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S Y M B O L U M 

I L L U S T R I S S I M I DOMINI 
C O M I T I S 

N I C O L A I Z R Í N Y I ; 

Nemo  me impune lacejfttl 

Dulce et decorum  eß pro Patria morii 

Mors  et fugaccm  perfequitur  Virum: 



A R G U M E N T U M 
t o t í u s O p c r i s . 

Ezzel az Iraílal m*ta£tatik*meg: 
hogy Fegyver kell Orfzágunb 
ban: miképen kelljen azt ren-
delni ; tartani i és  más fok 
pártíicul áritáft-is  fel  - találnunk 5 

ha akarjuk. 
Volenti  nihil dijficile. 

Sors  bona nibil aliud. 
A' 

Török Áfium  ellen való 
O R V O S S Á G ; 

Avagy: 
A' Töröknek Magyarral való Bé* 

k.cfscgc  e l l en 
A NT  I  D O T  U  M  . 

Exor dium  * 

£ Y R U S Király, ,mikor Croefus  ra 5gr fa 
várofsát  vítatta-vóína, azt írja a5 Hí-

ftória:  A' Városnak incg-vételekor, egy 
Vitéz, magára a' Croeßs  Királyra akad-
ván, 's nem tudván ki legyen, mez-a-
karja-vala ölni. Croefus  Király' F i j a a ' 
ki egéfz  életében néma volt, ós foha  egy 
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(tót  fem  fzóllhatott  az előtt, ott talál-
kozván lenni akkor az Attya mellett, lát-
ván vefzedelmét  az Attyának, meg-fzól-
la la a'Vitézhez, mondván néki: Ne bántsd 
a' Királyt! Vallyon nem haíon'ó-é az 
én fel-kiáltáfom,  édes Nemzetem! Lá-
tok egy rettenetes Sárkányt, melly mé-
reggel, dühöfséggel,  teli kapóul az öle-
ben vifeli  a' Magyar Koronát. En tsak 
nem mint néma, kinek femmi  Profeßom 
a' mcftlreéges  fzóllásra  nintsen. Fel-ki-
áltok mindazáltal, ha kiáltáfommal  el-i-
jerzthetem azt a' dühös Sárkányt, kiált-
ván: Ne  bántsd  a\ Magyart!  Sze-
gény Magyar Nemzet! Annyira jutott-c 
igyed, hogy fenki  ne-is kiáltson-fel  u-
tóisó vcfzcdelnicdben?  hogy fenkinek  ízí-
ve ne kcíeredjék-meg romláfodon?  hogy 
fenki  utolsó haláloddal-való küfzködéfed-
ben egy .bíztató fzót  ne mondjon? E-

gyedül 

gyedül légyek-é cn Ör-állód, ki íneg-jo 
lentsem vefzcdelmcdet?  Nehéz ugyan a 
hivatal nékem. De ha az Iften  's Ha-
zámhoz-való fzerctet  reám tötte. Ih\e 
kiáltok, hallj - meg engem élő Magyar 
Ihol a'vefzedelcm!  Ihon az eméfzto  ti'iz! 
Imé tudományt téfzek  előtted nagy Is -
t e n ! Mindent a' mit tudok kiáltok , 
hogy tn tőlem el-aluváfomért  ne kérd-e-
lo Nemzetem' vérét, a' n int meg-fenye-
gettél a nagy Ézékicl Prófétával:  Veni-
intem gladium  nifi  annumavent Jpeculator  a-
vimarum, quae perierint,  Jaiigvinem  illcrum  de 
nanu ejus requffet  Dominus. Az az: Ha a' 
Lelkeknek Ör-állója nem jelenti-meg hogy 
jo a' fegyver,  a kiket cl-vefzt  a fegyver, 
azoknak vérét az Ör-álló' kezéből kíván-

ja-meg az I S T E N . De mi dolog az, Ma-
gyarok! hogy nem tsak az Ör-áilótok' je-
lentését hallván, hanem magatok fzemei-
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m*m 
vcl a' vcfzedclmet  látjátok, még-is fei-
nem ferkentek  mély álmotokból. Ugy hal-
lom, a' tengeri medve olly bátorságos 
és gond nélkül-való, hogy mikor lég-job-
ban dörög az Eg, mentől magafsabb  kö-
fziklára  fel-hághat  , ott alufzik.  Avagy 
talám illyen fecuritásíú  vagytok ti-is ? Ugy 
vagyon: a' Boroftyán-fának-is,  írják a' Na-
twálifidk,  menny-ko ellen-való bizodalmát: 
azért adtuk magunkat ennek a' Laurusnak 
árnyéka alá, hogy meg-maradhaílunk. Dc 
félek  rajta, hogy a' Fátum  c' Nemes Ág-
nak gyökerét meg-tompítja, tsak a' mi 
vefzedelmiinkrc-is,  vagy hogy hervad, tit-
kos beliö okókból gyökere. Ha azért ok-
vetetlen bizodalmat nem találunk, tsak a' 
mezítelen reménységben; fzükség  hogy ol-
talmat nézzünk magunknak, magunk em-
berségében és vigyázásában, I S T E N U-

tán, a'Pacsirták'. példája adjon okot né-
künk 

künk a' mi magunk oltalmában, melly ha 
nem lefz',  híjában rcmélljük fzomfzédink-
tól 's más idegen barátinktól a' fegedcl-
met. De még az IsiENtol-is túnyául 
kérni fegedehnet,  vétek és bolondsás, a' 
mint a' bölts Demoftbenes  néha mondja-va-
la : ISI  am non modo  Dem, fed  ne amicus 
quidem  rogandus  efl,  ut dormitanti  cuíquai* 
aut deßdi  praeßdio  fit.  Az az : Mert nem 
hogy az I S T E N I , de még a' barátot-is 
nem kell kérni, hogy a' tunya és reit em-
bernek fegitségül  légyen. Magyarok! ti-
néktek fzóllok.  Ez a' rettenetes Sárkány 
Török, Váradot, JenÓt tolunk el-vetie; 
lok 

ezer Lelket rabságra vitt j fokát  a* 
kardnak élivel cméfztett-megj  E r d é l y t , 
Koronánknak egy leg-fzébbik  Bogiárát fel-
prédálta, zavarta; Fejedelmünket el-ta-
pedta; gázolja Nemzetünket 's Orízágun-
kat, mint egy erdei Kan a' fzépen  plán-
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tálc fzöllot.  Kér dezkeJj etek egytníftól  ; 
kit illet ez a' vefzély  ? kit fenyeget  ez a' 
háború? ha fel-találjuk  azt tiízta elménk-
kel, 'hogy az nem mi nyavalyánk, ám-
bár halgafs  , bízzuk más discrettojírz  ol-
talmunkat. De ha az oktalan-állatok, a' 
magok barlangjoknak meg-bántódájáért, "s 
magok kölyköknek fel-vételekért  kéízek 
halált fzenvedni;  mennyivel inkább miné-
künk , kik ditsofséges  Magyar Vérnek ma-
radéki vagyunk, a' mi Atyánkfiaiért,  A-
tyáinkért , Anyáinkért , Feleségeinkért , 
Gyermekeinkért, Hazánkért mcg-kell in-
dulnunk, halálra-is, ha kívántatik, men-
nünk, még-is lcg-alább bofzizut  ezen a' 
dühös Eben állánunk. Talám vagyon cl-
lyan gondolatja némellynek : M»gy  a'  mi 

~ meg-efett,  meg-efett;  i, meg - orvojolhatatkn 
dolog  már. De meg-fzünik  a' dühös Eb 
azután. Mert Rákótzit, kívánsága l'ze-

rint 

3K( iO* 
rínt, el-vefztette  i Erdélyt meg-alázta j 
Magy«ir-Orfzágot  el-ijefztette:  elég az né-
ki. Hívságnak hívsága ez a' gondolat. 
Forgaflbk-eJÖ  a' Hifróriákat.  Meg-találjuk 
hogy miólta a' Cáspiai barlangok közül 
ki-jott a' Török dühös Nemzet, Kereiz-
tény vernek patakul folyáía  meg-nem ál* 
lĉ tt. Mert 
J  Regi'fr  mis nequit, 
. \ [Et  ira ardens  Hoflis  et ViSlorm. 

Gladiusque  felix,  cujus infeSii  Jemel 
Vecors  libidó  eJL 

Az az: Nem lehet zabolán tartani, fem 
a' haraggal dühösködő, fem  a' gyézede-
lemmel fel-fúvalkodott  Ellenséget. Es bol-
dog fegyver  az ollyan, Inellynek bolond 
kívánsága hogy egyfzér  vérrel fcftefsék. 
Nem hafznál  itt fenkinck  az ártatlanság, 
együgyűség. Annál kéizebb a' Török azt 
rontani, mentől azt jobban maga kára nél-
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kül tselekedheti. Több fzáz  Efztendeje-
ncl már, hogy a' Frigynek neve alatt, 
minket nerfi  nyúgotott, hanem rontott , 
és az alatt ugyan meg-rom!áuk. Erdélyt 
az adózás 's alázarofság  meg-nem men-
tette , hanem az el-hitel meg - rontotta. 
Gondolom hogy itt mondja valaki: Mind 
igaz ez.. De mi magunktól elégtelenek 
vagyunk a' magunk oltalmára. Ugy va-
gyon ; azt meg-kell vallanunk, a' Török' 
qrejchez képeft  mi tsak nyomorultak va-
gyunk. De viízont cz a' gondolkozás-is 
árt minékünk, valamínt-hogy a' Görögök-
nek ártott régentén, mikor a' Períiaiakkal 
cunftrálták  a' magok erejét. Ez a' gon-
dolkozás igen mélyen vala o nálok meg-
gyökerezve, úgy annyira, hogy mikor a' 
Persák valamelly réfzére  Görög - Orfzág-
nak indúltak-vólna, a' több Görögök ma-
gokat fzerentséíeknek  tartják-vala, ha a-

zon-

zonban békével maradhatnak-va!a. így lé-
vén azért a' dolog, a' Perfíaiak  a' Görö-
göket mind el-gyalázák, míg az el-kerül-
hetcrlen kételenség, avagy iefperatio,  úgy-
annyira a' Görögök' fzívét  meg-nem kemé-
nyitette-vólna^ hogy Xerxes  Király ellen, 
a' melly annyi fzáz  ezer Embert hoz-va-
la, kevés ezerrel ellent állának, és an-
nyira meg-v?rék azt a* fzámlálhatatlan  fo-
kaságot, hogy fzégyennel  's gyalázattal 
ktfllett  a' Királynak vifzfza-futni.  Ha az-
ért a' kételenség, fzükség,  Fatalis  necejji-
ta>, meg-orvoslotta a' Görögök* fzívének 
lágyságát, miért, ininékünk-is lévén fzin-
tén abban az el-kerülhetetlen ígyben ve-
fzélvünk,  nem tsinál egy Férj-fiui  gon-
dolkozáft  fzívüakben,  hogy avagy meg-ől-
talmazzuk magunkat, avagy Vitéz módra 
haljunk-meg ? Pracflat  riiori Jicüt  Leonem , 
quam vivere Jicut  Jjlnum  • az az: Jobb úgy 

meg® 



»Ci4)3K 
. meg-halni mint az Oroízlán, mint úgy cini 

mint a' Szamár. Aefopui  azt monaja-vala 
FA--«/.'jlban:  hogy a* Nyulak meg-unakoz-
ván életektől, mivelhogy minden állatok-
nál félénkebbek  volnának, és tsak fzala-
dásban volna minden fecuritáslok;  azt vé-
gezték magokban, hogy egy nagy tóba, 
egyfzcrstniijid  neki rugaízdodván, belé öl-
nék magokat. Történek azonban, hogy 
mikor a' tóhoz érkeztek-vóln2, a' parton 
lév-j Békák meg-ijedvén a' Nyálaktól, a* 
tóba bé-fzökdösének:  kit meg-látván az 
öreg Nyúl , így kiált-fel  a' többinek: 
Meg-hall játok Nyulak! Mi azert mégyiink-
vala a' tóba vefzni,  azt gondolván, hogy 
nintsen nálunknál félénkebb  állat. De, í-
mé látjuk, hogy a' Békák még nálunknál-
is félénkebbek:  mert mi előttünk ugrá-
nak-bé a' tóba: azért ne öljük-meg ma-
gunkat ez egyfzer.  Által kell minékünk-

is es» 

ís esnünk a' mi fzerentsétlenscgünken,  ha 
meg-marauáft  kívánunk, és úgy vefcünk. 
fzámot  nvnt tulajdon magunknak. Mert 
én nem látok egy Szomfzédot-is,  fem  egy 
idegen Nemzetet, a' ki a' mi kedvünkért 
örömeit fzerentsélteífe  a* maga békcfséges 
voltát, a' mi veszedelmünkkel, /^fvízbe 
haló Embertől fél  a' hajóban ülő-is, hogy 
őtet-is bé-ne vonja magával, De visgál-
junk-tneg minden közelebb remélhető Se-
gítségeket. 

L E N G Y E L egyik Szoittö^nu&í 
de ettől nem várhatunk feinrni  fegífségCX-
Mert ó maga-is ez cl-múlt hadakozáíiban 
mee;-erítlenedctt: mert moít-is a' Mufz-
kától békével nem hagyatik: mert Svcciá-
tól nem olly fecum,  hogy más gondola-
tokat tsinálhaTon: mert a' Tatárnak fzom-
zédságában vagyon: m e r t a'Kozákkal nem 

úgy 



úgy comp1avd\t&  dolgait, hogy bizonyos lé-
gyen benne: mert a' Törökkel békefségc 
vagyon, és ( a' mint fzóllnak  ) ugyan be-
nefxiummzl  obflringáit*  a' Török a' Lengye-
leket az el-múlt hadakozáfakor  a' Tatár* 
fegítségével:  mert annak a' Respublicánzk 
nintsen igyekezeti, fem  a'jó hírnek, fein 
az Orfzágnak  kerítésére, cicqu\fjtio)íxz  Len-
gyellel azért nints mit mivclniink. 

N É M E T a' máfodik  fzomfzédnnk. 
Ki kell itt válafztonom  a' mi Kegyelmes 
Urunkat, Királyunkat: ki kétség kívül min-
den igyekezetivei azon vagyon, hogy min-
ket mint fajátit  oltalmazzon; noha a' fok 
hadakozáfok  meg-eméfztették  alkalmafint  az 
6 Tár-házait 's baereJtarium  Orfzágit;  no-
ha moft  fem  bizonyos Svecidigyekezeti-
töl, tumultusokat  az Imperiumbzn  kezdenek; 
noha a' Frantziai Királytól, régi Antagoni-

fiá)í-

műim 
ßajitol,  tartani kell •, noha az Imperium 
béli Electorok  - is nem olly egy-arányu ßnet-
riíflífal  vágynák Ö Felségéhez, a' mint kí-
vántatnék ; noha a' , Spanyol Királyt-is, ha 
fullyofodni  kezd a' hadakozás a' Portugal-
lufokkal,  nem hagyhat]a-cl fegítség  nélkül, 
mint Attyafiját.  Szólljunk mi in genere a' 
Német Nemzetről és az Imperiumtól.  Azt 
tudjuk-é, hogy a' Német Nemzet, maga 
Vefzedclmével,  meg-tseréljc a' békefségét 
és boldogságát, kibeii otthonn Vágyon ? 
Azt tudjuk-é, hogy a' Magyar Nemnek olly 
ot/z£iií;iifa,  hogy egy illyen nagy B-ftidval, 
mint a' Török, kotzkára veífc  fecuritassítl 
hogy el-felejtse  a' fégi  Hiinmtsoknak,  Atil-
lával, és azután-is más Magyaroknak Nc-
met-Orfzágban  való rabláfokat  és pufztí-
táfokat?  hogy kívánja ismét a' Magyarok-
nak talpra-állálokat, a' kiktől annak-után-
na-is tartani kelljen magoknak ? És ha 
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fzintén  ád-ís valamit: de hogy dcrek.13 
légyen; vagy continudhndó;  hogy a' meg-
maradásra elégedendő légyen; hogy ha 
nyér, magának ne akarja tartani; hogy 
az in tempore légyen, a' kit rák-háton 
mondanak a' Magyarok hogy jár, alig hi-
hetem. 

O L O S Z a' harmadk fzomfzéd.  De 
ennek tsvól-való léte, a' tengernek kö-
zinkbe való vívéie, a' fok  Urakra és Her-
tzegségekre el-ofzláfa  's külön mindenik-
nek tnieréjfe,  nem hágy minékünk nagy re-
ménységet vetnünk az onnan-való fegí-
tségre; noha én el-hittem, hogy azok a* 
nagy FÖ Urak és Feiedelmek, el-nem mú-
latják ugyan, ha mi tőlünk látnak jó igye-
kezetet és ugyan valóságos operatiot,  mind 
pénzzel, mind néppel, mind tanátstsal fe-
gítnek, 

S P A N Y O L 

SPANY OL Nemzetnek mefzfzesé-
ge; Lufitániába  való bé keveredéfe,  min-
den tovább-való diicurfmokit  egyfzer  el-
metfz.  Nem kell arról többet fzóllanunk. 

F R A N C Z I A Nemzetről van mit 
fzóllanunk.  Ez a' Nemzet bizonyára ha-
dakozó, ditsöfséges,  hatalmas. ^ De az-i^ 
nyilván vagyon, mikor nem , magának ke-
res, nem magának hadakozik; nem igen 
fok  jót várhatni tőle. A' mi Magyar Hi-
ftóriánk  két Példát mutat felölök:  Egyik, 
mikor Nikápoly alatt, 'Sigmond Király el-
vefzté  a' hartzot a' Frantziák miatt. A' 
Mdfodik,  a1 Pápai árultatáft.  Egyikből fem 
tsinálhatunk magunknak kívánatos emlé-
kezetet. 

M U S Z K Á T nem fzámlálom:  mert 
álomhoz való discurfus  vólna inkább, mint 
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valósághoz ; noha úgy ítélem , némelly 
nagy Emberek, nem tudom mitsodás nagy 
reménységeket tsináltanak magoknak: de a* 
mint fellyebb  írám, feni  rcméllhetjük, fem 
kívánhatjuk. 

—• "" ^ 

C f ? 

Á N G L I A tsak nem más világ, más 
terméfzct,  más hadakozás. Nints ollyra 
fzükségünk,  nem-is kívánhatjuk. 

lm* az egéfz  Kcrcfzténységet  elő-
fzámlálám!  's nyilván látjuk, azoktól nem 
lehet a' fegítség,  ho^y a' légyen funda-
mentoina a' mi fzabaduláfunknak.  De en-
ge djük-meg, fok  idegen Népek jöjjenek fe-
gítségünkre. De, ha Idegenen fog  a' ha-
dakozásnak adminißratio'jA  állani, bizonyá-

fa 

ra femmit  feni  bízhatunk. Mert forgattuk* 
fel  a'üiftóriákat:  n.eg-találjuk, hogy jól-
lehet a' Magyar-is fok  hellycn botlott a' 
vitézségben: mindazonáltal a' derekas vc-
fzedclmek  az Idegenektől eftek:  holott a-
vagy nem érzették nyavalyánkat, avagy a* 
kételenscg nem erőltette a' fzcrentsélte-
tésre okét, mint a' Magyart. Mert, a' 
kinti  nem borj*, n m „yaijé! és a' Magyar 
Nemzet a" Magyar Orlzággal egyenlő ter-
méfzetet  viítí- valaki idegen jő belé, a-
vagy ntm tud, avagy nints fzerentseje  az 
optrettshoz.  Mennyünk Példákra, és bár 
tsak a' Mátyás Király után-való Hiílóriákat 
rumináÍjuk: meg-látjuk, hogy Felső Lénárd 
Rogendcrft  Joachim Brandeburgi Hertzeg' 
cperatioi, kik talám máiutt vitéz Generá-
lifok  voltak, Orfzágunkban  hafzontalanúl 
múltak-el. Meg-látjuk a' fok  Várak' és E-
rőfségck'  meg-adásában az Idegeneket vét-
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kefeknek  Iíftiií.  Mert Budát raeg-tactja-
vala Nádásdi Tamás Szukán Szuíimán ellen 
ha az Idegenek nein kénfzerítik-vala  a' fel-
adásra ; kik n> art tsak-nem'maga-is rofzfzúl 
jára. Meg-látjuk ama' vitéz Urat, Lofon-
tzit, Tömös-várral együtt vefzni,  az I-
degenek miatt. Idegen vált Áldana, ki 
Lippát; Idegen volt Liscanus és Szala-
mánka, kik Efztqrgomot  gy.dázatofon  fel-
adták. Idegenek miatt vitéz Nyári Pál-
nak-is Egret meg-kelle adni. Tata Ide-
genek miá vefze;  Pápa Idegenek miatt, 
's véle együtt Törökké lön. Kofztanitzát 
Horvác-Orfzágban  Krajnetz vefzté-el.  Er-
dódöt, GyÖrt, Kanisát Idegenek árulák-
el. Tckintsük-meg, Kotzimer, expeditió-
jában mint jára. Tekintsük, Báfta',  Sven-
di Lázár', BelgiolV, Colaldo', Bukovi', 
Rozburm' , Montenegro' , Ekenperger' , 
aÄidek' hadakozáíit: bitonyára femmi  jónk-

ra 

ra nem vóltak. Tekintsük Erasinis To-
rifl'  hartzit, ki nem tsak fzerentsétlenül-
de az cgéíz Kerciztény Nemzetnek olly 
gyalázatjára vó't, hc gy foha  rajta eleget 
nem bánkódhatunk ; 1 c ott azt .írja Iftván-
fFi,  egy mefzfzely  vajon, vagy mézen, á-
rultanak a' Törökök egy Németet. Néz-
ze-meg Joniuft,  a' ki Iftvánfrinak  nem hi-
fzen.  De nem látunk ismet ollyan di-
tsoíséges operaíiokzt,  vagy fzállott  Várnak 
meg-i'egítését, vagy a' T»rök' földén  vitéz 
progreffusokat.  Es a'mellyck vóltak-is , ta-
lám néha egy Áprilisi  fzélhez  hafonlók  vol-
tak azok a' fegífoégek,  mellyek olly nagy 
ditsekeaéíTel Hazánkba jöttek: nyáron 's 
aratás után őfzfzel,  jól meg-rabolván Or-
fzágunkat,  vilzfza-mentek  , 's magunkat ma-
gunknak hagytak. Kinek nagyobb bizony-
ságát a' ki látni kívánja , nézze-meg Iftván-
ffinak  a' XXVIII, Réfzét  a' Jvége felé  és 
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több hellyeken. Nc adja az I S T E N azt„ 
hogy a' pennám az idegen Nemzetnek a-
kár mellyikéról-is igyekezzék gyalázatokat 
írnia. Nem az én tzélom az. Mert tu-
dom minden Nemzetnek ma<:a ditsöfscsét 

a s> 
clegedendoképen mindennapi Hiftóriákkal-
is bizonyítani. De azt kívánom conchidál-
ni, hogy mi Magyarok, ne tegyünk fun-
damentomot fenki  vitézségében: hanem, 
míg I S T E N , ép kezet, lábot adott ki-
nek-kinek , azon erőlködjék, hogy az I-
degenek ne légyenek fzükségefek  principa-
liter,  hanem accejjorio, fegítség-képen.  Mert 
bizonyára a' mi febünk  fenkinek  úgy nem 
fáj, 

mint minékünk, fenki  nem érzi nya-
valyáinkat úgy ; mint mi: tehát következik 
ebből, hogy lenki olly ferényen  nem nyúl 
az orvoisághoz , mint minékünk kellene 
nyúlnunk; főképen  ha az orvofság  vefze-
áclemmel jár. Itt talám valaki engemet 

meg-

meg-fzóllít,  's azt kérdi tőlem: Mit a-
karfz  ezekből a' fok  befzédekból  ki-hoz-
ni? Mit tanátslafz  ? Könnyű akár kinek-
is dechmáIní  , prédikálni. De orvofság 
kell a' betegnek. En arra rövideden mc«-
felelek  , meg - is duplázom kiáltáfomat  : 
Fegyver,  Fegyver,  Fegyver  kívántatik! és 
jó vitézi Refélutio!  Kzcn kívül femmit 
fem  tudok; feni  mondok.. Avagy azért , 
Magyarok! ezzel óltalmazzuk-mcg magun-
kat, 

avagy vitézül hahmk-meg mindnyá-
jan : Mert non diitur  thud  medium.  Az az: 
nintsen más efzköz.  fii-futunk  ? nints ho-
va. Sohol Magyar-Orfzágot  ftl-nem  talál-
juk: fenki  a' maga Orlzágából barátságunk-
ért ki-nem mégyen, hogy minket hellyhez-
teífen  belé: a' mi Nemes Szabadságunk, 

, Ö J 
az Eg alatt fohol  fints,  hanem Pannoniá-
ban ; Hu  nobii vrl vincendum,  vei moriendum 
eß. Itt nékünk vagy győznünk kell, vagy 
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meg-kell (halnunk. De, miért kelljen el-
vcfznünk  , vagy kétségbe esnünk , míg 
tsontainkban való ereinkben vér; míg Is-

- TEN Menny-orfzágban  a'mi bizodalmunk 
lehet; míg kezünkbe kopját, markunkba 
fzablyát  fzorithaiunk  ? Avagy külömb com-
pojitioból  v-gyon-é a' mi ellenségünk fel-
építve ? vagy nem azoktól a'vitéz Magya-
roktól fzármaztunk-é  mi, kik kevés néppel 
fzámtalan  fok  ezer Pogányokat kergettek-
cl? Nintsen-é I s T E N nek hatalmában, 
Hunyadi J á n o s ' gyozedclmét ; Má-
tyás Király' ditsöfségét  kezeinkben ismét 
meg-virágoztatni ? De úgy, ha mindnyájan 
egy ízívcl lélekkel fegítségül  híván I s T E N-
nek fzent  nevét, körmös kézzel nyúlunk 
a'magunk dolgához, és fáradunk,  vigyá-
zunk , tufakodunk  a' mi életünkért. A' fá-
radhatatlan fzorgalmatofság  , az unalom 
nélkül való vigyázás, a' kéfz  gyorfaság, 

és a' 

mww 
és a' gyors kéfzség  lzokta annak a' drága 
fanak  gjtimöltsét el-érni, kit az Emberek 
ditsofségnek  hívnak. Minékünk pedig Ma-
gyaroknak , nem tsak didofségünk;  de a' 
meg - mar ad álunk - is Jabban-vagyon. Nem 
vakmerőségre hívok fenkit.  Nem haba-
hurjáúl kfvánom  a' mi .nemes rejolutioakzt, 
hanem okolságnak mértékletefségével,  és 
állhatatos ízívünknek meg - keményítésével 
akarnám hogy elo-állanánk erre a' Nem-
zetünknek utolsó fententzia'  ki-mondására. 
En-is CiitúvA  azt mondom: Scilicet  res as* 
per a efi,  Jed  VPS  non timetis cum, imo vero ma-
ximé ; fed  inertia et mollUia  animi, alias alium 
txfpeciantes,  cuuftamini;  nidtlicet  Diis immor-
talibus confiji,  quijuam Rem public am Jaepe  ma-
ximis periculis Jervavere.  Aonvolts,  neque Jup-
pliciis tnulieribus  auxilia Deorum parantur.  Vi-
gilando,  agendo,  bene confulendo,  prospere om-
aiacedunt:  ubi focordiae  te atque ignaviae tra-

dide 



Uderts  y ne quicqutm Deos implnres\ irat: itife-
ßique /unt.  Az az: Ugyan-is a' dolog ne-
hcz ; de ti nem féltek  attól; vagy dc biz' 
gen-is féltek  : hanem a' ti elméteknek lágy. 

sága és rcítsége miatt, egyik a' máíik után,, 
várakozván, kcfedclmeztek,  t. i. a' hal-
hatatlan I{lenekben bízván; a' kik 

ma^ok 
Hazájokat gyakorta nagy vefzedelmekbcn 
meg-tartották. Nem kívánságokkal és afz-
fzonyi  cfcdezéfekkel  Szereztetnek az lile-
neknek fegítségei.  Ha az en.ber vigyáz, 
munkálódik , jól tanácskozik , úgy men-
nek-véghez fzerentséfen  minden dolgai. 
Ha az Ember magát reítségrc és túnyaság-
ra adja, híjában könyörög az Iíteneknek: 
mert azok haragufznak  , és ellenkeznek 
véle. Szántson, veífen,  boronáljon , aras-
íon, és íok dolgot vigyen-véghez a' gaz-
da-ember, ha élni akar tselcdeftál.  Anm 
Du tv, nta Uberibus  vendunt.  Az az: Mert äz 

Iíten-

— — 
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Iftenek  mindent munka és fáradtsí*  után 

D 
adnak. Hát mennyivel inkább minékünk, 
kik vefzedelemben  vagyunk, az egéfz  lel-
künknek iipplicatiójít  -, minden teltünknek 
fáradtságát  fordítanunk  kell a' mi vefzé-
lyiinknek cl-hárítására: mert egyéb-aránt 
kinek Szántsunk, vcfsünk,  'arafsunk?  ki-
nek neveljük édes Magzatinkat, ha fecuri-
tíúra moít gondot nem vifelünk?  majd a' 
Pogányé lefz'  a' mi miénk, és tsak öt Efz-
tefidot,  vágy kettőt fem  ígérhetünk ma-
gunknak , ha nem provid'/ílutik.  De ismét 
itt mondhatja nékem valaki: Jó vólna a' 
hadakozás, ha kívánt fuccejfust  reméllhet-
nénk magunknak; de azt Sc&Szor próbál-
tuk magunkban, Soha nem nyertünk vele, 
mindenkor markunkba Szakadt. En arra 
így felelek:  Míg a* mi militaris  disciplviduk 
in fiore  vólt, Corvinusok  és más vitéz Ki-
rályok alatt; nem igaz az, hogy markunkba 

fzakádt 



fzakadt  foha-is  fzándékunk.  Tcllycfek  a' 
Hiftóriák  a' mi Magyar nemzetünknek dl-
tsofségével.  Teli e' Világ azoknak emlé-
kezetekkel, és Európának egy fzegelete 
íints, a' ki a' mi Eleinkről betsülettel ne 
fzóllana.  Soha Mnfzurmány-vér  nagyobb 
folyáfokkal  nem folyt,  mint a'Magyar kard 
által: foha  ennek a' Pogány Hóidnak bé-
töltétét fenki  úgy nem késlette, mint a' 
Magyarok. De meg-kell vallanunk, néha 
nyögve és pironkodva: Mert deiecc'i  efl 
fortuna  prior , az ez előtti fzerentsés  vol-
tunk gyalázatunkra vagyon. Oliyan mefz-
fze  eftünk  mi moftani  Magyarok a' régiek-
tol, hogy hK elo-iönének moftan  más Vi-
lágról azok a' mi vitéz Eleink, fem  mi o-
ket, fern  ők minket meg-nem esmérnének. 
Mert nyelvünkén, fzólláfunkon  kívül, mi-
vel haionUthatjuk magunkat mi azokhoz? 
úgy hogy , bizonyára mondhatnák nékünk: 

Vox 
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Vox  quidem  vox Jacob  , wawir avten Efau. 
A' fzó  ugyan Jákobé, de a* kezek Eíaué. 
Tsúfsága  lettünk a' mi Nemzetünknek és 
magunknak; ellenséginknek pedig, valaki 
valahonnan jő reánk , prédájává. De mi-
ért ? A' vitézségnek diieiplinájának  még-
nem tartásáért, a' réfzegségért  és túnya-
ságért, az egymáft  gyülölésért, és ezer 
illyen vétkünkért. En nem hízelkedhetem 
édes Nemzetem tenéked, hogy hazugsá-
gommal dítsérjelek : mert a' Prófétaként: 
Popule mi! qui te beatuni praedicant,  ipfi  te 

/ 

decipiunt.  Az,az: Fn népem! a' kik tége-
det boldognak mondanak, azok tsa'nak-
meg tégedet. Hanem, ím' meg-mondom 
magadnak fogyatkozáfidat  , ollyan fzível 
és fzándékkal,  hogy meg-esmérvén magad-
is, vesd-ki azt a' motskot efzedból,  lel-
kedből; refonrAd  vétkeidet, öltözzél igas-
ságba, övedzél eról'séggel; hívd fegítségre 

a'Je. 
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a* Jehovát, refolváld  magad, avagy ajándé-
kozd magad az I S T E N * nevének, és ma-
gadnak oltalmára köfsiink  kardot a' Pogány 
ellen. Ha azért a' magnnk fogyatkozáíit 
meg-esmérjük elébb, könnyebben az" or-
vofságot-is  fel-találhatjuk  azután» Visgál-
juk-meg tehát, mitsodás formám  hadako-
záfok  vóltanak azok, kik nem fuccedáltak, 
és mi formán  eftek?  lbon az igazi 

R E L A T  1 O . 

Mikor meg-hallottuk, hogy a' Török 
nagy kéfzülettel  fegyverkezik  és kéfzi'il  re-
ánk, mi-is akkor, de későn kezdettünk 
tapodni, kaptunk két-felé:  hadat, ferege-
ket kezdettünk gyűjteni. De mitsodás fe-
regeket, régi látott-hallott Vitézekből ál-
lott-é vallyon ez a' fereg?  Bizonyára nem: 
hanem mentől rofzízabb,  hitetlenebb, tol-
vajabb volt Orfzágunkban,  a' gyiilt-öfzv» 

a' mi 

j 

mzim 
a* mi doboláfunkra.  Ismét, ki volt en-
nek Hadnagya? Ugyan-tsak fzinten  azon 
illyen: vagy a' ki jobban meg-előzte a* 
többit réfzegséggcl,  garázdasággal, ke-
vélységgel ; ki a' maga vitézségének rudi' 
mintáit,  vagy Kaflai  Kereskedőkön , vagy 
Ketskeméti TÓséreken, vagy Sopronyi Kal-
márokon, vagy más fzabad  Várofok'  vagy 
Polgárok' kárán végezte - el: a' ki nem a' 
jó hírért, névért, betsületért íratta-bé ma-
gát a' hadakozásba; hanem hogy ezeket 
a' fellyül  meg-írt Virtusokút  jobban és fza-
badofabban  üzheííe: a' ki, hogy jobban 
bofzfzuját  valamelly Falukra, vagy Nemes 
emberre ki- toltheíTe, kívánt hadi ember 
lenni; hogy ezzel a' Titulustál  mind mó-
dot, mind mentséget találjon vétkeinek, 
így azért nem fereg,  nem hadakozáfí  jó 
lélekkel ízármazott igyekezet; hanem fár-
sángolás, bordély, és ha mi rofzfzabb  ne-
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vet tudnék találni ennyi meg-feslett  er-
koltsnek. * Régcnten ama' nágy Hannibál-
nak  vitéz hadát, Campania egy Olofz-Or-
fzági  gyönyörűséges Tartomány, a' maga 
gyönyörűségével meg-vcfztcgette  , el-lom-
hította és erórlenítette. Nints a' mi Ma» 
gyárinknak izüksegek Campaniara elébb , 
hogy-fciii  mint a> Hadba mennének? Ké-
fzen  vagyunk el - vefztegelve  és el-túnyúl-
va: Diis böminibmque invifi  ; nem kell mi-
nékünk olly nagy ellenség, mint a* Tö-
rök : egy Canicula1  melege, egy Februárius-
u9k fzele,  egy éjtfzakának  virrafztáfa,  egy 
nitsnak koplaláfa,  meg-rontja hadainkat, 
és ferrtmivé  téfzi.  Tllyenek a' mi hadaink! 
De mivel jobb vallyon ennél a' Nemefség? 
Mivel jobb az Uri Rend ? Bizonyára mind 
egy bordában fzőrtek  vagyunk, egy tsep-
nyére-is egyik Rend a' ináíikat nem tsú-
folhatja.  A' moftani  Nemes nem gondol-

ja-meg* 

ja-meg, mítsoda az Igaz Nemefség;  mi-
vel nyerték a' mi eleink a' Nemefséget, 
's mivel tartatik meg-is: egy Nemzet feni 

' pattog úgy 's nem kevélykedik Nemefség' 
Titulufsával,  mint a' Magyar; maga annak 
meg - bizonyítására 's conjervattójára,  látja 
I S T E N , femmit  nem tselekfzik.  Fiaink 
hafzontalanúl  élnek, vagy otthon Attyok-
nál Annyoknál; vagy ha ugyan derekafon 
látni 's hallani akarnak (a' mint Ők mond-
ják) egy Magyar IV Udvarába bé-állanak 
és fzerzodnek.  Ott mit tanúinak? Innya: 
Mit többet? Pompáskodni, egy Mentét 
arannyal meg - prémeztetni; egy Kantárt 
pillangókkal meg-tzifráztatni;  egy Forgó-
val, egy varrott Lódinggal pípeskedni, 
Paripát futtatni;  egy fzóval,  esküdni, ha-
zudni, és ferami  jót nein követni. Héj 
melly külömb vala ama' Lacedarmonlú  Afz-
fzony,  mikor a' Fiát, melly immár fel-
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nevelkedett-va'a, fel-fegyverkertetvén  ió 
módjával, végre egy Pái'ft  ada néki; eien 
fzóval:  Jut  cum hoc, aut in hoc-, Avágy 
ezt hozd hozzám tifztefségefen,  avag/ eb-
ben hozzanak becsülettel. Mi pcd?g nem 
így; hanem, ha Udvarba nem megyén az 
Ifjú,  fem  Hadban, fem  Végekben, fern 
idegen Orfzágokban  vitézlő mefterségeket 
tanulni, tehát, vagy Prokátprságot Pat-
varián, nem az igazságnak fzeretctiből  pe-
dig , hanem máfokat  nyomorítani kíván-
ván, tanúi; vagy Papságra adja magát , 
I S T E N tudja mitsoda indulatból. Az 
Ur-fiak  fzintén  illyek : az ital leg-nagyobb 
Mcfterség  és Katonaság: 's mentől allya-
fabb  rofzfzabb  Lováfzokkal  's koborló Ka-
tonátskákkal tárfalkodnak,  leg-nagyobb ka-
tonaságnak tart'ák; ofztán,  ha húfz  efz-
tendot alig érnek-is el, mindeniknek Fe-
lcsé<r kell: Ha tízen vagynak-is egy Fami-

liá-
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liában , fenki  nem tanúi jó tudományt, 
fenki  nem lcizen Szarándokká, hogy lát-
hatón, halihalfon,  tudhaíTon abból Ha-
zájának'valamit fzolgál  ni. Ezek kívánják 
ofztán  a9 Gencrálifságot,  és „ugyan ezek-
nek-is kell adnunk, mivel más nints jobb. 
Oh Egek! Oh I S T E N ! Miért hoztál-ki 
m nket Scytbidból,  holott talárn nem bom-
lottunk-vólna - meg ennyire ebben- a' Ma-
gyar Campiinidahia, avagy ha bomlottunk-
vóina- s T nem látott-vólna-mcg ennyi vi-
lág minket, magunk rofzízasága  miá vcfz-
ni. De ha nints hafzon  a' panafzolkodás-
ban, és a' hafzontalan  foháfzkodásban; 
nyúljunk egy Remediumlwz,  ha vagyon; 
vagyon pedig ha akarunk. Mert noha a 
mtgunk népe a' mint mólt vagyon, 's 
mint le-ábrázoltam, meg-romlott: mind-
azáltal ha kérded , kit kívánok % i mitso-
da Nemzetet akarok oltalmamra ? Azt mon-
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dorn: A* M A G Y A R t kívánom. Miért? 
Azért, mert leg - alkalmatofabb  , leg-erös-
febb,  Ieg-gyorfabb,  és ha akarja leg-vité-
zebb Nemzetség. Két-fzáz  efztendeje  lé-
ízen már, hogy a' Magyar a' Törökkel 
hartzol ; hánylzor a' Török, Tsáizárok 
fzemélyek  fzerént  fok  fzáz-czer  emberek-
kel jöttenek Orfzágunkba  ? Tsak egy Szul-
tán Szulimánnak-is, ki leg-vitézebb Tsá-
fzár  vala Otthomán Nemzetben, öt Ex-
pedition  vólt\ de még-is I S T E N nem ha-
gyott el-vcfzni  mindnyájunkat: a' mi ve-
fzett-is  , többire Békcfség'  és Frigy' fzí-

* ne alatt, hogy-fem  hadakozásban vefzett. 
Azért Magyart kívánunk oltalmunkra \ nem 
Indust,  nem Garamantát, fem  Németet, 
fem  Spanyolt: tsak jobbítsuk-meg magun-
kat , fzabjunk  más rendet dolgainknak, 
tegyük régi helyre és méltóságra Milita-
taretn  Disciplinam. Egy nemzetnél fem  va-

gyunk 

&C39 M  ; -
gyünk alább-valók; ha kevefen  vagyunk-
is pedig, nem olly kevefen  vagyunk, hogy 
a' Török Ebekkel még ne bánhatnánk 
hogy illy íemminek tart minket. Szüksé-
ges vólna ugyan^ hogy azt. a' Hadi-tudo-
mányt bővebben explicáinám. De mivel 
moft  énnékem arra nintsen intencióm, hogy 
particulariter  cxamindijim  ; in genere mon-
dok valair.it., a' mit. én tudok j hogy a' 
mclly Tálentomokat I S T E N 1 nekem a» 
dott, ne áflam-el  hafzontalan  a' földbe-
Ez előtt-is írtam-vólt egy kis TraEla-
tust,  kinek neve Vit  tz Hadnagya  de 
tsak magamnál tartom : mert én nem 
látok ollyat , ki gyönyörködnék az ol-
vasásban: maga ugyan femmiböl  egy em-

1 
ber fem  tanulhat úgy, mint abból, En 
nem prattendílok  annyit tudni, hogy min 
deneket taníthaífak:  mert az én Expcrien 
tídm kitsiny, és tsak egynéhány tsatából, 
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áll. De ólvaftam  's hallottam annyit, 
hogy némellyeknél többet tudok , úgy 
gondolom. Azoknak írom azért, hogy a' 
mint mondám , Tálentomomat el - ne rej-
tiem; hanem a' ki haSznát veheti, vegye: 
a' ki nem, leg-alább láda én bennem a' 
jó indulatot. Mindnyájunknak kell ahoz 
fzóllnunk  ; Mert mikor ég a' ház, min-
dentől jó néven vétetik, ha vizet hoz ol-
tani. Mennyivel inkább íziikséges moft 
a' Segítség, a' jó tanáts-adás , és a' jó 
operatió. 

I.) Szükséges azért , hogy a' Magyar 
Nemzet, ha ettől a' fenn-forgó  víztől meg-
akar fzabadúlni;  ha magának 's Pofieritáii-
aak meg-maradáft  kíván; tartson fegyvert 
kezében: de nem úgy mint eddig, hanem 
jóval-is másképen. Mert nem elég az , 
hogy minden particularis  embernek légyen 
fegyvere  házánál; noha annak-is kell len-

» ( 4 0 * 
ni: hanem, hogy a' Nemés OrSzág tar-
tson egy Armadát  lábon, kéfzcn,  a' ki 
mindenfelé,  minden óriban, minden Szem-
pillantásban , télben, nyárban, oda me-
hcífen  , a' hová a' Szükség kívánja. Ez 
minden fundamentoma  a* mi meg-mara-
dáSunknak. Azért, erről-is többet kell 
fzóllanom. 

II.) Ennek az Armaddna.k  Számát de-
terminative  meg-mondhatni, minden idők-
re : mert néha nagyobb a' Szükség, néha 
kiíSebb. Ha azokban az időkben volnánk, 
mint eddig vóltun;, hogy rem vólt u-
gyan nyilván-való hadakozás; hanem bé-
keSségnek homállyá, ki alatt mindazáltal 
OrSzágunk igen meg-romlék: tehát én azt 
mondom, hogy az illyen időkben Szüksé-
ges vólna, hogy a' Magyar-Nemzet tar-
tana négy ezer Gyalogot, nyóltz ezer Lo-
vait. Tudom, hogy léizen olly-n, ki tá-

ti 5 lá® 



Jára meg-neveti ezt az én tanátsomat, 
hogy a' Lovait többnek mondom a' Gya-
lognál ; holott a' Gyalog ereje a' hadako-
zásnak : & véfzi,  6 tartja-meg a' várakat 
és sántzokat, és jobbára o rajta fordul-
meg minden operatió. Ugyan én-is meg-
vadom mind ezeket, és a' Gyalogság a* 
Hadban a' valósig: és a' mint a' régi 
Generálifok  mondották; a' Gyalogság ke-̂  
zc, a' Lovafság  lába a' Hadakozásnak. 
De én azért mondtam, ha békcfséges  ido 
vólna mint eddig, akkor mikor nints vár-, 
fzállás,  nints valami nagy ütközet; hanem 
tsak rablás, tsata-képefo-való  meg - lopás 
és el-pufztítás:  kinek a' Gyalogokat nem 
opponálhatnák  mindenfelé;  hanem a' Lo-
vait hamar el-küldhetnok , valahová Szük-
séges vólna. Máfodfzor  azt mondom : a' 
Töröknek-is ereje, melly a' végekben va-
gyon j Lovasból állj cs arra kell tzéloz-

nunk, 
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nunk, hogy annak ellene állhaífunk.  fíar-
viúdfzor:  az Orfzág  hofzfzu  ; keskeny ; a' 
Gyalog, lehetetlen hogy mindenütt fuccur. 
ralhaífon.  Negytdfztr:  Magyar-Orfzág  töb-
bire Mezőség; a' Gyalog a* mezon nem 
fubjjlálhat  a' könnyű Lovas ellen még 
moít , míg jobban hellybe nem hozzu< 
magunkat. 

III.) Szükséges ex az Armada,  hogy 
elégedendő fizetéfíel,  és minden prov(fio\al 
adminiflrá\ta£sck.  Olly íizetéfe  légyen pedig 

,a' Vitéznek, hogy azzal betsülettel hórál-
hóra bé-érje, magát ruházhaífa,  fegyve-
rezheífe,  's eledelére elég légyen néki; 
mert én azt az Armadát  örökösnek' akarom 
lenni. Tehát arról kell tennünk a' vitéz-
lő nép iránt, ne kénfzerittefsék  koborlani, 
*opni, 's ki-járni, fzökni  kéntelenségböl. 
Abban azért illy limitatwt  kellene tartani: 
Minden embernek fegyvert  jót hvíatalji. 
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hoz adni kellene , minden kéfzülctivel, 
fzerfzámával.  Éhez jó erős pofztót,  ha 
lehetne, Gyalogságnak kéket, Lovasnak 
vereíTet ruházatjára , dohnányára , menté-
jére, süvegére elegedendot. Éhez ismét hét-
rol-hctre lisztet avagy kenyeret, és sót: 
minden hónapra a* Lovasnak ízénát, ab-
rakot. Ezt így dijponíIván  kevés pénz kel-
lene , főképen  a' Gyalognak Szükségére; 
de mindazonáltal, kellene: mert ingyen 
fenki  nem fzolgál  örömeit, hanem nyere-
ségért, eló-mcnctclért és betsüle ért ; az-
ért annyit kellene pénzt-is rendelni, hogy 
meg-érnék véle. Örömeft-is  találnánk em-
bert fizetésünkre  : a' Lovasnak fokkal  több 
kellene lovára nézve. Ismét azt-is akar-
nám , hogy minden Záfzló  - alyának egy 
Kints - tartója vólna: és hogy leg-alább 
nyóltzadik réfzét  ne adnák-ineg a' vitéz 
pénzének: mert ha mind oda-adjuk-is né-

ki, 

t .* 

ki, mind el-költi; de ha in confervatorio 
léfzen,  egynehány efztendore  meg»gyülc-
kezik , és fok  fzükségét  érheti-bé véle. 
Azonban , ha rabság , ha betegség, ha fe-
bek nyomnák, vólna mit elo-venni. 

D I  S C I  P L r N  A 
MILITÄR  IS. 

IV.) Itt énnékem I S T E N emet kell 
kérnem, engedje-meg fzent  Nevéért, nem 
tsak ki-mondanom , a' mit tudok ; hanem 
ugyan perßjudedlnom  - is az én Magyarm-
nak, hogy erre appUcaqák  magokat min-
den tehetségekkel, kívánságokkal és aka-
ratjokkal: 's ha ezt végbe-vifzem,  bizo-
nyos vagyok benne, nem nyél-el a' Po-
gányság egyfzersmind;  hanem még egy-
fzer  talpra áll a' Magyar. 

V.) Szükséges, hogy régiek' AuElo-
riííiísával támog?íTan Din«r/uiimat. Kik 
között az egéfz  HißorkusoW  confertfussá-

ból 
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ból nem találok jobbat, mint Vegetius  v üt 
ki Vukntinianus  Tsáfzár>parantsol.  tjára v;-
tezb Praeceptumokat  íra: a' kikre cn rele-
^lom az én Magyarimat. Azért én im' 
ezt a' kis beízédet magamévá téfzem  it-
ten. így ' mond azért Ö : In  omni praelio 
non multitudo  et Virtus  indocta,  fid  ars et 
exeratnim Jolent  praeßare vittoriam.  Nulla  e-
tiiti  alia re videmus  Populum Romanum fib'i 
Orbem fubjecijfe  terrarum,  nfi  arn.oram extr-
citio , dfiiplina  caftrorum  , ufuque  tnilitiae. 
Quid  enim adverfus  Gallorum  multitudincm 
paucitas Romanorum valuijfet?  Ouid  adverfus 
Germanorum proceritatem  brevitas potuißet au* 
dere?  His  pares quidem  non tantum numero, 
fid  etiam viribus noßris praeßitifft  manifeßum 
eft.  Afrorum  dolis  atque divitiis  femper  zm-
pares fuimus.  Graecorum artibus prudéntia-
que nos vinci nemo unquam dubitavit-,  fed  ad-
verfus  . omnia projuit Jolertem  tironem eligere 

i« I 

jus (ut  ita dixerim)  armorum docere,  Disci-
plinam quotidiano  exercitio roborare , quae-
cunqiie enim evenhe in ade,  atque in prae. 
Iiis  folent  , omnia in campeßri medilatiofle 
pernrfeere,  teuere, indefides  vlndicare.  Sei-
entia enim rei bellicae nutrit  audaciam,  ne-
mo faeere  metuit, quod  fe  bene didieiffe  con-
fidit.  Eienim in certtmine  bcllorum  exercitata 
pducilas  ad  viSlorim  promtior  eß-^ rudis  et 
indocla  mUltituio  expoßta fimper  ad  caedem 
eß. Si quis igitur  pugna publica fuperare  bar-
baros cnpit,  in divinitatis  nuta, dispofitione  Im-
peratoris  InviSli  reparentur  ex tironibus Le-
giones, votis auribus petat. Intra  id  breve 
fpatium  juniores diligenter  elecli  et exercitati 
quotidie,  non Jolum  mane , fid  etiam pofi  me-
ridiem,  omni armorum difeiplina,  vel arte bel-
landi»  veieres illos  milites,  qui orbem terrarum 
integrum fubenennt,  facile  coaequobunt. Ncc 
enim tneretur  Caefarecm  Tum  Majeßatem, 

quod 
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quod  olm confvetiido  fit  mutata , quae viguit; 
Jed  bujui provifionis  et felicitatis  efi  perennitas 
tua, mt pro Jalute  Reipiiblicae et nova excogi-
tes, et antiqua reßituas. Omne opus difficile 
videtur,  antequm tentas. Ceterum fi  exerci-
tati et prudentes  -Viri,  deleclis  opponantur, ce-
leriter  manus bellis  poterit  aggregari,  et dili-
genter  inßitui; quidrois  enim eßcit folertia:  ne-
que longitudo  aeiatis, aut annorim numerus, ad 
artem belhcam tradet,  fo»iinaa  exercitatio• 
nis meditatio.  Pofi  quanta vttlneris  ßipeniia 
inexercitatus  miles femper  erit tiro. Nunquam 
credo  dubitari  aptiorem armis rußicam plebem, 
quae ßib dio  et calore nutritur,  Solis  patim, 
mibrae negligeni,  balnearm nefcia,  deliciarum 
ignara, fimplicis  anitni,parvo  contenta, áara-
íiy  ad  omnem laborum tolerantiam  membris; 
citi gefiare  ferrum,  fojfam  ducere,  onus fene 
confvetiido  de  rure efi;  et nefcio  etim quomodo 
minus timtat  mortem, qui minus deliciarum  no-

vit 

uii w vita. A'««c qua actate miks eligi  con-
veniut, explorems. Equidem  fi  antiqua con-
Jvetudo  Jvadenda  eft,  incipientem pubertatem 
ad  dcl  cl um cogendam  mllus  ignorat  «o» mm 
tantum celerius, 

fei  cízam  perfe&jus  imbibun-
tur, quae difcuntur  a pueris. Dände  mili-
tari* alacritas,  faltus  et mfus  ante tentzndus 
efi  , quam corpus p \refcat;  velocitas enim efi, 
quae percepto exercit o firenuum  efficit  bellato-
rem: adokfcentes  legendi  funt;  ficut  ait Sallu-
ftius.  Mim juventus, 7/mu' de belli 
patiens erat, in caflris  per laboris ufum  mili-
tiam difeebat;  Wfiiiii  Wim  eft,  ut ,xercitatus 
juvenil, caujetur aetatem nondnm  aivenijfe  pu-
gnandi,  quem doleat  praeteriiffe.  Ncque  enim 
pnrvi aut lenis ars videtur  eße armorum, Vrue 
Equitem, five-Pedi'em  fagittarium  velis imbue-
re; five  fcutatuw  trmaturae  numeros, omw-
que geflus  docere,  we locum defirat,  ne ordi-
néi  tur bet; 72? mijjile deßintto  iclu magnis vi-

I) riiwf 



ribus jaciat, ut fojj'pn  ducere,  ni da;  fcienter 
fixere  norit; traclare  fcutum  , et obliquis ifti-
bin oLvenientia tel  a defitilere;  plagam prüden-
íer  vitare, audtclcr  inferre-,  fed.  qui deleElum 
aiiclurus c(l,  veb:ment:r advertat,  ut ex ocu-
lis, vultu-,  fx  omii conform.itione  eos diligat, 
qui implere vakant  officium  bellatoris.  A'am-
que non tantum in bominibus, Jed  et;am equis, 
canibus, multis  declaratur  indiciis.  Sit  ergo 
adnlefcens  Martio  operi deput,indus,  vigilanú-
bus oculis , eretla  cervice , lato petlore  , hurut -
ris mufculofis,  valentibus digitis,  longioribus 
bracbiis, ventre modicus,  exilior crurihis, firis 
et pedtbus  non fitperflua  came difientis,  f(d 
tiervonm dnritia  colhxis. Cum hatc Jigna  in 
tirone deprebenderis,  proc'ritatenu  non magno-
pere dejideres,  utilius enim tfl  fortes  militts  es--
Je,  quam grandcs.  Sequitur,  ut cujus artis 
tironei vei elige-pdi,  vei penitus refputndi  funt, 
indagemu).  Pifatores  , aucupes , dulcurios  , 

pincer-

pincernas, omnesque quí  aliquid  traciaje viden-
tur ad  Gynaecea pertinentia  , longe arbitror 
pellendos  efje  a caftris:  fabros  jerrarios,  car-
pentarios , tnacellario;,  tt  cervorm aprorum-
que venatores, convenit affumere  in militiae fo-
•cietatem, boc efl  in quo totius Reipublicae fa-
lus vertitur,  ut tirones non tantum corporibus, 
Jed  etiam animis praeßantijfimi  eligantur.  Vi-
res Regui et Romani nominis fundamentum,  in 
prima deleclorum  examinatione confißunt.  Nec" 
leve putetur  boc officium,  aut paffim,  aut qui. 
luscunque mandanium,  quod  apud  veteres inter 
tam varia virtutum genera, in Strtorio  praeci-
pue conßat laudatum;  Juventus  enim, cui de-
fenjio  provinciarum, cui commitenda  bcHorum 
fortuna,  et genere, fi  copia funpetat,  et rro-
ribus delet  excellcre;  honeßas enim idoneum 
militem reddit.  Verecundia  eum probibet fuge-
re, facit  ejfe  viSlorem  ; quid  enim, fi  exercea-
tur ignavusl fi  pluribus flipendiis  mereaíur  in 

D a cafiris 
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cafiris,  mm quam exerciius prnficit  tempore bel-
li: cujus in probandis  tironibus claudicavit  £• 
lettor,  et 'quantnm  u/h  et experimentis cogno-
vimus, buic tot ab brßibus illatae  funt  clades. 
D um longa pax militem negligentius  incttrio-

fiusque  legit•  dum  honeßores quoque civilia 
feÜmtur  oßcia; dum  pofeffbribut  addicii  ti-
rones per gratim,  aut dißmulationem  proban-
tur,  tales/ociantur  armis, qiiales Domini ba-
bere faßidiunt.  A magnis ergo viris magna 
diligentia  idoneos  convenit eligi  juniores, fed 
bujtis rei nfum  diffmulatio  longe fecuiitatis  ab-
olevit.  Primi LacaeJemonii  expenmenta pugna-
rum , de  eventibus colligendo  rem militarem, 
quam virtüte  fola,  vel certe felicitate  creditur 
contineri, ad  difeiplinae  pueritia'que  ßudia  re-
vocarunt , ac magißros armorum juveniutem 

foam,  ufum  varietatemque  pugnandi  praeeepe-
rnnt edocere.  O viros Jumma  admiratione  hu-
dandos!  qui eam praeeipue voluerunt  artem, 

fine 

fine  qua aliae artes efje  non pojfunt.  Horum 
/'  juentes inßituta Rmani, Mártii  operis prae-
cepta, et ufu  retinuerunt,  et literis  prodiderunt. 
(Quantum  in p-aeliis Lacedaemoniorum  projue-
ritut  omittam ceteros, Xantippi  declaratur 
exemplo, qui Attilium  Regulum Romanumque 
exercitum fiept  victorem, cum CaUbaginenfi-
bus, non virtuw, fed  art is fere  auxilio profira-
tis exercnihus cepit, ac domuit,  unoque con-
grtfu 

triumpbaas, bellum omne confecit.  Nec 
minus Itali  um Petitums Hanr.ibal  Lacedjemo-
nicum viclorem quaejhit armorum  r cu us meni-
tis, tot Cunfales,  tantasque Legiones numero 
inferior,  ac Viribus,  interemit.  Ergo  , qui de-
fiderat  pacem, pracparet  bellum; qui .viSloriam 
cupit, militem imbuat diligenter  , qui fecundos 
cptét eventus, dimicet  arte, non cafu.  Nemo 
provocare, nemo audet  offendere,  qui intelli-
git fuperiorem  fore,  fi  pugnet. Tempore  hye-
mis fub  tegulis  etfcandulit,  quae fi  deeffent  ^ 

E 3 > eerte 
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certe culmis vlrna et culmo jcgebantur  ad  Fqui-
tes: EJ  quaedam  veluti  Bjfilicae  ad  Pediles; 
in quibus tempe/Ltc,  vei vento aére iwbato fub 
tefto  amis erudiebantur  exercitus; ceteris auter» 
bybernis, fi  nivcs, phtviae cejjarunt, exerceri 
cogebantur  in campo: ne intermifi'a  lonfvetudi-
ne animi militum debilitárentur,  et corpora> 
Jylvam  eaedere,  portare  ouera, tranfilire  fos~ 
fasy  natare in mari, five  flumine,  pleno gr a-
du  ambulare, vei címere,  etiam armatos cum 
farcinis  fiiis,  fuepißme  cenvenit; HÍ quotidiáno 
laboris ufii  inpace, dijficilis  non videatur  in 
bello  : five  ergo legio fuerit,  /fte  auxilia, exír-
ceantur ajjidue:  Nam  quemadmodum  lene excr-
citatus miles praelium cupit, fia  Jormidat  in-
doftus. 

Poßremum fciendum  cß vi pugiis ufim  am-
plius prodefiie,  quam vires. Nam  fi  doclrina 
effet  Aimorum, nihil Pagtinus  dißar  et a milite. 
Az az: „ Minden hr.rtzban nem a' tudatlan 

íoka-

fokaság  es ero, hanem a' mefterség  és 
gyakorlás fzokott  győzedelmet Szerezni. 
Mert nem egyéb dolog által látjuk hogy 
a' Római Nép a' Föld-kerekségét meg-
hódoltatta, hanem a' hadi dolgókban-va-
ló gyakoroltatás, tábori tudomány és a' 
katonasághoz-való fzokás  által. Mert mit 
tehetett vólna a' Ga//woknak Sokasága el-
len a' Rómaiaknak kevés Számok ? Mit 
míítek-vólna próbálni a' magas Németek 
ellen, a' törpe Rómaiak? Nyilván-való 
dolog, hogy ezek, mind fzámmal,  mind 
erővel, fellyül-haladták  a' miéinket. Az 
Africubéliek  tsalárdsággal és gazdagsággal 
mindenkor fellyül  - máltik minket. Soha 
fenki  nem kételkedett az iránt, hogy a' 
Görögök mcfterséggcl  és okofsággal  min-

. ket meg-nem győztek-vólna ; de mind ezek 
ellen hafznált  nékünk az, hogy ferény  új 
katonákat fzedtünk,  és a' fegyvernek  jufsá-

D 4 KL 



38(5«)» 
ra (hogy úgy fzólljak)  meg-tanítottuk, a' 
hadi tudományban mindennapi gyakorlás 
által meg-crofsítettük,  és valamellyek a' 
hartzban és ütközetben fzoktak  történni, 
hogy mind azokat előre a' mezei gyako-
roltatásban meg-tanúlták, tudták , a' néni 
refteket  oltalmazták. Mert a' hadi dolgok-
nak tudáfa  bátorságot fzerez:  mert fenki  nem 
fél  azt tselekedni, a' mihez bízik hogy jól 
meg-tanúlta. Mert a' hadi ütközetekben, 
a' kavefebb,  de gyakorlott nép, kéfzebb 
a' győzedelemre; a* tudatlan és gyakor-
lás nélkül-való fokaság  pedig mindenkor 
inkább ki-tétetett a' vefzedelemre.  Ha ki 
azért közönséges ütközetben a' barbaruso• 
kat akarja meg-győzni, annak leg-nagyobb 
kívánsága a* légyen, hogy I S T E N ' fegítsé-
gébol, a' győzhetetlen Tsáfzár  rendelésé-
ből , az új katonákból a' hadi fergek  pó-
toltaifanak-ki.  Rövid idó alatt, az oko-

fon  fze-

» ( 5 7 ) * 
fon  fzedett  új katonák, ha minden nap', 
nem tsak reggel, hanem dél után-is , min-
den hadi tudományban és hadakozásnak 
meítcrségeben gyakoroltatnak , ama' régi 
Vitézekben, kik az egéfz  Földnek kerek-
ségét meg-hódoltatták , könnyen hafcnlók-
ká léfznek.  Ne akadályoztafia-meg  Tsá-
fzári  Felségedet, hogy a' jó fzokás  régen 
el-változott, a' mclly akkor erejében vólt. 
Mert ollyan okoi'ság és bóidogság vagyon 
Felségedben, hbgy a'Hazának még-mara-
dására mind új dolgokat fcl-gondolhat  , 
mind a'régieket hellyre-állíthatja. Minden 
munka nehéznek teclzik, minck-elotte az' 
ember meg-próbálja. I?e ha gyakorlott és 
okos emberekre bízatik a' katena-fzedés, 
hamar lehet hadi férget  gyűjteni, és azt 
fzorgalmatofon  meg-tanítani. Mert a' le-
rény munka mindent véghez - vifzen;  's 
nem-is a' hofzfzu  idő vagy az Efztendck-
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nek fzáma  vífzi  a' katonát a' hadi meflrcr-
ségre, hanem a' fzüntelen-való  gyakorlás. 
Akár mennyi hó-pénzv vétele után, a' gya-
korlás nélkül-való nép, mindenkor tsak 
új katona. Nem hifzcm  hogy fenki  ké-
tségbe hozhatná, hogy alkalmatofab'o  a' 
katonaságra a' parafzt  ember, a' ki az Ég 
alatt és a' melegben nevcltetik-fel,  Nap' 
melegét fzenvedó  , árnyékát nem kívánó, 
feredóre  nem vágyó , gyönyörűséget nem 
tudó, együgyü elméjű, kevéíTcl meg-elé-
ged5, minden munkának el - hordozására 
keményített tagu; a' ki a' mezőben hoz-
zá fzokott  v atet hordozni, árkot ásni, ter-
het hordozni. És uem tudom mi rnóden, 
nem-is fél  úgy a' haláltól, a' ki kevefebb 
gyönyörűséget kóftólt  az életben. No 
már lálfuk  mitsoda idejű katonát kelljen 
fzedni.  Ha a' régi fzokáft  kell követni, 
miiiyícn fudja,  hogy a' fcl-fcrdülni  kezdő 

iíja-

m&rs 
ifjakat  kell katonának tenni. Mert nem 
tsak hamarább, hanem jobban-is be-véu t-
nek, a' mellyek a' gyermekektől tanultat-
nak. 'S ofztán  a' hadi ferénységet,  fzö-
kéit, futait,  az elött kell meg-próbálni 
hogy a' teft  meg-nem reftül.  Mert a' íe-
rénység az, a' melly a gyakoroltatás után 
jó katonát téfzen.  Azért ifjakat  keil ka-
tonának fzedni  a' mint mondja Sallufíius. 
Mert az Ifjúság,  mihellyt a' hadi terhet 
el-hordozhatta, a' táborban, a' ízüntclcn-
való munka által tanulja-vaja'a' katonasá-
got. Mert jobb hogy a' gyakorlott ifjú 
azt adja okúi, hogy még nem jőtt-el az 
Ó hartzra-való életének ideje , mint fem 
hogy azt bánja, hogy cl-múlt. / Mert nem-
is kitsinek vagy könnyűnek láttatik lenni 
a' fegyvernek  meítersége, akár lovait akar-
jon valaki-tanítani, akár gyalog nyilait, 
akár pai'soft  a' fcl-fegyverkczésnck  raódjá-
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r a » és minden maga vifelésére,  ne ho^y 
a' maga hellyét el-tiagyja, vagy a' rende-
ket fel-háborítsa;  vagy a' hajító dárdát az 
ei-irányzott tzélra nagy erővel hajtsa; és 
miképen tudjon jól sántzot ásni, a' pai'st 
forgatni,  és a' rá lött nyilakat oldalas lö-
vései elfordítani;  a' tsapáft  okofon  eléke-
rülni, bátron vágni. De a'ki katonát ízed,' 
igen rá vigyázzon, hogy a' fzemibol,  áb-
rázatjából's minden maga viíeléséböl meg-
esmérvén, azokat válafzfza  , a' kik av jó 
katona névnek meg-felelnek.  Mert* nem 
tsak az emberekben, hanem még a1 lo-
vakban és ebekben-is fok  jelekbql ki - tet-
fzik  az ó terméfzetek.  Azért a1' hadra vá~ 
íafztandó  iíjiínak légyenek vigyázó fzemei, 
fel-emelt  nyaka, fzéles  mejje, inas vállai, 
erős ujjai, holzfzu  karjai, kitsin hafa,  vé-
kony fzáru,  nem fok  húífal  meg-feiziilt  lá-
bú és láh-ikráju, hanem kemény inakból 

álló 

álló lábú. Mikor ezek a' jelek az új kato-
nában meg-vagynak, nem igen fzükség  a ' 
magolságra nézni. Mert jobb hogy erős-
fek  légyenek a' katonák, mint nagyok. 
Következik hogy táJuk-meg, mitsoda me-
fterségbéli  embereket kelljen vagy válafz-
tani új katonáknak, vagy meg-vetni. Ugy 
ítélek, hogy a' haláfzokat,  madaráfzokat, 
mézes-pogátsa-üütSket, pohárnokokat, és 
mind azokat valakik afzfzonyokhoz  illó do-
logban foglalatoskodtak  , á' táborból el-
keli hajtani mefzfze.  A' kovátsokat, méh-
fzárofokat  , hintó - tsinálókat , fzarvas  és 
vad-difznó  vadáfzokat  illik bé-venni a' ka-
tonák' féregébe,  az az abba a' tárfaságba, 
melly tol függ  az egéfz  Hazának meg-ma-
radáfa,  hogy nein tsak teftekre,  hanem el-
méjekre nézve-is igen jó új vitézek fzedes-
fenek.  A' Római birodalomnak és annak 
ditsólségének fundamentoma  az újjonnan 

• . válaíz-



válafztandó  katonának meg-visgálásában 
áll. Nem-is kell ezt alá-való kötelcfségnek 
tartani, vagy ollyannak, mellyet akár-kire 
lehetne bízni, a' meliy a' régieknél Sértő* 
rikíban több egyéb virtufai  között kivált-
képen dítsértetett. Mert annak az Ifjuság-
nak, meilyre bízatik a' Tartományoknak 
ókalms, és a1 hadi fzerentse,  mind nemé-
re, ha lehet, mind erköltsire nézve ollyan-
nak kell lenni, melly máfokat  fellyiil-múl-
jon. Mert a'.ufztefséges  erkölts jó kato-
nát téfxen.  A' fzemérmetefség  őtet a' fu-
táftól  el-tíltja és gyozedelmefsé  téfzi.  Mert 
miért gyakoroltatnék a' tunya? ha fok  hó-
pénzt vett-is a' táborban, az illyenböl álló 
hadi fereg1  femmire  fem  mégyen a' hadnak 
idején, mikor az új katonáknak fzedéfiben 
hibát <;jt a' verbuáló; és a' mint tapafzta-
lásból tudjuk, az ollyan hadi fergek  veret-
nek-meg az ellenségtől. Midőn a' hofzfza3 

békcs-

tékcfségben  gondolatlanúl és vísgálatlanűl 
fzedetnek  az új katonák ; mikor a' tifztes 
séges Emberek, a' városbéli tifztségeknek 
folytatására  adják magokat; mikor az IJ-
rakhoz tartozó új katonájí, vagy kedvezés 
vagy tettetés áital vétetnek-bé, és ollyanok 
tétetnek katonáknak, kiket az ó Uraik nie»-

Ö 
untanak. illik hát hogy nagy Emberek , 
nagy ízorgahnatofsággal  fzedjék  az új ka-
tonákat. De az illyen dolgot a' tettetés 
régen el-törlötte. Leg-elsík voltak a' La -
cedaemoubélick^  a' kik a' hartzolásnak tu-
dományát, a' dolgoknak ki - menetelibol 
meg-tanúlván, a' hadi dolgokat, ( mel-
lyekről azt hifzik/hogy  tsak a' virtuftól, 
vagy leg-alább a' fzerentsétol  függ,  ) a ' tu-
dományra és a' gyermeki tanulásra fordít-
tatták , és meg-parantsolták a' hadi mede-
reknek , hogy az Ő várofsokbéli  Ifjúságot 
a' hartzolásra tanítsák. Oh nagy tsudál-

kozás-



kozáíial dítsérendo Férjfiak!  a'kik azt a' 
mefterséget  kívánták leg-inkább gyakorol-
tatni, a' melly nélkül más egyéb meíter-
ségck nem gyakoroltathatnak. Ezeknek 
fzokáfokat  követvén a' Rómaiak, a' hada-
kozásnak reguláit, mind gyakorláílal meg-
tartották, mind Könyvekben meg-írtík. 
Melly hafznos  vólt a' L.acediemonbé\ic\-
nek hadi tudományok a' hartzbaft,  hogy 
máfokat  el-halgaflak  , a' Xantippm'  példája 
meg-mújtatja; a' ki Attilius  Regulást,  és a' 
Római fokfzor  győzedelmes hadi férget  a' 
Kárthágobéliekkel, nem erővel, hanem 
mefterséggel  meg-vervén a' hadi fergeket, 
meg-gyozte és meg-hódoltatta, és egy üt-
közetben győzedelmes lévén, az egélz ha-
dakozáft  el-végezte. Hafonlóképen  Han-
nibal, mikor Olofz-Orfzágba  igyekeznék', 
LacedaemonbúYi  győzedelmes tanátsoft  kí-
vánt , a' kinek tanátsából, annyi Confulo-

kat, 

kat, o'ly fok  Zárokat, magi férge  fzán-
mal és erővel ki(fcbb  lévén, meg-Őlt. A* 

r—/  1 ~ 
ki azért békefséget  kíván, kéfzítsen  ha-
dakozáft;  a'ki győzedelmet kíván, taní-
tsa fzorgalmatofon  a' katonát; a' ki jó 
fzerentsét  kíván , hadakozzék mefterség-
gel, nem történetből. Senki azt nem mé-
ri ki-hívni, és nem méri meg-bántani, a* 
kiről gondolja hogy győzedelmes léfzen, 
ha hartzoK Télben téglával vagy 'sendel-
lyel fr.lett  hellyeken gyakoroltatnak - vala 
régen a' katonák; vagy ha azok ne n vál-
nának , náddal és fzahnával  fedetnek-valá-
bé a' Lovafok,  és a' Gyalogok ezekben 
mint valamelly palotákban laknak-vala, mel-
lyekben efs-s  és fzeles  időkben gyakorol-
tatik-vala a' hadi fereg.  Egyéb téli na-
pokon pedig, mikor a* havazás és efsó-
zés meg-fzünt,  kénfzerittctnek-vala  gya-
koroltatni mezőn; ne hogy ezt a' fzo-

£ káít 
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káft  félbe-hagyván,  a* vitézlő n c p n c k eS-
méje és tefte  rtieg-gyeflgülme.  Az erdön 
fát  vágni, terheket hordani, äz árkokat 
altal-ngrani, a tengerben vagy folyó-viz-
\>en úízkálni, nagy lépéífel  menni, még 
fegyverefen-is,  és az 3 terhekkel együtt 
futni  gyakorta fzükség  ; hogy äz illyefi 
minden-napi munka általmelly ä ' békes-
ségben gyakoroítatik, ne tefsék  nehéznek 
a' hadi munka. Akár Legio légyen azért * 
akár fegítség,  gyakoroltafsék  fzüntelen'1. 
Mert a' mint a jól gyakorlott katona kí-
vánja a'hartzot, ugy a' tudatlan fél  attól. 

Utoljára meg-kell tudni , hogy az üt-
közetben a' gyakoroltatás többet hafznál 
az eröfségnél.  Mert ha hadi tudománnyá 
vólna, feminit  nem külömbözne a parafzt 
a' katonától. „ 

Bizonyára ebben a' discurfujban  jól meg-
láthat-

Wtrm 
láthatjuk , hogy ha nem tudom mennyi ha* 
daink léfznek-is,  és mitsodás bátor fzívii-
ck-is; de ha nem tanittatott nép, ha nem 
tudós, tsak hafzontalan,  és femmi  hafz-
na nem léfzen.  Mert nem tsak abban áll 
a' Tudomány 's Hadi Mefterség,  hogy a' 
Vitéz vetélkedjék akár-miképen, hanem o-
kofsággal.  A' medve erófsebb  az Ember-
nél, a' párdutz gyorfabb,  az örofzlán  feré-
nyebb; még-is az Ember mindeniket me<*-
győzi okofsággal;  lovat, ökröt, éléfántot, 
a' maga ízolgálatjára kötelez és kénfzerít: 
mellyet meg-nem tselekedhetnék, ha tsak 
erejében > bátorságában bíznék, hanem o-
kofsággal.  Hát mennyivel inkább kíván-
tatik Embernek Ember ellen okofság!  fo-
képen minékünk, ollyan Ember ellen, mint 
a' Török, a' ki nem erővel, feni  vitézség-
gel győzött eddig meg bennünket, hanem 
tavafzsággal.  Ha azért azé a' hadi gyöze-

. E a delem 
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delem, a"' kijé nagyobb a' hadi mefterség, 
nem kell kételkednünk, hogy miénk nem 
léfzen,  "ha derekafon  magúnkat hozzá ap-
pro'  dijuk. Mert igaz , a' Török ravafz  , 
hogy diiciplinatui;  mindazáltal az Ő hadi 
tudománya nem olly perfectiobzn  vagyon, 
hogy jobb ne lehetne: hanem, mikor ma-
gánál roízfzabbat  talál, bizonyos, hogy 
minor virtus cedit  majori. Jobbaknak kell 
tehát lennünk, vitézbeknek-is, tmúltab-
baknak-is, ha a'Törököt meg-akarjuk ver-
ni. Mert ha Ó több-is, femmit  azon meg-
nem indulok , ha mí jobbak léfzünk.  En 
tudom mitsoda mp'dimentuma.  vagyon, hogy 
ezt a1 perfeSiiot  nem érhette Magyar nem-
zetünk: i.) Hogy nem bízik magában, 
hogy abba a' rendbe hozhaíTa magát 's ál-
lapatját, a' kiben a' régi Rómaiak voltak, 
kikről fzóll  Vegetius.  i.) Hogy a' mi fra-
bidságunkat annyira tágon erefzfziik,  hogy 

aki;:-

akár-melly Hajdutska-is, vagy Katona, 
nem örömejt hagyja magát venni ebbe *s 
illyen Oskolába, ava0y Duci^liuába;  ho-
lott neki nzgyjervituiiuk  tetizk a'jó rend, 
rabságnak a' régyla; vilzont nem tartván 
femau  izebb Titulust a' fzabad  Legénység-
nél. 3.) Hogy cz az igyekezet particuluris 
Embertől, itlu Urtol nem lehet , azért 
lehetetlen. De én, ezekre a' hármakra 
könnyen meg-felelek.  EUoben,  a' mi a' 
kételkedéft  illeti, ez tsak tunyaságból, va-
gyon: mivel nints elegedendo kedvünk 's 
appltcatióxik  hozzá, lehetetlennek gondol-
juk igyekezetünket. Vallyon kik voltak a* 
Rómaiak? Kik voltak a'régi Macedónok  t 
nem olly Emberek-e, mint mi? Még-is 
Vegetiust  el i-hívom: In  de  le cin atqu,e (x.r-
Cttatione  tironum, fi  quis diltgens  vcht exiftei-
re, ad  antiquam virtutis  immutationem  t facilc 
emoborare poterit  exercitum. Neqiu  enim dc~ 

£ 3 lene-
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generavit  in homimbus Martins  calor; nec ef-
foetae  funt  terrae,  qnae Laccdaemomos,  quae 
Atbenknßiy  qiiae Marßs  priemten. Sei 
longa, ßeuritas pacis , partim ad  di'ecliones 
ociiy partim ad  civilia traduxit  ojjicia. ha 
cum rei militari;  , primo negligentia  agi , 
poßea ätjfmulari,  ac poßrcnm olim in ob* 
hvionem pcrducla.  cognoscitur,  Nec  aliquis 
hoc fuperiore  aetate accidific  miretur.  Cum 
poß primum Punicum belhan, viginti quatuor 
circuli et quod  excurrit,  annerum, pax illa  Ro~ 
manos iltos léique viftores,  ocio et armorum 
defvetudine  oneravit , ut fecundo  hello  Punic9 
Hannibali  parts eß'e non pöffent.  Tot  itaque 
D'.icibus,  Conßüibus, tot exercitibns amißs, 
tum demum  ad  viSloriam  devenerunt,  cum ujiim, 
exercitium militare  condiscere  potuerunt.  Sem-
per ergo legendi,  vel. exncendi  juniores. Vi-
Mus  enim conflat  erudire  armis fuos  , quam 
glienos mercede  conducere*  Az az: „ Az 

u'J 
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új katona-fzedesben  es gyakorlásban, h*. 
ki fzqrgalmacos  akar lenni, a', régiek' vir-
tíjfsának  követésére könnyen meg-kemé-
nyítheti a' iaui ierget. Mert nem ve-
fzett-el  az Enjbercttböl a' hadakozásra -
való indulat; nem-is aggott-ki a' föld  a' 
fxillésből,  a'nteily a' monbélieket, 
yjthenacbüickct'  i és a' Mjjusokzt  fzülte., 
pc a' békelségntk fokáig-tartó  bátorsága ^ 
réíz ízerint a' hqnyeségnek fzeretetérc  , 
réiz Ízerint; az otthonn-való kötelefségnek 
folytatására  izoktatta az Embereket. így 
a' hadi dolgoknak gondját elólzör le-kez-
dették hagyni, azután tettetni, és utoljá-
ra , a' mint látjuk, egéfzcn  el-fclejtkeztek 
róla. Ne - is. tsudálkozzék ezen valaki , 
hogy ez a' fe  Ily ebb-, való időben így efett. 
Midón a' /V«uíokkal-való első hadakozás 
után, 24 Efztendök'  el-folyáfa  alatt-vald 
békeíség, a' midenütt győzedelmes Ró-

E 4 



maiakat, a' heayeség cs fegyvertől  - való 
«1-fzókás  által ugy ineg-rontotta ; hogy a* 
Poenusok  ellen-való máfodik  hadakozásban, 
H  n.iibal ellen meg-nem állhatnának. Az-
ért annyi hadi vezéreket, Cutijulokzt,  ha-
di fergeket  el-vefztvén,  ofztán  akkor nyer-
tek győzedelmet, mikor a' hadi gyakorláil 
meg - tanulhatták. Azért az új katonákat 
mindenkor fzedni  és gyakorlani kell. Mert 
kcveíébbe kerül a' magunkéit hadban gya-
korlani cs tanítani, mint az idegeneket 
bérbe fogadni,  „ Imé nem lehetetlen, ha-
nem könnyű, ha akarjuk. Vagyon Né-
pünk , vagyon módunk, vagyon alkalma-
toiiáguiú: az cl-fzánt  akarat kell, nem 
keli aus fem  mi; nem kell a'Nép' foga-
dásában tsak a' reménységre néznünk, nem 
tsak a' Katonaságra, a' minc moít vagyon 
a' dolog: a' jó Nemeit, a' jó katonát in-
kább kell venni, ha vagyon; de ha nin-

ts en 

tsen, a'porból kell elő-állatnnnk Hadi né-
pünket; az jobb amaz otthona el-tanúlt 
Nemesnél, és jobb az Udvarokban réize-
geskedö, nyalakodó katonánál; jobb an-
nál-is a' ki Végbéli név alatt, femmit  nem 
tud egyebet, hanem faluról  falura  quárté-
lyozni, kóborlani, lopni, fzegény  Embert 
nyomorgatni. A' kinek illyen élete vóit, 
távol kell tőle futni:  rtihös juh az illyen, 
a' többit-is rúhosítené. Jobb azért amaz 
ifjú  jó polgár legény -. mert annak-is né-
niellyike rofz  ; sót rofzfzabb  a' többinél. 
Könnyen meg-csmérhetni, kinek vagyon 
efze,  az ábrázatjárói, a' termetiről, a* vi-
dámságáról, az ollyat a' ki jó, a' ki még 
a' paral'zti munkában el-ncm gyötrődött, 's 
kedve vagyon hozzá. A' Nagy Sándor' 
hada illyen vólt. Im* mint ír Arrianus fii-
fi  oticus felőle  , midőn Sándort fzóllni  hoz-
zajok introducÁÍja:  Philippus Pa.er, tos er. 
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rantes ac vagos, eorum omnium inopesy pleroi* 
que et;am pellibus amiftos  paflores*  pro quibui 
cum Illyribus,  1 ribtllis,  7 bracibusque fir.iti-
mis contuiuo. pugnab atis, in tutelam  acfidem  Ju+ 
m rccepif,  ex montibus asperis in. plana etcuU 
ta dcduxit,  pro pellibiii  chlamydes  ornatas fene 
dedit,  armis injlruxit,  rem militarm  docuit; 
Ut  non magis locorum munimentis, ac Jitu,  con~. 
tra Finitimos,  quam armis ac virtute  ve fira  tuti 
eJJ'etis.  Az az : „ Mert Philippus, néktek, a* 
kik bizonytalan hcllyeken kóborlotók-vala 
fzegénységben,  és többire sátorokban lak-* 
tű k-val a; és kis. juh-fergeket  öriztek-vala 
a' hegyeken, és azokért nem fzerentséfen. 
badakoztak-vala az Illyriabélick,  Triballus-
ok, és a' fzomfzéd  Tbraxok  ellen -y bor-, 
ko'sókok hellyett mentéket adott, a' he-
gyekről az egyenes földre  ic-hozott; tite-
ket, és azt tselekedte, hogy meg-állaná-
tok ellenségek ellqn j hogy ezután, nem 

annyi-

annyira'a' hellynek erofségében,  mint a* 
magatok virtuisában hellyhcztetnétek meg-
maradáítok iránt-való reménységteket. ,, 
Vagyon bizonyára, OrSzágunkban-is, elég 
nép, ha erre illyenképen vifelünk  gondot, 
és ki-válafztván  meg-fogadjuk,  és jól meg-
tanítjuk jó tudós Tifzt-vilclők'  által. Ugy 
vagyon, abból-is egy leg-nagyobb fogyat-
kozáfiink  vagyon, hogy nintsenek jó TiSzt-
vifeloink,  kiknek ugyan fzámosnak  kelle-
ne lenni, a' kik a' hadi régulákra taníthat-
nák a' népet. De én ebben azt tanátslom 
az én Magyarimnak : Fogadjanak egy ide-
ig, egy idegent más Nemzetből. Erre leg-
jobban dítsérem a' Ssotidból  jött Ojfletre-
ket. A1 melly Nemzet vitéz, 's hü, áll-
hatatos., ttirö, fzenvedo,  idegen Orfzágok-
ban örömeit fzólgáló.  Dítsérem a' Némc-
t c k c t - i s : 

a' kik 



- a' kik ama' regi jó Nem-
zetektől még nem dcgenerdkzk.  Dítsérem 
a' Niderlandiakat, Hollandiakat, a' kik ta-
nultak; és az OloSzt-is, a* ki a' Német ha-
dakban forgott.  Dítsérem a Htlvetiusokzt, 
ha kaphatnék; de nehéz illyet találni. Tu-
dom hogy valaki azt fogja  mondani: U-
gyan reá jöttél az idegen Nemzet* Segítsé-
gére, kit az elótt igen oppugndlíÁl  De nem 
érti az a' Barátom a' dolgot. £n a'hadi 
népet Magyarból akarom tsinálni. De mi-
vel a' hofzfzu  békefség  el-fzoktatta  né-
pünket a' DiscipUwtól,  kell Medereket ta-
lálnunk , kik által ismét in ufum  jöheífenek 
az el-felejtett  reguláink. Azért nem Szé-
gyen attól tanulni, a' ki többet tud ; Szé-
gyen meg-kötni tudatlanságban magát 's 
nem tanulni. Egy Nemzct-is nints e' Vi-
lágon, a' ki, ha Szüksége vagyon az illyen 
állapatra. fzegyellje  maga ízolgálatjára fo-

gadni 
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gadni a' hadi Praeceptorokaz;  a* mint nca 
Szégyellették a' vitéz Kárthágobc'líck Xan-
tippust  meg-fogádni  a Rómaiak ellen. Nem 
fzégyellé  Fránczuz Király a' Svajtzcreket, 
.ScfJíiabéliekct  arra a' végre tartani. Nem 
fzégyellé  moft  a' Portugallns a' Franczuzo-
kat hívni, és magához édesgetni. Nem 
fzégyellé  a' MuSzka , azon Szerint, Német 
TiSzt-viSelőket fel-keresni.  Mert én nem 
kívánok egvebet, hanem tsak jó Tifzt-vi-
felőket.  Nem azért pedig hogy ö Scotns 
hogy c Német, Fránczuz, hanem azért , 
hogy 6 hadakban forgott,  látott, hallott, 
tanult; mivelhogy Magyarnak hadakozáfa 
nem volt, nint?en-is olly Embere. De, 
ir.ihellyt a' M?gyar meg-tanúl, nem kívá-
nok illyet-is máfutt  keresni. Minthogy 
Mátyás Király1 idejében nem kerefett  a' 
Magyar TiSzt-viSelnket máSutt, hanem Ma-
gyar-OrSzágban. Bátori Iftván  Lengyel Ki-
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rály, ez-is illyenképen fzerzeíte  Magyir-Or-
fzágból  a' jó Tifzt-vifelöket.  Bítori 'Sig-
mond' idejében-is nem volt fzüki  a'jó 
Tifzt-vifelÖknek.  Illyen vólt Király Al-
bert , Borbély György, és más vitéz fok 
Kapitányok. Tsak Betlen Gábor' ideje -
ben-is, és azután, nem vólt femmi  fogyat̂  
kozáfunk  az illyenekböl. De moft  ugyan 
nints : az okát meg-mondtam, miért: az 
ervofságot  - is meg - mondottam ; hozzá-
nyúlhatunk , ha akarunk. Találunk-is pe-
dig jó Officercket,  tsak akarjuk, és nyis-
luk-fel  erfzényünkét,  minden-felól  magok 
jonek hozzánk az Idegenek, ha azt tse-
lckefzfzük: 

Máfodik  Jmpedmentnma  a' mi igyeke-
zetünknek , a' mint mondám , a' felettébb-

i 
való Szabadságnak vélekedéfe.  Azt tart-
ják a' mi Magyarink: Non  bene de  toto Li* 
bertas venditur  nuro. Jgaz bizonyára az : 

nints 

* ( 7 9 ) * 
Hints fzebb  dolog a' fzabadságnál;  de vi-
fzont,  a' ki az illyen militaris  disciplindt  , 
Szabadsággal ellenkező dolognak tartja-, 
Vagy bolondoskedik, vagy túnya, rofz  .és 
reft.  Mert én , azt vallom, es aßecu-
rűlom az én Magyarimat, hogy ha jó mili-
taris disciplindt  inßituiInak > femmi  e' Vilá-
gon nem lefzen,  a' mi az 6 Libertásokat  job-
ban meg-tartsa 's confervdY]*,  mint az. A* 
meíly Hajdú vagy Katona, nem akar belé-
állani ebbe az Oskolába, ne törődjél rajtat 
hidd-el hogy túnya és reft.  Ö a' Szabad* 
Ságnak vefztését  oltendá.Íja  , 's pedig a' do* 
logtól fél,  fél  a' lírásától; fél  a' hartztól; 
t. i. fzabad  akar lenni, fzabad  prédálni , 
fzabad  réfzegeskedni,  fzabad  Urat, Had-
na"yot válogatni 's ott hagyni, ha el-unja. 
Ez az o fzabadsága!  Én pétiig' azt mon-
dom: Valamíg a' Szabadság a' köz rend-
ben Majyar-Orfzágban  lc'fzen;  addig jót ne 

reméli* 
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rcmélljünk a' mi dolgainkból. Abfileí  Inunk 
kell nékünk minden erőnkkel a' i'zabad le-
génységet, a' melly femmire  nem jó, fem 
Orfzágnak,  fem  Urának, fein  magának. A' 
ki vitézk edni akar , álljon-bé a' meg-múta-
tott hadi rendbe; a ki nem akar, légyen 
Ur, légyen Fó ember, légyen Polgár, lé-
gyen Mc fter-ember;  de f7abad  legény ne 
Iségyen : mert az íorrumpíYp  a többit-is. 
Azért mutatok módot, hosv az Orfzá^-
ban a* Mlitia  infiituákAkók;  hogy a' kinek 
kedve vagyon hozz íja, álljon oda, ne ha-
zudjon hogy nints hová menni emberség' 
tanulni. 

Harmadik Réízben azt mondom, hogy 
azt fenki  egyes Ur, vagy Generális vég-
be nem viheti. Kitsoda tehát? Az egéfz 
Orfzág.  Az egéfz  Orfzág  'vtianimis  confen-
Jush  kelletik erre. Mi hafzna,  ha egy Vár-
megye, vagy bár Dunán innen, vagy túl-

való 

való föld,  avagy Tifza-mellyéke,  vagy 
Erdély végezne illyent magánofon,  ha a' 
máfik  meg - nem tartaná ? Mindnyájunknak 
kell, a' kik Magyarok, Horvátok vagyunk 
ebbe concurrdlnuúk,  's ezt a' müitarh disripli-
nát meg - fzabnunk,  kit törve'ny fzerint, 
vagy Sacrantentum  módjára tartsunk: mert 
ehez fok  dolog fzükséges  , a ' kit nem-
is jó vólna papirosra tennem, nem - is 
bhetne; de meg-lehet, ha mindnyájan 
egyet akarunk. Azt mondják; Pecuniá ntr-
vus belli.  Ezt-is meg-kell találnunk, még pe-
dig fogyatkozhatatlanképen;  annyit a' men-
nyi fzükséges..  Valaki talám azt mondja, 
hogynintsen. , | n pedig azt mondom hogy 
vagyon Mikor Muhamet Török Tsáfzár 
Konftántzinápoly  ellen kéfzült  vólna, fohol 
nem találának a' Görögök költséget, ki-
vei hadat s' fegítíscget  fogadhattak-vól-
na. De mikor a' Törökök meg-vették-

- F vól-



Volnn V vároft,  annyi kintsct találának 
benne, hogy az egéfz  Török hadnak, an-
nyi fok  Jfzáz  ezer Embernek elég vólt 
toltözésére. Ne járjunk mi-is így. Mert 
ha a Török Magyar Orfzágot  mind 
meg - véfzi,  talál'Ő benne arannyat, e-
züftöt  rezet, vafat  és mindent. Vegyük-
elő v a l a h o l vagyon, ha az óltáron-is \ mert 
az Isten nevéért akarunk véle élni, mint 
a' Dávid el - vévé, Punes propofitioni;  lg -z, 
"hogy a' Magyar nemzet nem o"ypén?es 
mint más Nemzetek-, de találunk mind-
nyájan; ha akarunk, és Igenünkért, Ha-
lánkért Feleségünkért, Gyermekinkét, 
kerefsük-elő  ládáinkból depntáíjuk  m'n len 
£ro»ftftftíunknak  egyik elegedendo ré'/ét 
arra. Hagyjunk békét egy kevéfsé  a' po 1-
pának, a' vendégségnek, és fok  hafzci-
talan épületeknek , a' prémes köntöse :k 
és czúft  kupáknak, |és mis hafzo  icahn 
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tzifraságnak.  Tsináljunk Pragmaticát  minde^ 
nekröl, reformáljuk  magunkat elsőben kik 
Elei vagyunk az Orlzágnak, azután az alat-
tunk valókat. Imé találtam e' három difficultá/l 
a'had-fzerzésben.'s  discipVnálásban.  Mi tart» 
meg tehát attól} hogy ne nyúljunk hozzá ? 
Semmi, el-higyjétek, ha akarjuk; akarnunk 
kell pedig, ha meg-maradáft  kívánunk. De 
ez az én Dispojitium a* mint fellyebb-is  meg 
mondottam; ez a' had tsak iá ezer Em-
berből áll, t. i. ollyan pr»efuppofitummal 
hogy békcfséges  időben, ollyanban mint 
eddig voltunk. Immár azt-is meg-mon-
dom , miképen kellenék hafznát  vennünk ; 
mivel úgy mondottam, hogy együtt tar-
tafsék  egy táborban ez a' had. A' végbé-
li fizetéfen-való  népet azzal nem intendí• 
lom ía/ifllni;  sót azokat-is intendílom  dis-
ciplinízni  és fizetni,  fzintén  mint a' többit. 
Hanem a' lenne a' Dandára, az a' funda-

F a men-



mentoma a' többi fzéllyel-való  végbéli fize-
tett rendnek. A' végbélit fizeti  a' Király; 
a' több derekát fizette  az Orfzág.  Ha az-
ért a' Török tsak apró tsatákkal vefztege-
ti Orfzágunkat;  annak a' végbél i , hajó 
fizetéfe  léfzen,  ellene állhat; ha nem áll, 
ugyan a' Generálifok'  rofzfzasága  léfzen. 
Ha a' Török tsak egy Baffaságból  igyeke-
zik, úgy-is a' Generálifok'  hívatalja, hogy 
ők azt jól meg- tudják fzorgalmatofon  ké-
mek által és tsatík által: gyüjtse-öfzve  a' 
Generális arra a' maga hadait és végeit, 
's álljon ellent nékiek. Ha nem elegeden-
dÓ, mis fzomfzéd  Generálifsától  kérjen 
fegítséget.  Ha a' Török nem tsak a' Bas-
faságból,  hanem az egéfz  Budai Vezérség 
indúl; annál inkább meg-tudhatják a' Ge-
nerálifok;  's a' ki felé  vagyon a' zördiilés, 
rvcarráljon fegitségért  a* Magyar derék tá-
borhoz , kinek Magyar GencráliíTa légyen. 

Az 

w* 5)* 
Az ofztán,  az 6 exercitatus  hada'val men-. 
nyen oda, a'hová kelletik, vagy küldjön 
fegítséget  a' mennyi kelletik. Mivelhogy 
pedig, ha nem tudem mitsoda vigyázás , 
vagy dispqfitio  iégyen-is, (nem lehet ugyan 
hogy mikor a' víz árad v valahol bé-ne 
mennyen 's bé-ne fakafzfza  a' tölccft  ) , 
a' Török -is, a' ki olly elegyes a' mi vég» 
házainkkal, hogy néhol bellyebb-is vagyon 
Vára Orfzágunkban  a' magunkénál-is , nem 
lehet ugyan, hogy kárt ne tégyen Hazánk-. 
ban.De ennek más remediumát  nem mondom , 
hanem artzúl-tsapásért kettőt hármat-is 
adni. Moft  valamíg mi erre nem refulvíW 
juk magunkat, fzintén  olly békefségben  lé-
fziínk  , mint eddig voltunk. Mindenen 
impune ment-el a' Török; mi pedig, mint 
a' lántzon tartott ebek úgy voltunk, és 
ha valaki ki-oldozta magát, a' Magyar 
vólt lator y a' Magyar pifzkáló,  a' Magyar 
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bíkcfscg-rontó.  El-higyje pedig azt akár-
melly Magißratus-is,  hogy a' fizctetlenség 
és a' bofzfzuság  meg-fzageattatja  még a* 
vas-lántzot-is a' Fér/fi  emberrel, nem tsak 
a* Disáplindt.  Ha ezt a' rendet hozzuk-bé 
Orfzágunkba,  azt tanátslom, hogy azt a' 
hódoltságot, 'kit meg - oltalmazhatunk a' 
Török ellen, kit békefség  alatt el-vett to-
lunk , el-végyiik a" Töröktől. Mert mire-
való vólna a' had-tartás, provijio, dispendi-
itm 's fáradtság,  ha jobbára az Orfzág  hó-
dolt, és tsak abban akarnánk maradni ? A* 
Várinkat ugyan békelségben meg-nem vc'ízi,, 
fem  veheti : tehát fzükségeS,  hogy a' hó-
doláílól a' falukat  meg-fogjuk,  és a' felét 
annak , a* kit a' Töröknek fizet  a'Polgár, 
tontribuíl]a  a' mi Hadaink el-tartására. 

Ezekben, úgy vagyon, én mind fok  's 
mind nagy dijj  cultasokat  látok; de meg-nem 

teli-

z i 
kell ijednünk azoktól igyekezminkj Iccll'r 
hogy ío//áÍjuk minden erőnkből. Soha egy 
nagy dolog nem lött-meg, fem  ezután nem 
léfzen  dijpcuhas  nélkül. ̂  Tudom ismét ^ 
hogy ezek a' provifiók  és rendeléfek  a'meg-
nyitott és declará!t  hadakozásban nem cle-
gedendok. De én azt gráditstsalj tsiná 1-
tam a' máíikra. Ha békefségben  ennyi ta>-
núlt hadunk vólna, könnyen ehez többet 
tsinálhatnánk; hogy fem  a* femmihez.  Mert 
ezek közt fok  tanúit jeles vitézeket ta'.áV 
nck, kik a' több" hadnak fogadására,  ok» 
tatására elegedendök volnának. Ha Vár-
megyéket, ha Hajdúkat, ha Föld-népét 
akarunk fel-venni,  mindjárt Tifz-viftleket 
a' tanúit hadból elö-vek erünk, és tanít-
hatjuk hadainkat. Mert ismét oda térek, 
a' hol voltam : a' tudatlan , femmire-kcl-
16; a'jó tanúit, jó. Imé még Appendixet 
ftlaxídamai  Eiílóriáhól hozek-ele : IKaceeo* 
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»«, quipertotum aetatis fpatimn,  fmprr  in 
rebus arduis  et periculis ueijutiJim,  etßb Phi-
lipp« morantes, frequenter  viclvrim confecuti, 
adßmmam  fortitudinem  ita proveSH  erant; prit-
dentia  et rei militaris  cognitiöne,  fang«?  omni, 
i« tironibus pugnam detreftantibm  amarißmi: 
verbis ignavia exprobrata  , ipß in unum coatti, 
conßrtis primum clypeis, hofles,  qui ß jam vi-
cijji arbitrabantur,  excepentnt. Epbialteqite  et 
multis  aliis interßciis, reliquos in urbem fugere 
eompulerunt.  „ A' iJWoniabéliek, a' kik 
egéfz  életeknek idejében nehéz dolgokban 
és vefzcdelmekben  forgottak,  és Filep Ki-
rály alatt katonáskodván 's gyakorta győ-
zedelmeskedvén a' nagy erófségre  így ju-
tottak-vala; hogy hadi tudománnyal és o-
kofsággal  mindeneket fokkal  fellyül-halad-
nának, hogy az új katonákat, mikor nem 
akarnának hartzolni, keferves  fzókkal  me*-• ® 
pirongatván és a' henyeséget fzemekre 

hány-
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hányván, magok pedig egybe-gyülvén, és 
pai'sokat egymáífal  öfzve-tévén,  az ellen-
séget , a' ki már győzedelmesnek gondol-
ja-vala magát, úgy várták magokra. Epbi-
altes  és ináfok  fokán  meg-öletvén, a' töb-
bit a' városba kergették. „ Ha azért ha-
dakozás vólna, nem tíz tizenkét ezer em-
bert kellenék fel-fegyverkeztetniink;  ha-
nem az egéfz  Nemzetünket, jó módjával. 
Mert az Olofz  példa-befzéd:  La fórja  , la 
Regione adeJJ'o:  Eró ellen ero kell, és ha 
nem-is fzámmal,  de virtiiífal  és vitézség-
gel meg-ke 11 előznünk ellenségünket. Az-
ért mind egy annak conj deratio]a,  akár ki-
tsin, akár nagy hadat tartsunk, disciplina 
alá kell venni. Minden dolog e' Világon 
valami módon infiituá.ltatik,  azzal tartatik 
és con/ervdltzúk.  Valamelly Orfzág  fegy-
verrel nyerettetett, fegyverrel-is  óltalmaz-
tatik: és minékünk Magyaroknak valamink 
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vagyon, fegyverrel  nyercttetett" az~a* ntí 
Eleinktol, úgy tartatott eddig; és nintsen 
kérdés már abban: ezután-is úgy kell meg-
tartani. A' békefség  , a' frigy  , a' tsendes 
élet, hafzontalan  gondolkodás; minékün^; 
kárunkkal meg-tanúltuk. A' mi elsó Poli-
tidpk fegyver  vólt: moft-is  annak kell len-
ni : mert mi egyébhez engedetlenek va-
gyunk: és ha volnánk, 's ha a' vitézsége 
meg-tudjuk , más' Jubtilitások&t  in. rationem 
Jiatus  mi nem esmérhetünk;; 's olly Neni-
zettel-is vagyon dolgunk, a' ki mi nálunk-
nál/ ravafzabb,  álnokabb, több: 's ha fegy-
verrel meg-gyóz, mindennel meg-győzött. 
A' mi régi Sz. Isiváx Királyunknak koro-
názza azzal fejét,  a' ki oldalára kardot ö-
vedez. Más Nemzetek, kiktől mefzfze 
vagyon a' Pogány izomfzéd  , kiknek hofz-
"zabb reménységek lehet, és a' vefzcdel-
met nem olly közelrül látják, mint mi, ol-

töz-

tözzenek l íborba, bárfonyba  és kamukába. 
Mi kik immár ennvi kárunkkal a' Po^án-
nyal öfzve  -bomlottunk jés háborodtunk, 
nem vifelhetünk  egyéb öltözetet fegyver-
dcrcknál , pántzélnál; egy fzóval  fegyver-
nél és vasnál. Tudom lél'znck ollyanok, 
a' kik minden erenket , igyekezetünket 
tsekélynek és lziikségesnél alább - valónak 
fogják  tartani, annyi fok  fzáz  ezer Török, 
•nnyi hadi lzerfzám  és ágyuk ellen. De 
én azoknak me«i-felelek:  Az én tanátsom 
az, hogy a' mi hadakozáfunknak  funda-
mentomátj vefsük;  kit ha meg-tselekfzünk 
könnyen reá építhetünk, a' mit akarunk; 

ismét abban femmi  kétséget nem tehetünk, 
ha illyeu dupof.tió\al  (léfzünk  : fegírséget 
máfoktól-is  eleget találhatunk; mert ter-
méfzet  fzerint•  való Ratioból-is  vagyon, 
hogy ha kit lát ember ferénykedni  a' ma_ 
ga cólgában, inkább ád íe»ítsc£eC o l Iy aü" 
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nak, hogy-fem  a' tunyának, a'maga fern* 
ritássával nem gondolónak 's rcftnek.  Mert 
ha tsak 'sebbe téfzfzük  kezeinket, fenki 
nem gondol velünk: 's ha nem tudom mint 
kérünk-is Segífséget,  azt fogiák  mondani 
felőlünk:  Qaaerunt gentem cum qua cadant. 
Magok közt pedig ezt: Fatis  cede  DiUqué, 
et colé Jelice>,  mferoi  fuge.  Tehát bőltsen 
mondotta Xenophon,  hogy kinek fegyvere 
kéSzcn vagyon és refolutiója,  azt nyeri vé-
le , hogy fok  barátokat talál; ellenséget 
avagy kevefet,  avagy fenkit.  Holott azok-
nak barátságára, a'kiknek ők-is Szolgál-
hatnak, nagy örömeit adja magát, hogy o 
tőlök várhaíianak valamikor fegítséget.  Ali-
ért az én fundainentomom  békefsésies  i-
döben 13 ezer ember: holott hadakozás 
ha lenne (a'minthogy légyen-is ) az én 
tanátsom fzerint  leg-alább annyi Gyalog-
nak és Lovasnak 12 ezer embernek keli 

len-

r 
lenni pro fundamento.  Ehez, a'mint mon-
dám az egéfz  Nemzetünket fegyverkezve 
vegyük rendbe ; légyen elegedendő ágyunk 
és minden hadi SzerSzámunk. Ha így lé-
fzen  dolgunk , felelek  mind életemig, ae 
Idegeneknél-is e l e g e d e n d ő fegítséget  talá-
lunk ; "sót ha ugyan vólna-is, hogy nem 
találnánk, tsak a'magunk erejével-is an-
nyit tehetünk , a' mennyi elég vólna oltal-
munkra. Es ha nyáron Szembe nem Száll-
hatunk-is ellenséginkkel. télen jó procejjus-
okat reméllhetünk , mikor-a'Török vifz-
fza-fzáll;  nyáron pedig , in defenfionis  ter. 
minő  maradjunk. Bizonyára alább hágy a' 
Pogány, 's azt a' frigyet,  a' kit mi-is vé-
rünkkel tőle vásárlottunk,' Ő fogja  tölüuk 
kérni. Tekintsünk tsak a'moftani  nyomo, 
rúlt állapatunkra, és jól conjideráÍjuk;  moft 
ha valami tsak meg-rezzen-is a' Török' ré-
ízérol, futunk  ide 's tova , vizeken hava-
fokon  által, ki imide, ki amoda: minden 
remediummk  tsak a' máfoktól-való  fegítség-
kóldulás. Nints magunknak népünk , ki-

vel 
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vei occírrálhaíunk a' vefzedelemnek.  Nint$ 
egy c.nkerünk, a'kit hova tehetniük. Bol-
dog ISTEN! hifzcm  nagy vilitas  ez! M 
vagyimk-é Magyarok? De bár annak n c 
mondjuk magunkat. Ha Víradot vifzfza 
nem vefzfzük,  ha Erdélye el-vefztjük,  ne. 
is hadakozzunk bár azután; hanem vagy 
moft,  vagy foha  fem.  FuíTunk-ki az Or-
szágból , ha ezt refteljiik.  Ugy hallom , c-
lég pufzta  vagyon Brafiliábw  , kérjünk Spa-
nyol Királytól egy Tartományt, 's tsinál-
juuk egy Coloniát,  légyünk Polgárrá. 

De ha ki" bízik Istenében , fzereti  Ha-
záját , van egy tsep Magyar vér bennne, 
kiáltson-fel  az Égbe az IftenheZ,  és éne-
kelje velem ez Débora' Énekét: Quifpon. 
te ofertis  dr  hrael animas veftras  ad  periculum, 
henedirite  Domino. Nova  bella•  elrgit  Do m. 
vus, d  portás bnßium ipfe  Jubvertit;  cor meum 
dilifrt  Principe; hrael; qui pmpria voluntate 

oßertis vos discrimini,  benediate  Domino, j 
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In Confenfum  EPIGRAMMA. 

A R ma fitret  quicmque focot  Patriotque  Perutes 
Diliéit  ; ah pudor  eft  Patriamfic  cedere  Genti 

Barbtricae!  frujlra  pnei confiditis  ultra, 
Hunniaci;  rutilum  pr*eßat mutare veterno 
Mirtem  , Pannoniae. cedet  Ivittoria  Valmam. 
lte alacres et tye P1™'  » "m Marti  a nondum 
Sedibus  eX  vejiris Virtus  deeeßit  et oris. _ 
Zfinius  hoc m<t{mis  Tlanus  (  ni fata  procellis 
Turbarent)  vito posdt,  Turcawque  potentem 
Qrbe prccul ferm  promtut  pnferibere  toto , 
Martins  eil äitimo bic , et ßuto Palladi*  mlax. 

Azon Magyarul. 

Fegyvert 's Mtor (Vvet kell annak fzeézcni, 
A' ki Hazái áért kéfz  hartzot próbálni, 
Élet 's halál között fzerentsét  keresni, _ 
Kard, sürl'i lövés közt nem kell femmit  félni. 

Világ: 'előtt fzégyeft  Hazánk' pufztuláfa, 
Minden tsatn nélkül Magyarnak romláfa, 
Nagy hírű Nemzetnek prédára húlláfa. 
Török dandároknak könnyen kfaorláfa. 

Kevés békefséghez  mellyel tsak hiteget 
A' Törők bennünket ? 's magához édesget, 
Ne bízzunk: mert mutat romlandó üveget; 
Vao-y édes méz alatt nynit keferü  mérget. 

Záfzlód  al4 Hazám kérd, löjiön Magyar Mars, 
Purztító had e'.len, ki légyen veled társ. 

^pMcrt már honnyad alatt alig maradt az art; 
Félek rajta, hogy te öved ne légyen hárs. 

• Szállj-



Szálli-ki hát álmodból, még piher.éft  vehetfz; 
Fogj fegyvert  markodba,,fzabaduláílnyerhetfz 
És bánatos ködből maid örömre mehetl'z, 
Fel-tett fzándékodban  kívánt véget érhetfz. 

ímhol fok  Betlia ellened kardot vont! 
De ha ferénységed  tunysságot el-7»nt, 
Sok záfzlós  kópiát hóldiával öfzve-ront, 
llendelt tsnportokat fzaggatva  fzéllyel-bont. 

Virtus még közülünk fzintén  ki-nem lzakadt; 
Noha fok  Mufzurmíny  bátorságra fakadt: 
Sokfzor  Magyar miatt Török Hóid meg-apadt 
Moft-is  éles kardunk hüvelyben nem ragadt. 

Záfzlós  Magyar vitéz tőlünk illy jót kíván: 
Induljunk-meg immár kedves Hazánk' k írán , 
Ne hagyjuk töltözni Pogányt magunk iaván, 
Példát kéfz  mútatni egy vitéz Magyar Bán. 

Ha Magyar kard Pogány karddal öfzve-tserdül, 
Jöl fordul  'a' kotzka , fzerentsénk-is  perdül, 
Bánatban bús elménk örömre fcl-zendül, 
Vitézségünk miatt Pogány' füle  tséndül. 

' így jíín-meg Hazánknak régi fzabadsága  ; 
Bánat 'síralomnak öröm lefz'  váltsága; 
El-pufztúlt  földünknek  lehet orvofsága: 
Igaz Magyarságnak tsak ez kívánsága S 




