-sel magyarul, deákul pedig

Altitas-sal fog élni. Minden emberindifferenter az Ér

seket és az Palatinust nagyságolja. Az Judex Сип-Зае—

tul fogva az egész fö Ministereket Excellentia név il

leti, ugy hogy magok is egymás között excellentiáz

zák magokat; az föjáger és konyhamesteren kivül, kik

az Senator urakkal együtt az Méltóságos titulust vise

lik, az Vice Palatinus, Judex Curiae és Tárnok Mes

terekkel, és az hadi tanácsbeli urakkal egyetemben.

Az régi szokás stricte observáltassék, hogy az nemes

az bárót, azaz grófot nagyságolja., mert ennek elrontá

sában nagy Machiavellismus lappang.

Discursus XXH.

De Curia Militari. Az badi Tmzácsrul.

Praeses az Judex Curiae, vice praeses vice Ju

dex Curiae, egyik Tanács. Az Fö tábori proifont mes

тег, az Fö mustra mester., az Fö hadi biró, az Fö Cza

ich~ház mester,vagyis Áldgyuk és fegyverház mester,

Secretarius, vagyis Referendarius, магу Director, ki

nek alatta lesz magúnos hadi Cancellaria az Secretari
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usokkal. Ezen Iiadi lanácslul fog függni az egész 0r

szág mezei ármádája Generalisivel együtt, az fortali

cìumok és Commendansok. Innen köll minden fö tiszt

nek Zászlótartótnl fogva helyreúllitásának lenni; min

den hadi expeditiok innen fognak függni és emanálni;

minden hadi excessusoknak remediumjainnen fog meg

lenni, еду szóval mindennemů hadi állapotokat illetö

dolgok etlöl fognak függni , maga pedig az Consilinm

immediate az udvartul.

Discursus XXIII.

Az Pro/font Меж/пи.

Ez mindennemeö Iábori szükségeket egy proje

clumban fölteszi, megdézmálván az nemeseknél.,mennyi

móg fog kivántatni provisioban , mind mezöben, mind

az várakban, azt az udvarnak idein beadja., hogy аи

az vármegyékre az felyül irt idea szerint fölvethesse

és az Proffont Mester beszedhesse; minden vármegyé

ben eg)v alkalmatos helyen proífont ház legyen, az ho

vá mind az dézma, ’s mind az jobbágyaktul obveniáló

c'Iés letetessék.

Ugyan azon vármegyéhen tartván azon proffont

háznál bizonyos föntálló szekereket az proñ'ont mes

ter, hogy az szomszéd vármegyéhen vihessék az élést

és igy per consequens minden vármegyében; вящег
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Iévén, akár mellyfelé a’ táborban az vármegyék alkal

matlansága nélkül rendes transportum lehet.

Azon proffont mesler nem csak еду proffont mes

tert fog Iartani az corpusoknál, hanem minden regi

menlnél is egyet, kinek иду subalternusinak ‚ vagyis

proffont deákoknak kell lenni az mennyi compania va

gyon еду regimenlnél, mivel az furiroktolláltatni fog

nak, és ezek lesznek azok helyett. Az proifont és fü

hordó szekerek sem lesznek az regimentnékhanem az

regimentbeli proífont mester keze alatt, ki is Iartozik

füvet,fátadministralni az hadnak az tábor helyre, ugy

az vitézlö rendre futrasirozzon. Ezen proifont meste

reknek az husra és kenyérre is leszen szorgalmatos

gondja, hogy juxta regulamentum az hadnak megle

gyen az ö pro'visioja. Ezen proffont mesterség osu

pán a’ bellicumtol függ. Az fö proffont mester min

denkor in residenlia legyen, és onnét disponáljon az

hellicum akaratja szerìnt.

Discursus XXIV.

Az Fó' Миша Mestarrül.

Ezen fö Mustra mester minden corpusnál egyet,

ugy minden regimentnél egyet еду egy mustra deák

kal, az mennyi compánia vagyon, tartson; az kik az

regimenteket és compániakat minden héten revideál

ják, minden hónapban egyszer megmustrálják, az de
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fectusokat felírják, és azokat legelöször az regiment

Commendansának megjelentsék. Ezen mustra deákok

nz regiment mustra mester mellett Iesznek, és nem az

regimentnél , azért az regimentnél az quartély meste

rek és iródeákok tolláltatnak. Ezek ha mi ember, ló,

fegyver elveszett, idejét módját sedulissime felirják.

Minden hónaphan еду Iabellát csináljon az regiment

Mustra mester, aztat az corpus mellelt levö Mustra mes

ter kezéhez adja be in triplo, Ьоду egyet а’ Соттап—

dirozó tisztnek, egyet a’ fö Mustra mesternek küld

hessen , és egyet magának tarthasson; - minden fer

tály esztendöben pedig еду listát kell csinálni az mus

trak szerint, azt is in triplo az felyül irt helyre bead

ják. Minden hónapban számot vessen személyenként az

vitézekk el az Mustra mesler az deákokka] együtt, és szé

pen egy compania könyvet tartván, minden vitéznek

az ö contingensét beirván, az szerint az perceptiot is

beírja, és az restantiát, és azt subscribáltassa az re

giment Commendansával az fö Mustra mester. Arra

is gondja leszen, hogy az recrutáknak való embere

ket és lovakat és azoknak számát demonstrálja az Ud

varnál, hogy az kìvántató embereket az fö Generali

sok és az vármegyék azlovakat az felyül irt idea szerint

ugyan mnstra mester assignatiojára az regimentnek

kiadhassák.
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Discursus XXV.

Az Fo" I-Iadz' Bird/‘UL

Az Fö hadi Biró az ország törvényéhöl kiszed

vén az hadi embereket illetö casusokat és büntetése

ket, abból еду lladi törvényt projectisáljon, mindazon

által иду, Ьоду az nemesi praerogativa meg ne sérte

tödjék, se annak az forumja meg ne bontatassék, mert

nem volna igazságos, Ьоду еду nemes emher avval,

Ьоду ö Hazájának szolgál, elvessze nemesi praeroga

tiváját és az maga competens forumját. Azért is az

notam incurrentis való casusban ne avassa magát az

hadi biró, se ad criminalia az nemes személyek iránt,

azok az törvény, vagy is Decretumok alalt maradja

nak.

Ezen Fö badi biró minden corpusnál еду hadi birót,

minden regimentnélisegyet tartson, az ki mindenisteni

félelemre, tisztaságra, és minden igazságra иду fog

vigyázni., Ьоду valakinek injuriája vagyon, ö hozzája

folyamodhassék, az ki az prima instanliákat megtalál

van, annak remediumjáért mindeneket protoculáljon,

és az edictumokhoz tartsa magát. Ennek keze alatt

lesznek а mezei porkolábok és tömlöcztartók, kikkel

fog vigyáztatni, Ьоду drágaság, és másféle hamis

mérték ne legyen, az káromkodás, kurválkodás és

mindenféle Isten ellen való életre о11у animadver
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sioja s gondja 1едуеп, Ьоду azok idein kigyomláltas

sanak. Az tábor dögtül és másféle tisztátalanságtnl is

csinos legyen. Ennél minden dolgok prothocolálva le

gyenek, és minden holnapban az Fö hndi Biró kezé

hez küldje. Ennek két deákja lesz, azért az regiment

Secretarius tolláltatik.

Discursus XXVI.v

Armamenlarz'orum Magister, паду Fegyveres шит/м

Master.

Ennek keze s gondviselése alatt lesznek az

egész országban levö fortalitiumokban a Czaichházak,

áldgyúk és más tüzes szerszámok., mindennemü fegy

ver., иду azoknak csìnáltatása is neki ineumbál, a

hadi épületekkel, ezekhez való emberek és ingenirek,

pattantyúsok, sánczmesterek, ahoz tartozó lovakkal és

marhával és szekerekkel együtt. Еду szóval minden

féle artillería és az fortaliliumokhoz kivántató eszkö

zök és várak épitése, restauratiója eö néki fog incum

hálni. Az pnskaport., ólmot mind ö néki kell kérni és

rendbe venni. Ugy, поду mindeneket conscribálván,

az Bellicumnak adja he: mi szükség., és mi héán va

gyon , az artillería és a’ várak épitése, Ьоду az Bel

licum idein demonslrálván a dolgokat az udvarnak, ar

rul dispositio lehessen. Ennek az mezöben kivántató

álgyuknak, és ahoz tartozó embereknek és tiszteknek
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administratiojára gondja lesz, Ьоду mind az áldg'yúk,

bombák, gránátok és másféle mozsaraknak öntése meg

ne szünjék,hanem mindenben quIa posse иду iparkodjék,

Ьоду szaporodjék és jó rendben tartassék az ország

nak szükséges паду kincse.

Discursus XXVII.

A Referendaríusrul, Штампа] e's Secretaríárul.

Ezen Bellicumon lesz еду Beferendarius, az ki

Consiliarius is lesz, egyszersmind ez alatt lesz az Bel

lica Cancellaria, ez alatt más szükséges Secretariusok

és Cancellisták lesznek оПу számban, Ьоду az Corpu

sok mellé az Bellicum impositioja szerint rendeltelhes

senek Secretariusok és Cancellisták. Ez minden ex

peditiokat sub bellico sigillo az fö Praeses, eo absen

te az vice Praeses, és maga subscriptioja alatt ema

náltassa. Ettül az Cancelláriátul fogják venni minden

шишек az magok tisztségökre való Decretumokat;

ezen Cancellaria és nem más által fognak folyni min

den hadi expeditiók.
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Discursus XXVIII.

Az Hada/tml.

Mivel szükséges, hogy az országnak egy jó for

malis Armadája legyen , mert olly hatalmas szomszédi

vannak az Országnak, kik természet szerint való el

lenségi az magyar Nemzetnek, hogy ha csak szerit te

hetik, megrontanák az Magyar Nemzetet. És neha

ezen két hatalmas nemzet, az Török és Német, sokszor

egyszersmind ostromlotta, sőt még az Lengyel is az

Országot, de mindaddig, valameddig jó rendes hada

volt; az országnak, és Istenben csak egyedül vetették

reménységeket az Magyarok, soha őket meg nem gyöz

hették, sőt ezen nemzet mindenkor diadalmas vala. Ez

után is meglehetne, csak az Isten és az haza törvényi

megtartassanak, az igazság és az egyezés meglégyen,

és legyen az scopusa az Országnak, az miaz Velenczé

seké: „acquiescerein regni limitibus, eos observare, et

non acquirere.“ Tudjuk, hogy még defensive viselte az

Magyar nemzet magát az maga országáért,mindenkor

boldogult, de valamikor idegen országra vágyódott és

offensive hadakozott maga hazájának veszedelmével,

állandóképen más országot nem bírhatott; meghatá

rozta az Isten mind az nyelvel, öltözettel, mind pedig

hegyekkel és vizekkel az Magyarnak való országot,

annál tovább ne kivánkozzék menni, hanem oltalmazza

magát igaz ügye mellett, és az Isten vele lesz. Mennyi

hadra legyen szüksége az Országnak, azt az üdő mu
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tatja. Elengendő hada lehet az országnak, az fölül irt

ideát ha observátja. Én az én vékony opiniomat fel

teszem, és az mostani német ellen való hadakozásra,

és az országnak tehetségéhez képest szabtam és eri

gáltam in projecto egy ármádát.

Tudni való dolog, hogy mikor ezen hadakozás

támadott, hát ez az Ország megunván az német igáját,

mind feltámadott, és kiki mimódon kaphatott, katonát,

hajdut, az szerint tette magát tiszté, és igy voltak az

tán rend nélkül való ezerek; az vármegyéktül is szed

tek zsoldos lovasokat, portalis hajdukat, és azokbul is

csináltak ezereket, de azok is csak rendetlenségben

maradtak, az minthogy most is igen sok ollyan rendet

len had vagyon, az ki kevés hasznot, de nagy kárt

teszen. - Idővel állittattanak elő némelly regulált

hadak, de azok is igen kevés számban, és nem jó

gondviselés alatt tartatnak, holott az ollyan rendes had

jó és hasznos szolgálatot teszen, de megkívánja az jó

gondviselést is.

Az ki az historiákhan olvasott, megláthatta, hogy

regulált hada akkori mód szerint mindenkor volt az

Országnak, lovasbul és gyalogbul, a mellett voltak

Huszárok, az ki ollyan kennyő csatázó had volt, és

mind az Tatár, és mostan az mi mezei lovas hadunk

ollyan regulában voltak. Mivel pedig az experientia

megmutatta máris, az mi mostani időnkben micsoda

különbözése és haszna vagyon az reguláris hadnak az

kennyő hadhoz képest, szükség, hogy az ország for

malis ármádát reguláris lovasbul és gyalogbul tartson,

az kik mind jobban ordert tartsanak, ’s mind pedig az

táborokban állandóbbak mindenképen.
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Az német ellen pedig legföképen gyalogság ki

vántatik, hogy azokkal resistálhassanak, az legyen

lelke és ereje az ármádának; azért az én csekély ех

perientìám szerint, az mint tudom az németnek ereit és

hadakozásának módját az német táborokban magyar és

német országokon köztök fölnevekedvén, jónak tarta

пат, hogy az ország mostani slatusához képest 15 for

malis gyalog Begimentet tarlson, minden Regiment

kétezer emberbül álljon. — Az lovas hadakat meg

mustrálván, kennyö mezei hadnak azokat kellene ki

szakaszlanì közülök, az kik vagy Végházbul valók,

vagy szabadságért bizonyos helységekbül fegyvert

foglak, és seregre verték magokat, az többìt, az kik

vagy szabadosoknak állittattak, vagy más gyülevész

emberek, azokat regularis hadba kellene reducálni. És

igy csak tiszla magyar legyen mezei hadban, mer! az

illyen gyülevész nép csak számot szaporit, az kenyeret

fogyaszlja haszontalanul, mert gondviselellenek levén,

fegyverekkel, lovakkal nem gondolnak, csak az kapát

keriìlik és kóborlanak; ha harczra kél az dolog, az

jónak is kárt teszen; azéri az mezei had,ha kevesebb

is lesz számban ‚ dc jó, válogalott, arra termelt embe

rekbül álljon; mert az mezei had nem arra való,hogy

szemközben megharczoljon az németlel, avagytáboro

kon istrázsáljon , hanem hogy szünlelen csatázzon ., és

az ellenség tábora körül legyen „ az fulrazîrosit свар

dossa, impediálja életét, lármáskodjék, nyughatallani

{за az ellenség táborát és nyelveket fogjon. - Ez il

lyen munkához jó paripás katona, és jó vérů kiván

latik. Ezeknek iisztje ne lenne az urakbul, vagy más

kényes föemberekbül, hanem csak régi próhált sze

gény legényckbül, kik se szekérre, se bagázsiára nem

3*
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vágynak, hanem tarsolyokhul szoktak., mint bujdosó

emberek, élni, az kik keményeu már ö módjuk szerint

tudják magokat viselni hadak között. Ezen mezei had

ne is volna Regiment számban, hanem olly hadnagyok,

kapitányok volnának, kiknek két, három, négy, legföly

lyebh hat zászló allja katonája volna. Ugyan az sere

gek választanának magoknak tiszteket, mellyeket az

Bellicumnak proponálván, az azokat conlìrmálni fogja.

Hacsak valami czégéres exceptio nem impediálja, тем

az illyen had szeretetbül inkább dirigáltatik. Ezeknek

semmi regulájok vagy ceremoniájok nem volna, ha

nem csak végbeli., vagyis bujdosó módon hadakoz

nának.

Midön illy rendbe veletödnék az mezei had, for

malìs regulált puskás lovas hadat kellene erigálni oly

lyan formában, mint az német és magához hasonló nem

zeteknél vannak az Dragonyosok, hogy ezek mind az

lovas, mind az gyalog exercitiumhan expertusok vol

nának, bogy mind lovon , mind gyalog végbe tudnák

vinni az szolgálatot, az mint az occasio hozná.  Ennek

az felül irl; gyalogságnak számához képestkellene husz

Regimentnek lenni. Еду egy regiment ezer emberbül

álló levén, ezt reguláhan tartván., ezeknek tisztei urak,

förendek, nemesek és jdegen nemzet legyen, ugy az

gyalogok között is. Ezeknek jó gondjokat viselvén az

regula szerint az tisztek, mint szokás más nemzetek

nél, nagy ós actualis és formalis operatiokat lehetne

véghe vinni az illyen form alis lovas és gyalog haddal.

Ha pedig az Isten ismét az elvesztett vármegyéket

kezünkhez jutlalná, az gyalogot meg kellene szapo

тат, vagy tízezer emberrel, azaz öt Regimentlel. Ha
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jó formalis gyalognnk lesz feles, kiket az felül irt lo

vas puskás had sustineálni fog, mindenkor az német

ereinek megfelelhetni; mert az német császár, ha az

maga ereit, regimentjeih az kik idegen országban

vannak, ellenünk hozná is, Isten által mégis bízhat

nánk hozzá, hogy semmit nem tehetne, az kit az ma

gyarok azelőtt is practizáltak.-Mert ha az német

császár megbékélne az francziával, ugyan hadában

mégis fönt kellene néki hagyni, az többit pedig bizony

soká nem tarthatná , mert exhauriáltatott minde

néből; hogy pedig más derék segítséget adjon vala

melly Fejedelem, azt nem hiszem, mert azok is kifá

radtak az sok hadakozásbul; és ingyen sem adnak ha

dat, pénze pedig az császárnak nincsen, creditumját

ahoz elvesztette; hanem ha az Muszkva adna hadat,

de avval sokat nem végezne; igaz ügyünk levén, ha

mi az Isten és az Ország törvényeit meg kívánjuk tar

tani, egymást fogjuk szeretni, 'az privatumot mind az

pénz, mind az becsületkeresésben félretesszük, az kö

zönséges jót fogjuk keresni, rendes regulált hadat olly

fizetésben és ruhában fogjuk tartani, az mint kitelhe

tik tőlünk (mert ha az sok fizetésbiil nem áll is az do

log, de az bizonyosbul, ha kevés is), senkinek kétsége

nem lehet, hogy fegyverrel meggyőzzön és maga alá

nyomjon az német.

Az Kunságbul, Jászság és Hajdn városokbul is

szép had kitelik, kiknek mind kopiásoknak kellene lenni,

azok is regula, és bizonyos exercitium alatt volnának,

ngy hogy mind lovon, mind gyalog tudhatnák venni

hasznát az kopianak, hogy szükségkor pikeneusok he

lyett is lehetnének az gyalogok között. Ezen ármá

dához képest köll lenni számának is az generalisoknak.
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DisoursusXXlX.

Az /iz-ete'srül és ruházatra].

Nincsen ollyan hadakozó Fejedelem ós ország,

az ki az hadak fizetését az subsislenliához ne szabja,

és csupán arra vigyáz, hogy kiki maga rendi szerint

az. vitézek közül élhessen becsülettel, de nem super

flue, hogy azon fizetésbül valaki meggazdagodhasson,

kés így csupán csak arra nézve, ut habeant milites vi
' dctum honestum et amictum, ugy hogy az hadaknak jó

subsislentiájok lehessen, és a’ mellett minden módon

az Ország conserváltassék. Erre vigyázván, és ezt

fundamentumul vetvén , olly projectumot csináltam,

hogy az had is a mellett subsistálhat, és az Ország is

maga kevés pénzét ne kénytelenittessék az Országon

kívül adni. Mellynek nagyobb részét az régi magya

rok füzetö Lajstromából kiszedegettem, és ugyan csak

nem olly formában rendbe vettem.

Az vitézlő rendnek ruházatjárul így kell gondol

kozni, hogy azt nem az czifráért, hanem hasznáért vi

selik, azért elég jó az, ha az hideg ’s esö ellen jó. Mi

vel országunkban bőven csinálnak olly materiákat, az

mellyek hideg és eső ellen igen jók, azt meg is lehet
csinosítani és czifrázni a’ hadakozó embernek distin-

ctioja miatt, és így a’ minémü köntösnek való materiát

rendelt az Isten Országunkban, avval contenlusok

legyenek.
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Discursus XXX.

Az [душит].

Az fegyver sokféle, mellyeknek elöszámlálásá

ban az arrul való opiniokat discutiálni nem kivánom,

de az fegyver önnön magában, az ki dologra való, ad

appllgnandum el: defendendum est. Az oppugnalion

leginkább értetödnek az várak, sánczok és más helyek

nek aggressusa, az defension pedig az ollyalmak ol

lalmazása-az harczokal; inkáhb defensionak mond

halni, mert akár rajta megyen egyik a’ másikán, és

akár az másik bevárja az ellenséget, de ugyan csak

mind két részríil oltalmazni kell magát, qui bene de

fendit, ille vincit. Azért arrul kell máx' discurrálni7

legföképen az mostani circumstantìára és тёте! ellen

ségrc, miosoda fegyver leghasznosabb az magyarnak?

Az mostani világon az nemzelek, legföképen az

plundrások csalmem elhagyták vala és megvetették

az másféle fegyvert, u.m. az kardot, дамы, pikát,

vagyis láncsát, kopiát, nyilat etc. és csupán az puskát

ушек böcshen, és azzal hadakoztak egymás ellen иду,

hogy nem igyekezlek azon máx', hogy egymás hajáha

kapjanak, hanem az volt gyözödelmesebb ‚ az ki az

tüzet és az puskázást tovább larlolta, és ígaz, hogy

rettenlô fegyvel'nek папаши ‚ és sokaktul (s jaj pe

dig igen a mi nemzetünktülis), az minthogy men

nél tovább áll игуан elötle az ember, nagyobb kárt is
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teszen az emberben, és annak pattanása rellenli az em

berl inkább, mint az eifeclusa. Igaz, hogy az várví

vásban és oltalmában igen jó, legföképen az muskita,

vagyis a kanótos разка, de attaquában, azaz ostromok

ban, derek ütközelekben az experientia megmulatta,

hogy nagyobb áz füsti a’ pecsenyénél. Mert mind az

törökkel való háboruban, s mind az francziával [арави

laltatott, hogy melly hadak egymást lödözés általmeg

szalasztották, az ollyan rettenetes lövések közöit alig

татам mind az két részrül az harczhelyen., proportio

nale szólván, valamelly test, hololt azl tudla volna az

ember, под annyi hosszas és rettentölövöldözés miall

talán mi sem marad meg mind az két részrül. Eziel

lapaszlalván az némel generalisok, noha az puskát le

nem пенек, de az harczokon inkább csak mezilelen

fegyverrel, fôképen az lovas, rajta szokott menni az

ellenségen, és azt observálták, hogy annak lüdözésé

vel semmit sem gondolván, csak megegyveledtek az

ellenséggel, az minthogy mindenkor inkább valamelly

had mezitelen fegyverrel ment az puskás hadra, azé

volt, kevés kárral pedig, az gyözedelem. Söt még

az gyalog felöl is vagyon ollyan példánk, noha csak

ama rövid Péter késecskéket hordoznak, pro eXemplo

egy actust hozok elö. Anno 1703. ugy jut eszembe,

Fríedling nevö helységnél az hires vitéz, és méltán di

csérelre mélló Badensis Lajos herczeg szemhen állván

az Francziával, az hololt egy felöl szölöhegyek vol

tak, az alatt pedig volt sik mezö. Azért mind az két

rész игу rendelie az ármádát, hogy az sikra az lovast

az lovas eleiben, az szölöhegyekben pedig egymás el

lenében gyalog volt. Az franczia lovas meggyözte és

megverte, és el is ůzte az németeket, u. m. az lova
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sokal, az némel gyalog Lajos herczeggel magosabb

hegyen levén az franczia gyalognál, inkább csak de

fendálta magát, hogy sem mint az fortélyábul kiment

volna, de az mint sokszor az gondviseletlenség és fe

lejdékenység megesik паду értelmes embereknél is,

Щеп is puskaport nem készíteltek elegendöt,ugy, hogy

az német már nem löhelett, azt шт az vitéz herczeg,

lartván altul is, ha soká mulat, az lovas üzö franczia

is megtér, s vesztö pöre lészen, azért csak frisen re

solválta magát, és mezlelen fegyverl parancsola huzni

és ugy mene lüzesen az ellenségre,rohana, az franczia

erös tüzeket adott., de csak hamar köztök terme az

német, és megszalaszlá az francziát, és ugy kergelte

az gyalog egymást, mint uz eb az macskát; bezzeg

akkor megmutalta ell'eclusát az mezitelen fegyver, mert

csak fötisztek az francziák közül hatszáznál többen vesz

tenek, az kiket összevágtak és szurtak, elég golyó

bist és puskaport nyervén kevés népének veszedelmé

vel, az vitéz herczeg az maga forlélyos helyre ment,

és az üzö franczia a sikon mellelte elmene, és meg sem

meri vala (Не: büzleni; az minthogy ritka példa, mind

az két fél az victoriának jelére Te Deum laudamust

шпон, mindenik magát gyözedelmesnek анаши, igaz

is voli. És igykiletszik az mezitelen fegyvernek ereje.,

az minthogy csak igaz az, az jó sziv, és az jó kéz

mindenütt ига! csinál magának, csak annak módját, ren

dit observálja.

Az mi nemzetünknek is, ha hadakozó természe

lit visgálom, mind az régi historiákbul,s mind az mos

lani példák mutatják, Воду rajta menve ostrommal az

ellenségen, mindenkor gyözedelmesebb, mintsem az
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megállásban, söt csak igaz, az Magyarnak láncz nem

sáncz, meri jó kedvel, ugrálva köll vinni az ellenség

nek az magyart, azért az éncsekély opiniom szerint

illyenképen fegyverezném meg az Ország ármádáját.

Az gyalog mind regulálva leven, minden сотра

niál; három karban venni kellene, az egyik része vol

na láncsás, avagy visszaszegezett kaszákkal, és egy

piszlollyal. Ezeknek volna exercitiumjok, mint az pi

keneriusoknalí7 ahoz tudni kellene nekiek granalot

velni., az másik rész volna mind llintás; az harmadik

mind kanótos, vagy muskalél'os. Az gyalognak nem

köllene engedni kardot viselni, hanem kinekkinek vol

па egy jó valaskája, vagyis fejszéje, jó hegyes vassal

az vége meg levén verve, hogy serkél csinálhat be

löle. Az dragonyosoknak jó hosszu llintájok és kard

jok. Az mezei hadban, az kitöl mint kitelik. Az kard

az gyalognak sok impedimenlumára vagyon, ha szin~

lén hóna alá köli is, azt pedig ludjuk , Йоду jó valas

kával ama fris bálor legény еду kardtul soh`a’ meê

nem ijed, söt gyözedelmet veszen гама, az valaska

pedíg sokra jó. Ezen gyalogságbulhárom ezer mokánt

kcllene rendelni, az kinek lovok csak kacsihákbul vol

na, hogy meg is az lovasokkal az szükséges excur

siókra elérkeznének, kiknek lovokon kapa ós ásó volna.

заа__La.“ь.п„
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Discursus XXXI.

А; Rec/‘ulákruL

Az mint fellyiil meg vagyon irva, ha rendben

és számban veszik az országban az embereket és lo

vakat, tehát az fömustra mester beadván az kivántaló

recrutáknak és lovaknak számát az udvarnak az osz

tán az ország Generalisi beadott tabella szerint repar

litiót csinál,és az muslra meslernek assignálni fogja

az számát az embereknek, mennin mellyik genei'ális

nak kell adni, ugy oszlán nz muslra meslcr az szerint

csinál reparlìtiót az regimentek közölt., es assignatiot

n'd az generálisságokra, az lovakal hasonlóképen as

signálnì fogja az udvar. Az mintfellyül van irva, hogy

minden nemes személy 20 lólul egyct fog adni eszIen

dönkint, az kihez mindenikével kantárát, kölöfékel,

nyerget jó szerszámoslul és pokróczot kell adni pus

kások nélkül.

Discursus XXXII.>

A Pro/‘ex meile!! leendó' Corpusro'l.

Hogy pedig hadakozó üdöhen mindenkor jó bi

zonyos Corpus legyen az prorex mellclt, azéri az BeI

licum szükséges jó liszlekkel, zászlókkalminden Regi

mentbül еду seregszámot Ieendö commandirozottakat
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mind lovasbul, gyalogbul rendeljen az Prorex mellé,

melly corpust más országokban Gens d' armerienek ne

vezik. Ennek а corpusnak szükséges оНу Commandi

rozotlakkal állni sok okokbul. De az iöbbi között az

Prorex ezeken megláthatja, Ьоду уадуоп az ármada

állapotja; válogatott népe leszen s nem fog történhet

ni olly állapot az táboroko n, hogy tudva az udvarnál

meg ne legyen. Az egész ármáda паду ösmeretséget

és szerelelet imbihál ez által, az Prorex megtanulja

ösmerni az Tiszljeit etc. De még az kalonaságlul is

legyen ezertül еду sereg száz emberbül álló zászlós

tul. Ezen corpus országos ütközetben az Prorex je

lenlétében reserva legyen.

- l. Швспгзив XXXIII.

Az részpe'nzrül e's anna/t szükse'ges „отит.

Rézpénzt kellene veretni aprót, Ьоду öt tenne

еду garast, négy milliom forintig. Иду, hogy ezen

somma az vármegyékre repartiáltatnék arra az végre,

hogy minden vármegye tartoznék bizonyos eszlendök

alalt annyi fehér pénzt szerzeni, Ьоду azon rézpénzt

kiválthassa.
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Dis cursus XXXIV.

Az Auszlriai Найти].

Minémeö intricata materiája legyen az Magyar

Nemzetnek az Austriai házzal, ha ki arrul gondolko

dik 65 elmélkedik igaz magyar szivhůl, leheletlen,

hogy az haja szála föl ne horzadjon , meri az auslríai

ház nemcsak sok okokbul az örökös királyságot még

az leányágra is praetendálja, de az jus regiumot, az

melly szabados uralkodásl teszen, ezen praetensiojá

han formálván, nemcsak az elöljáró elmélkedésemben

föltett okokbul, de más contractusok miatt, az kiket az

austriai Házzal ineáltak az Magyar királyok: de ennél

mind падуоЬЬ az, Ьоду olly Iermészreíñszîńwnlmvgaligl
lensége az Austriai ház az Nenîzetritagli,K Ьоду

hacsak a`zrÜilsIlé~nœ azvterlmészeinek folyását lmeg nem

változlatja, leheletlen, hogy az Austriai Ház közölt,

65 az Magyar пешие: közölt lehessen jó harmonia va

laha, az minthogy az Austriai ház legfôképen most

azon lészen, hogy régi föllett czélját véghe vihesse

65 subjugálja fegyverrel az Országot,hogy jure armo

rum alája vetvén az országot, minden Iörvényét anni

hilálja, semmivé te дуе, 65 kedve szerint avval dispo

nálhasson; ha pedig fogja látni, Ьоду költségtelensé

ge miatt az hadakozást nem Iogja gyözlletni, igen is

módot keres, Ьоду valamelly fortélyos pacificatióra

menjen, söt azt sem mondom., Ьоду az Szombati bé

kesség punctumaira ollyankor reá ne lépjen, csakhogy

egyszer hirodalma alá vehesse az országot: de már
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az experientia megmutatta, hogy utat módot minden

képen keres, hogy az diplomáitul, igéreteitülelmehes

sen. Bár az Magyar urak által egész Senatus dirigál

tassék is, vallyon titok-e, hogy corrumpálta azelőtt is

az magyar urakat, az kik az ország törvényétől szem

telenül elmentek, és az német királynak hízelkedtek,

hiszen az mi időnkben már voltak ollyan urak, az kik

kérdetlenül projectizálták, az egyházi nemesség hogy

lehessen jobbágya, mi módon szaporíthatja az adót az

német udvar etc. -- Az német uraknakkedyezvtén,

l minden módon fáradtak szívesek? hogy az német urak

jószágokat szerezhessenek Magyarországban,kitnr'ván'

` az igaz possessorokat eteti-“- siőt'mäíöktkik“azelőtt

TökölyY és más támadd urakkal voltak együtt az or

szág törvénye és igazsági mellett fegyverben, ugyan

azok féltekben és hasznokért legnagyobb árulói vol

tak hazánk szabadságinak. S gondolja-e valaki, vagy

biztathatja-e magát, hogy bátorságban legyen ? de so

ha nem adhat ollyan hitet az austriai ház, hogy rést ne

találjon benne, és megboszulja azokon az urakon, az

kik ő neki szemébe tüntek, kirül elég példánk vagyon:

talán ahoz bíznék valaki, hogy az országnak fönálló

hada volna, de az ollyan had nem soká volna, ine-rt

az mi nemzetünk röstölni fogja megfizetni, és az né

metnél maga fog instálni, hogy az had elbocsáttassék,

és az német király igenis ajánlani fogja magát, hogy ő

fog maga tartanihadat, az pedig csak arra való lesz,

hogy az fegyvert kivehesse az magyar kezéből egye-m»

szer, Ezeket mind így practicálta eddig az Austriai `

Ház, és mégis merné az Magyar az austriaiházkirály

sága alá adni magát? Soha bizony, meg se gondolja

az Magyar, hogy nemzeti szabadságában élhessen az

‚ s ы—_"Р
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Austriai báz alatt, sőt ha fölvonná aCsehországi plund

rát az Magyar, és jobbágyságra is adná magát , még

is kitöltené bosszuját rajta, és kiirtaná az magyar nem

zetet; az minthogy füleimmel hallottam nem egyszer,

sem kétszer sok derék ministerek discursusit, lehetet

len, hogy az Austriai ház, sőt az egész keresztyénség

megnyughassék, ha az magyar nemzetet (azokat ért

vén, az kik csupa tiszta magyarok, és nem az tótos

magyart) egészen ki nem irtják, és nem dissipálják.

Én az mint gyermekségemtül fogvást practicáltam az

austriai Ház udvarát, és ha az discursusok eszembe

jutnak, mellyeket hallottam, nem látom módját, hogy

az austriai ház királysága alá adhassa magát az Ma

gyar nemzet. Hic aut vincendum,aut moriendum,vagy

az német fegyver debelláljon, és megemészszen,vagy

mi fegyverrel, mint az Belgiai Confoederatus status,

isten segítségével az austriai Házatkényszeritsük, hogy

minden praetensioit tegye le.

Vékony elmém szerint egy mediumra vetettem

gondolatomat, mi módon lehetne, hogy az austriaiHáz

nak contentuma lenne (ha igaz keresztyénség vagyon

benne), és az ország is állandó csendességben marad

hatna. Minekutánna azország Guriam Regiam et mí

litarem , Statum Politicum etc, azfelül irt mód szerint

rendbe hozná, és in elfectum venné, tehát keresne

módot benne, hogy magát incorporáltatná az romai

lmperiumban, hogy Magyarország is egyik membrumja

volna az Imperiumnak, valamint másféle országok,“

v. g. az Bavaria, Saxonia etc., és más respublícák,

illyen conditioval, hogy valaki romai Császár, az eo

ipso Magyarországi királyi titulussal élhet, sőt csak

ll"*‘~"__.,...«4*Hd*""""""‘""l~'"’*“"""‘Wah„uA)
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Magyarországot prolegálja az egész Imperiummal: az

ország is pro recognitione adna valamelly nevezetes

summát az Császárnak esztendönként, és tartoznék

haddal segiteni az Imperiumot szükségnek idein; reci;

proce az 1трегйит"15“гтбйё1{”115595116: cselekednì.
Ez pedig ugy lehelne lmxëg; 4ha az Oi'szág az Electo

rokhoz és más statusokhoz embereit küldezné, legfö

képen az moguntiai Electorhoz, az ki az Imperium fö

Cancellariusa, és ö általa szoklak az illyen dolgok foly

ni, és declaráltalná,demonstráltatná ügyét, és legföké

pen azt, hogy az auslriai Háznak nincsen igaz jussa

az örökös királysághoz; és mutatnák meg ат, hogy

szabad királyi választása van az országnak, és hogy

már leheletlen, hogy királyt válaszlhassanak magok

пак az Auslriai Házbul, тег! száma nélkül hitek meg

szegésével megcsalták uz` _lilg'zgyuallolaxata és jobbá

gyá akarták tenni az országot, azért is sokszor kény

telenittetett fegyvert fogni in defensam sui, és ex

desperatione az Törökhöz folyamodni, mellybül mi

osoda kára és véronlása lön az egész kereszlyénség

nek, azt az Imperium is jól tudja. — Hogy azért az

illyen dolog többször is meg ne essék,és az egész ke

resztyénségnek is antemuraléja levén Magyarország

тело, hogy protegálja illy igaz jussában az Országot

az Imperium. — Az austriai ház is már férfì maradék

nélkül levén, egy halál micsoda veszedelmet szerez

hetne és alkalmatlanságot az egész körösztyénségnek

az Magyar királyságért való competentiáért. Mert az,

mint az emberi elmék szoktak lenni, quot homines, tot

sentenliae,ollyankor Török, Tatár, Lengyel , Német és

másféle factiok nagy zürzavart tehetnének az Imperi

umban is. Az Austriai Ház is contentus lehetne, mert
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hihetö consequentìa , valameddîg az Austriai Ház for

midabilis lesz, addig más házbul nehezen lesz Romaî

Császár, és valamikor ап'а jut dolga., hogy az romai

császárságbul kiessék, akkor az töhb országait is ne

hezen fogja hirni. -f- Lám Styriát és az felsö Austriát

absolute et de plano magok által hagyja regnálni, magok

nak levén Camarájok, Bellioumjok, Intimumjok, etc. sine

omni dependentia a Dicasteriis Viennensibus, miért tehát

kellene аи: ellenzeni Magyarországnak? Az historiákbul

liilátszìk, hogy János Király is I. Ferdinanddal az Impe

rium elébe akarta adni. Más okokkal és exemplumokkal

leheine ezen projectumot stabiliálni , de én nem igye

kezvén hosszu vetekedö discursusolrat formálni, hanem

ex columbina simplicitate az jó szńndékomat kiterjesz

tettem, annak discussìoját hagyom élesehh elmékre.

Adna Isten olly módot, hogy osendességben, és valamî

jó állandó formalitásban vehetné magát szegény hazánk.

De az Austrîai Ház alatt soha meg nem maradhat, mert

igaz ez az példabeszéd: extremas dementiae est spe

rare clementem, quem iratum armatumque suscipias.

És igy ha már egyszer fegyvertvont az Magyar nem

zet, csak oltalmazza magát Istenirgalmában és az igaz

ügyében hizván, ad Isten békességet is ezután. Spes

nunquam major aifulget pacis, quam cum serio bellum

geritur.
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Discursus XXXV.

Az Hadakozásrul.

Маг alkalmasint tudhatja az Magyar пешие: az

szomszédságban lakó nemzetek hadakozó természetét

és'szokásit. Az Török ellen csendesen, jólössze kap

csolt rendben, puskával regulariter az elsö impetusát~

föl kell venni, és az rendet meg'kell tartani, valamed

digA meg nem indul és magát nem confundálja, és mi

dôn'már egyszer megszalad igazán, akkor is az regu

lált ‘had meg ne bontsa rendit, hanem az kennyö had

persequáljayés az regularis sustineálja, mert sokszor

csalárdsággal szokolt élni az török nemzet hadakozá

sában. Az török ellen, hacsak alig lehet is, télhen in

kább, mintsem nyárban kellollensive lenni; ez az vitéz

Zrinyi Miklós opinioja.

' Az Lengyel hadakozásátul nem igen lehet tarlani,

mort az nem bántja az Magyart sok okra nézve.

Az Muszkva az árthatna ugyan, sok hada levén ,

abbul adhatna az németnek segitséget, de ha ö szeren

cséjéhen elö kezd menni, az török helé garázdálkodik,  '

és igy arra sem lehet igen nagy reflexio. Hanem az

Austriai Ház az maga hadaival hihetö, hogy minden

tehelségeivel rajta leszen, hogy subjugálhassa az Ma

gyarl. Mostani ciroumstantiákra`az ¿n opiniom szerinl

igy hadakozni kellene az német ellen: az hadakat olly

formaban és számban vevén, az mint felül meg vagyon
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irva. Tehát az kennyö lovas hadat 15, 62 Jászokon,

Kunokon és Hajduvárosokon kivül,ugy 111526111, 112еп

61 ezer emberre reá számlálhaini, 11. m. Dunán 1111176—

lókat öt 626161, Dunán innen 6161, 65 Т1526п 1и1 való

kat öl; 626161. És igy legelöször a Tiszán tul való ha

1161161, Hajdu városokat, Kunokat és Jászokat egy cor

pusban vevén, azokatvagy ötszáz commandirozottDra

gonnyal és nyolczszáz regulált gyaloggal , egy 11151116—

zei kennyö arlilleriával igyenesen az Ráczok ellen azi».

Báoskaságnak kíildenémV ugyfhogywálz 116651161 166201, »

va'gmfïr vagy díssipálná és ne engedné öszr'reî

шум 62оп согр115561 egy hidnak kellene lenni,

hogy valahol akarna által mehetne az Tiszán, és hol in

nen, 1101 1111 egész Aradig azon rácz földet infestálná.

Dunán tui is csak ollyan kennyö corpust öt ezer,¿.„.„f~„;f¿„f;_

kaionábul, ezer regulált gyalogbul és vagy nyolcz

Száz'v commandirozott dragonybul 61161 kellene hagyni.

Hasonlóképen 616261 katonábul 65 valamelly comman

dirozott lovas és gyalog regulált hadbul kellene egy

corpust formálni, az ki az ellenség 1611016 1161111 volna,

és azt csipdezné, csapdozná , 65 minden módon impe

diálná lármáskodással, csatázással. u,  ‚

щам ' ~

Еду formalis ármádát kellene az erdélyj német

ellen erigálni, az melly állana 6000. dragonyosbul és

lizenkét ezer gyalogbul, ahoz való proportionata until-h` '

leriával. Ezen armáda bizvást offensive mehetne. ‘Vál

rad körül végházakat kellene erigálni, az melly he

lyek jól hesánczoltatnának, hogy formalis obsidio 1161—

kül az ellenség 110226 nem juthatna, azon helyekre any

nyi had szaporodnék, hogy az marosi rácztul és az aradi

[l 'ä
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némettül nem félne, ha pedig máshonnét 111611116 német,

az hadak az Magyarország részéröl is 166 6111621161

116пе11 рго succursu. Lehetnének pedig Várad körül

végházaknak való helyek ezek: Varsány, Papmezö,

Telegd, Szent Jóh, Pocsai, Beregujfalu ; 62611 kivül ma

radna föl lll. ezer dragony és 18. 6261 gyalog, melly

egy szép ármádát formal. Ehez is proportionate ar

tillería levén, ezzel mindenkor olly helyüttkellene ope

rálni, hogy distractiot csinálna az német ármádának.

Ezen magyar ármádának soha olly közel nem kellene

menni az ellenséghez, hogy kénytelenitessék megve

rekedni vele, hanem ha v. g. az német ármáda Kassa

felé nyomulna , 6111101 62011 magyar ármáda igyenesen

vagy Bécs tájékára 1111 a’ Dunán, vagy innen Austri

ában 65 Morváhan operálna, 65 bár csak a’ bécsi mi

nisterek czifra várait rontaná is, vagy lármát és lamen

161101 okozna Bécshen 65 infallibiliter revocaltatnék az

német ármáda az országbul. Illyen distractiokkal 16:

1161116 az németet nagy kárhan hozni. Télhen sulla 62

magyar hadak quártélyban nem szállanának, 116116111 az

corpusok együtt volnának, ugy hogy 1611166, mikor al

német eloszlanék, operálni kellene az magyaroknak,

111611 62 telmakozást épen 6661353626611 _az 9611161

“111261. А2 magyarnak pedig 66611 jó gondviselése 16

‘Еуёб, ruházatjában és tartásában, semmit sem gondel

az 161161. Már 62611 61т611611Ьи1 extráhálni kellene az

Gendarmerìát, 62 melly egy corpushan volna az Vice

Kil-«ily 111611611, ugy hogy az Guarnizonokat is azokbul

kellene formálni.

Az regularis lovas es gyaleg had pedig legjobban

161111111 ki az alább iri vármegyékhül, 11.61- Петь
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Bereg, Zemplén, Ung, Szepes, Árva, Sáros, Liptó, Thu

1662, Nyitra, Pozson, Bars, Gömör ; Dunán 1111 pedig:

Moson, Vas és Sopron vármegyékbül. Az többi vár

megyék mezei hadakra fordittatván.

Manifestum

Principz's Francisca' Rákóozg, exímpresso Patenlah' de

scriptum.

Mi Fejedelem Felsö-vadászi Rákóczy Ferencz,

nemes Sáros vármegyének 6161165 Р615р6пу6, 65 Sáros

patak, Munkács , Makovicza, Regécz, Tokay, Ecsed,

Lednicze, Somlyó, Szerencs és Ónod etc. váraknak

ura, mint a Magyar 11626 szahadságáért Isten által fel

fegyverkezett, és akármelly annak boldogulását iga

zán ohajtó felsö közép s 6156 Confoederata rendeknek,

Hiveinknek, az igaz ügynek vezérlö urától áldást 65

minden jót. —

А М10116 151611 62 А115111а1 Н6211611 megszokott ke

mény uralkodása 61161 а’ porig lenyomattatott marok

nyi édes nemzetünk tündöklö szabadságának helyreál

litására szivünket felgerjesztette., s annak minden uta

kon 5 111611011011 való kimunkálkodásara egész szeren

csénket 65 1110156 с5ерр vérünket feláldozni magunkat

eltökéllettük,legelsôbb 5 föbb feltett czélul 65 tárgyul

tartottuk, hogy a Haza országos felfegyverkezésének

igaz ügyét, 65 egyedül annak csendességét 65 régi

törvényeinknek visszaadattatását minden ambitionak 5
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privatumoknak hátrahagyásával buzgóan ohajtó készsé

günket a’ keresztény ország eleihe terjesszük,és meg

bizonyitsuk. Kihez való képest noha Istenünknek keze

ennyi köröskörül és a hazában is ben levö sok ellen

ségink közt ekkoráig igaz fegyverinket boldogitotta,

és tovább is reménységünket ö Felsége kegyelmében

Ahelyhezletvén, hadakozásunknak szerencsés folyását

az elmult öszî idökben is naponkint jobban jobban re

ménylettük volna, értvén mindazon által nemcsak az

elsö Gyöngyösi concursus alkalmatosságával az Aus

triai háznak az Ország megrontatott szabadságát visz

szaadnì kivánó elhiresitett szándékát, és a végre le

endö frigytételrül való akaratját, hanem ugyanazt an

nak utánna is az küldött követ Commissariusok sok rend

heli leveleikkel hizonyitván, és az frigynektételétsür

getvén, mihelyest az armistìtium punctuminak az bécsi

udvartul való kiküldését bizonyosan értettük,reményl

vén rebdesö szivesindulattal azen kivántjóknak, mely

lyet Isten által fegyverünkel szándékoztunk visszahozni,

az frigy és azt követö békesség tractája által.lehetös

megnyerhetését, nemcsak fegyverünket az ellenkezö

ráczoknak üld öztetésektül vissza huztuk ;hanem annak

felette, hogy az dolgoknak folytatására elszántigazìn

dulatunkat annyival is inkábh világosban kijelentsük, el

kezdettmunkánkat abba hagyván, naponkint tápláló re

ménységünk alatt Gyöngyöshez olly kiadott paranosolat

tal szállottunk, hogy az frigy tractájának alkalmatosabb

véghezvitelére való nézve minden hadi tisztek az ellensó

geskedéstůlmagokat megójják.lllyelén szin nélkül való

sinceritásunkat az elkezdett munkának reménylettvég

hezvitelére bizonyitván, kezünkhez is vettük az Bécsi ud

vartul kiadott armistitiumnak punctumit, és azokat az de»



55

putáltCommissarîusokkal controversive megfontolván,

adtunk is sok akadékok elháritása után olly replicát,

a melly nemcsak az hadi jusnak rendi szerint bevehe

tö, de a honnan annak felette egyedül csak a Ha

za csendességének megszerzésére czélzó készségün

ket is az keresztény világ jól kitanulhatja. Biztunk

mind eddig is az Austriai háznak nemzetünkhez te

endö hasonló indulatához, avagy csak illy okra való

nézve, hogy megegyezett akaratbul az fegyvernek

megállásárul az alatt is, miglen a Bécsi Udvarhoz föl

küldött replica tracta alatt leszen, végezvén, az elsöbb

kiadott ordereket is megkettöztettük, s ehez képest

voltunk is olly reménységgel, hogy az fegyver meg

állásának elkezdésével az Romai Császárnak hadi fö

Generalisa is az ellenségeskedéstül megójja magátDu

nán tul, mind az által nem gondolván az kéz alá velt

dolog elvégezése iránt való kimutatott készségünkel,

midön alkalmatos idöt látna ellenséges szándékának

véghez vìhetésére, nemcsak az egész Dunán tul levò

mezö földet az fegyvernek minden ellene állása nélkül

nyilván való csalárdsággal elfoglalta, de annak felette a

fegyver suspensiojának közönséges, s nála tudva levö

publícatîoja után is, Simontornya és Siklós nevii hada

inkkal praesidíált erösségeket más többekkel együtt az

elkezdett dolgoknak folytatásának rendén kivül, irtóz

tató példákkal meghóditotta..Látván azért szomoruan

mind ennyi kijelentett sinceritásunk között is ellen

kezö dolgokkal való megcsalattatásunkat, noha Austri

ába irruptiot parancsolván, az ott talált ellenség egyik

részének megverésével nagyobb hizonyos gyözedelem

sz Isten által fegyverünk alatt volt, mindazáltal а Bé

csi UdvarlulA kikuldött deputatus Commissariusok
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az felyül emlitett Császár fö Generálissának Dunán

lul Papa táján való maga megtartózkodását referálván,

s ugy a Felséges Angliai királyné és az Méltóságos

Confoederált Belgium Statusi követeinek mediatorul

hozzánk való jövetelét tudtunkra adván,szántszándék

kal olly jó hadi alkalmatosságot elmulatván, tovább is

a fegyver suspensiojának prolongatioját resolváltuk. —

Mindezekre való nézve elhitettük magunkat., ki ment

volt terjedöképen az egész hazáhan azon opinio, hogy

az AustriaiHázmegismervén fegyverkezésiinknekigaz

ügyét., valójáhan is kivánja régi csendességünknek és

az Haza megcsonkolt szabadságának igaz megépiilését,

annyival is inkább , hogy az Angliai és Hollandus kö

vetek leküldésével olly nagy Felségek és Méltóság

mellesleg közben adják magokat. Megvalljuk, hogy

noha az ekkoráig lett fegyverünk megtartózlatása nem

kevés hátramaradásával lett az hadakozásnak, mind az

által meg akarván ismertetni a keresztény világgal, hogy

egyedül az haza békességének megszerzése minden

feltett czélunk, reménylettük mik is az Austriai Ház

nak szives indulattal а magyar nemzeltel banni akaró

igyekezetit. Tapasztalván tapasztaljuk ellenhen, annyi

sok szin állal eltekéllett, és foga fehérétkimntató szán

dékát, mivel a minapi elöször kiadott armistitiumbeli

punctumokat (a mellyekben nagyobb sinceritását és a

békességre hajlandó szivét mutatta, avagy csak azzal

is, hogy a békesség tractájára helynek,idönek és Com

missariusoknak denominatioját kivánta., ésakikre adott

replicánkat kézhez is vette) az most kiküldött Сош

missariusok falban rugván,ollyakat adtak elö., ós annyi

megujitassal, hogy az .egész Папаши! levö {бывша

iartván, és valami .Pozsonytuifogtva az Ipolyig,„s Часа
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tu] a Tisza Duna közt nagy szélesen és hosszan terjed,

s ugy az Körös 65 Maros környékét 65 annak fölötte

minden bloquadált helyek körülhárom mérföldnyi trac

tust praetendálván , nem egyebet akar, hanem hogy az

velünk Confoederált Ország részének negyed részére

szoritván, minekelötte szinesen meghóditaná, már ipso

actu meghódulnánk, és az melly igátul megszabadulni

kivánunk, ugyan abhan szántszándékkal nagyohb jaj

jal esnénk. Noha pedig elvéltük volt, hogy az ollya

ién helyeken, és minden ok nélkül kiadottpraelensiokat

abhan hagyván , az elkezdett mindegy békesség mun

kájának tornáczában tovább is mehetünk , mind az által

azokat (hanem ha Bécshül relaxatiot vesznek) állha

tatos instructiojoknak állitván lenni, annyival is inkabb

egyedül csak idö rontásnak, s az által való megcsalat

tatásunknak lenni kitanulhattuk, hogy az armistitium

által leendö békesség tractájának módjáról, a honnét

megsértödésünknek orvosságát reményljük, érlekez

vén azokrul, et quidem in fundamentalibus, nem hogy

aifidatiot, de még ajánlást is nem hallhattunk. Igy foly

ván reménységünk ellen az elölvett dolgok, megbi

zonyitottuk az Angliai és Hollandus követek elött az jó

és maradandó békességre czélozó szives szándékinkat,

és mivel az fegyverkezés alattis az továhb leendö trac

ш resolváltuk, az dolgoknak elmulása,fegyverünknek

megmozditása nem nekünk .‚ hanem az ellenkezö rész

szokott keménységének tulajdonittathatik.

Menjen azért ujonnan Világ elejbe igaz ügyiinknek

istenes fol ytatása, ellenhen pedig az Austriai Háznak az

dolgok végezésélîen szines állhatatlanságaßes meg most

Engines szándëkunknak És`(az ország) szabadságánakm

utósó romlására és megosalattatásunkra igyekezö szán
щ «чужд-“тж f Г’Г” Идтъдщцзмщагл. =‚‹.-штгытзйзщ-ч‘ч*й%г“Мёд": " ~

l
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’déka , mellyet is minden igaz Magyar vér tökéletesen

szivére vevén, huzduljon ismég sok megrontatott Sza

hadságu nemzetek példájara édes Hazája régi holdog

ságának fölkeresésére, 65 fáradságát, költségét 5 vére

hullását nem szánván, egyenlö szivvel, lélekkel mun

kálkodjék azen, hogy azon régi eleinknek az egész vi

lágon lkiterjedett hire neve maradékainkban is meg

csoporlozzon.

Mik valamint eleilöl fogva édes nemzetünk javára ma

gunkat conserváltuk,tovább isigaz ügyiinknek minden

feltalálható módokkal való elömozditásában semmit el

nem mulatunk,az Ur Isten pedig fegyverünknek egyedül

való vezére, és Isten után más külsö keresztény Ki

rályoknak 65 Fejedelmeknek levö szeme, midön az hé

kességre, s az hittel fogadott törvényeknek egyedül

való megszerzésére nézö igaz hajlandóságunkat lálják,

regen kivánt holdogságunkat ki is munkálkodják.

путает Rálro'czy Ferencz s. lr.

(P. H.)

211111703 ' “1
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