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Vezérszó*

Jelen p r o p o s i t io ,  illetőleg második Rá
kóczi Ferencznek Erdély háromnyelvű 
hépéhez intézett szózáia, mind históriai $ 
mind diplomaticai érdeménél fogva küld-4 
nos érdekű lehet. Úgy hiszem, ha néni 
volna is annyira nagy ritkaság, mikép ez 
még a nevezetes!) könyvtárakban sem tá- 
láltatik, érdemelné, hogy magyar hazánk
ban sok ezer példányban ismértessék. 
Megvallom azonban, mikép magamra a 
tolakodás gyanúját Véltem hárulni, ha tu
dom,hogy a birtokomban lévő nyom tat
vány nemzetünknél Vagy csak htísz pél
dányban is fennvan, ha mind a mellett
is az említett szózatnak újranyomatásávaí

1 *
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lépek-elő. Ehezképest szorgosan tudakoz 
zódtam: hol találtathatnak még az ország
ban a jelen propositiónak példányai? M i- 
nek következtében most máf hitelesen 
mondhatom, hogy habár egykori rég i-  
ségbuvárunk Sándor István emlékezik Is 
munkájában éppen az itteni propositiórul, 
ugyanaz sem a pesti magyar egyetem , 
sem a magyar academia birtokában nincs, 
sem a marosvásárhelyi nagy könyvtárban 
nem találtatik; innen a legritkább nyom
tatványok közé tartozik*

• ■<

Ne legyen, gondolám, véka alá rej-r 
tett világ a sajtó szabadlétében igenis köz
zétételre méltó szózat, mellynek napja
inkban teljes korszerűségét, hiszem, egy  
igaz hazafi sem fogja tagadni. Különben 
is második Rákóczi Ferencznek némelly 
maradványa ugyancsak jelen harczias 
epochánk kezdetekor közöltetett. Társul
jon azzal ezen propositió, melly a fejünk
re nőtt dynastiát úgy tükrözi elő, mint 
mellynek nemzetünkre ható fondor ter
mészete magyar királyságra jutásával 
egykorú.
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De hadd mondja-el maga Rákóczi ne
künk azt, mit idejében tapasztalt. Az ér
demes olvasó igenis látni fogja, miként 
Rákóczi úgy beszél, valamintha napja
inkra szólótt volna. De nem csoda, ha 
megfontoljuk, mikép az említett dynastiát 
ugyanazon lelkűiét vezérlé még előbb is, 
mint ma. Nem szükség ittpragmaticailecz- 
kéket tartani erre nézve: tekintsen bárki 
ha nem odább, vagy csak első Lipót éle
tébe, a Lobkoviczok és Moiitecuculliak, 
ezen csúszó mászó állatok, mételyes ko
rába: meg fog győződni.

Rákóczit talán némellyek teljesen el
keseredett és sorsán kétségbeesett em
bernek s igy elfogultnak gondolhatnák. 
De félre az illy föltétellel! A mi Rákóczink 
vallásos, emberszerető, balsorsán feiüle- 

. melkedő, erős lelkű férjíiu volt. Híven 
festi őt mint bujdosót az ő leghubb em
bere Mikes Kelemen; melly őszinte elő
adás után nem lehet második Rákóczi Fe- 
rencznek tiszta lelkületét nem dicsérnünk.
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Legyen itt még néhány Vonás éle-* 
téből.

II, Rákóczi Ferencz, fia I. Rákóczi Fe- 
rencz erdélyi fejedelemnek és Zrínyi Ho
nának, született Borsiban, Zemplény me
gyében 1674. sept. 4-kén, Mielőtt fejde
lemmé választatnék , már még előbb a 
szécsényi gyűlés őt a híres confoedera- 
tio vezérének választá. Kazinczy, er
délyi levelei elébe függesztett előszaván 
bán más valaki után úgy adja-elő, hogy 
éppen az 1707-dik évi márczius 28-kán 
tartatott marosvásárhelyi hongyülés vá
lasztá meg II. Rákóczi Ferenczet erdélyi 
fejdelemmé; éppen azon hongyülés, 
mellynek propositiójául tűzte volt ki a fia
tal fejdelem az itt kiadott szózatot; ha
nem, mint ennek latin czimébőlis látható, 
Rákóczi Ferencz már ekkor magát többek 
közt erdélyi fejdelemnek is irta, amint is 
már azelőtt három évvel arra meg volt 
választva, mint itt a 7-dik lapon látható, 
Majd a híres ónodi gjtilésen, melly am, 
vásárhelyit követte, jelent-meg Rákóczi, 
peregének legszebb férjfia, mint Ka-
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zinczy irja; deli szálas termetben, lobogó 
fekete hajjal, bajuszszal, szemekkel, Ilii— 
omfejérségti homlokkal, rózsapiros arcz- 
czal. —

Már előbb II. Rákóczi Ferencz a csá
szári párt ellenében keletkezett szövetsé
ges rendeket jó sikerrel vezérlé. Nagy 
része Magyarországnak Rákóczi által meg 
vala hódítva. De majd egy némi zavar s 
rósz vezérek miatt Rákóczi szerencséje 
ellenfordulatot vön, mig végre I. József 
császárral a rendek által 1711-dik évben 
béke köttetett. Rákóczi azonban a béke- 
czikkeket el nem fogadta, s dolgainak a 
viszályos honban biztos czélpontot nem 
találhatván, bujdosásnak indult. Megjárta 
Lengyelországot, Angliát; majd Párizsba 
térvén-által, a maga, úgy családa s nem
zete történeteit megírta (Hist. des revol. 
de Hongrie). Végre a török birodalomba 
költözött, s majd a marmorai tengernél 
Rodostóban 1735. apr. 8-kán meghalt.

Az itteni propositio több oldalról mél
tó becsülésre. A széphalmi kincsek bu-
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tára különösen rethoricái gyöngyöket 
szemelhet-ki abból.. De inost ’wyekre alig 
Tan idő. Azonban ezek mellŐztévél is Rá
kóczi szózata minden igaz magyart lelke-* 
síthet. , ;; . ,

• ■

írám Debreczenben, marczius 3-áp
1849.
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PROPOSITIÖ  
8ERENISSIMI PRINCIPIS DOMIII

DEI GRATIA, SACRI ROMANI
IMPERIJ, ET TRANSYLVANIAE PRIN-

CIPIS
RÁKÓCZI;

Partium Regni Hungáriáé DOMINI, 
et Siculorum COMITIS; Pro Liber
tate Confoederatorum, Regni Hun
gáriáé $tatuiim ei Ordinum, ut et 
Munkácsiensis et Makovicziensis 

DUCIS, etc.
Ad

Inclytos Trium Naticmum Regni 
Transyhaniae, et Partium Hungáriáé, 

eidem annexarum, Status et
Ordines, in Generalihus eorundem Co- 

mitfis, ad diem 28. Mensis Mártii, Anni 
praesentis 1707. ex Edicto Suae -

nitatis Principális, in Cimtatem -

Vásárhely, Indictis et Celebratis, facta.
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Tekintetes Nemes Ország!
Kinek tsak az el-mult Saeculumbm

is dilsösséges Szabadságiban frissen illatozó virágzá
sát, ámbár a kies szellő lengedezésének színe alatt 
az Austrim szélvésznek háborúja szomorúan el-her- 
vasztotta vala; annak mindazáltal szép Törvényes 
igasságban és rendben fundáltatott ’s ki-lerjedett 
gyökerét, a’ nagy Istennek jó gondviselő Kegyelme 
olly móddal takargatta, az honnan újjolag azon drága 
Szabadsági /ásnak bimbója ki-növén mind ki-csíráz
hasson, mind pedig idejében fel-jövö dél-szinnek al
kalmatosságával, annak elöddedi virágjának te lje s 
ségét, a’ mint reménljttk, végre mindnyájan szem- 
lélhessük-is. Bizonyára valamikor e’ Nemes Hazának 
ditsötil fellépőit eredetire vettyük visgáló elménket, 
és annak az óltától fogva sok kétséges változásoknak 
sűrű habjai közt hánykódó sorsát meg-tekinttyük, 
méltán nagy hálá-adó szivei tsudálhattya ki-ki a’ 
Felséges Istennek a' Magyar Nemzetnek meg mara
dásáról, és annak Arany Szabadságinak ipeg-óltalma-* 
zásáról el-rendell Kegyelmeit; hogy a' midőn ama' 
páva toliakkal tündöklő, s aqnak fényességével szom
széd Tartományokat maga mirigyes uralkodására édes
gető kegyetlen Saskesejyii, a5 Királyi ditső Koronát
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maga Tas körmei közzé ragadta; olly kegyessen v é -  
delmezte mindazáltal annak leg^sirossabb Tartományát 
e’ Nemes Hazát, a1 melly mint egy árva nyögö G er- 
licze, az akkori ragadomány alól ki-verdödvén, az 
alkalmatos el-vála'ssal ’s .külön való szakadással nem 
fsak meg-menekednék a’ készen tartott prédától, ha
nem egyszersmind az egész Magyar Nemzetnek sze
mei előtt meg-maradolt ’s óllalmaztatott régi Szabad* 
ságira nézve világos tükörül lévén, a most nyomorít* 
látott és rabságban vitetett azon egy Vérből állé 
szomszéd Magyar Ország Rendeinek-is mindenkori 
kész védelmezéssel és fegyverének ör-állásával mind 
annyiszor hasznossan szolgálna, valamennyiszer tollai 
kémélletlenül többire ki-fosztatván, éppen az öszve- 
szőrűit maroknyi Szabadságnak érzékeny helyére, 
mintegy a’ hegyire rohanni láttatnék az ulóisó ve* 
szedetem.

Vallyon ki nem tudgya? hogy mindgyárt elein* 
ten ama’ siralmas Mohácsi eset után tsak az edgy al
kalmatosságra vigyázó, és az Ország rendeletien dol
gainak zűrzavarban halászni igyekező, ’s az által a* 
Szabad Nemzetet maga töribe ejtő AuslriaV Ferdít 
nándnak, miképpen állott légyen ellent, ama’ Hazá
jának^ romlásán kesergő , és azért álhalatos szive) 
ntólsó próbákra ment jeles Heros Zapollya Király
nak most-is e’ Hazában tündöklő virtussá? a’ Ki-is 
mind addig veszödék ellenkező Társával a’ Nemzet
ség drága Szabadságinak Arany gyapja felett, mfglen. 
e’ Tartománynak Korona gyanánt környül lévő he
gyei közzé a’ meg-maradásra azt bé-rekesztvén, az
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Újabb Fejedelmi Kormánynak rendit és módgyát vég
re fel-nem állttá. Valiyon kínéi van el-rejtve? ama' 
bóldog emlekezetü Eleinknek, a' Mélt. Ház
nak, ezen nagy Kintsnek meg-óltalmazásában való 
ditséreles maga-viselése? Mit nem tselekedtek az 
annak utánna bé-kö vetkezett Bocskai és Bethlen 
ör-álló Fejedelmek? Mennyi verílékes munkával és 
sok nemes vérnek hullásával bizonyították igaz 
Ságokat ezen kedves jószágnak ki-sáfárlásában Ne - 
vünket viselő ’s ditsösséges emlekezetU 
mond és két György Fejedelmek, Erdély Országának 
erős oszlopi? Bízvást szégyen kivül meg-vallhallya 
fel-vontt lvinek meg-akadáiyoztatását és éles Fegy
verének meg-tsorbíttalását a' íelfuvalkodásra hanyat
lott ellenkező-fél, és az akkoriban; a’ szolgálatnak 
igája alá huzatolt szomszéd Anya Országnak Nemes 
Rendei is , méltán védelmezhetik az által a’ magok 
Szabadságbéli Nemzetséges Jussokat; hogy valamen
nyiszer a’ felyül említett Fejedelmi Férjünk az 
triói szélvésznek ellene tárgyúi közben vetették ma
gokat, mind annyiszor győzedelmes Hadakozások ál* 
tál mintegy a'-Törvénynek rendi szerint való C onln- 
dictio tétellel, a' sok Törvénytelen mátok
nak ellene állottak, és per fonsequens a' Törvényes 
útnak színe alatt ki-keresett praelensiobal- is haszon
talanokká tehették,• ’s raa-is méltán tehetik.

Ekképpen folyván azon el-határozott bóldog el
szakadásnak idejétől fogva, a' Magyar név meg-ma
radásának szerenlséjére e ’ Nemes Hazának dolgai; 
bézzeg el utóljára hirtelen meg-változék az eddig
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Isten jóvóltából azon egy sinór mértéken járó sze- 
rentsének kereke, a* midőn ama1 felyöl nevezett Sas-** 
keselyű, nem tsak a’ maga körmei között rabúl tar
tott szomszéd Feleknek Szabadságokat egészlen lába 
alá tapodta; hanem egyszersmind annak védelmező 
Paisát-is, ezen Nemes Hazát, hol aranyas, holvas 
Kópiákkal hátra-vervén, annyira meg-rontolta, és 
végső jajra juttatta, hogy a1 maga bé-kűldött éhező 
Hárpiái által, minden Törvényeket, Ju«t, Szabadsá
got és Privilégiumokat őszve-zúrván zavarván, a’ 
Haza kiességét bémocskolván, gazdagságit és kincsét 
le-koppaszlván, már már utólsó veszedelemnek ör
vényében el annyira kezdé bé-hajtani, hogy mindnyájan 
a’ vas járómnak súllyá alatt nyögvén, még az emberi 
reménségnek vigasztalásáról-is valaha történhető 
szabadulás iránt-is alig gondolkodhatánk.

lllyetén feneketlen kétséges dolgoknak közepet
te , ki-tetszett mindazáltal a’ Mennyei Felségnek e’ 
Nemzet meg-óltalmazására el-rendeltt Kegyelme; 
midőn mind é 'két Haza homályban bé borúit Szabad^ 
ságinak por hamu alatt szikrázódtevés lényét, Nem- 
zetséges ügyünkhöz fel-indított ’s ki-vonatott szab- 
lyáaknak villogásával dél-szini tündöklésre láttaiik 
fej-hozni. Van annakokáért, a1 miért mind a1 Magyar 
Nemzet Istenünknek illy nagy jóvóltát hálá-adássát 
magasztalja, mind pedig Mi-is annak el-alélt szivét 
szükséges örvendezésekre indítsuk! Mert ugyan-is, 
hogy ha nagy örömünkre lehetett magunknak-is sok 
üldözletésink és bújdosásink után édes Hazánk ’s 
Nemzetünk ügyéért fegyverben öltözvén Hazánkba
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nem teák viszsza térnünk; de azt, ámbár oHykor olly- 
kor álhatatlan szerentsével, mindazáltal állandó ból- 
dog ki menetelü reménséggel, Ellenségünknek sok
szori meg-szcgyenítésével vezérlenünk; mennyivel 
mkább nagyobb, vigasztalásunkra lehet, sok vesze
delmes nyughatallanságink után, ezen Nemes Ország 

StatussHmár-is olly virágzásra ki-csirázott Szabad
ságában szemlélnünk, a1 melly által édes Hazájoknak 
leg-erössebb szegelet kövét, Fejedelmének szabad 
választásában helyre állatinak lenni láttyuk.

El nem hallgathattyuk a’ Nemes ^falusoknak 
bóldog emlekezetü Eleinkhez már az elölt bé-plán- 
táltatott, és onnan Személyünkhőz-is ki-nevekedett 
szives indúlatlyokat: a* midőn ennek előtte három 
esztendővel Bennünket magoknak még-egyezett sza
bad votatio szerint, nem tsak Fejedelmül választa
nak, hanem az után-is abbéli Méltóságos hivatalunk
nak folytatására való bé-jövetelünket gyakori szives 
hivogatással óhajtva sürgették: és noha tökélletes 
szeretettel e’ Hazához egyben-kaptsoltalott köteles
ségünk szerint, Nékünk-is. ugyan azon el-szántt igye
kezetünk vala; de mind eddig-is mennyi közben ve
tődött gátlások vóltanak okai el-késett bé-jövetelünk- 
nek, ki-ki a’ Hadakozásnak változásit és súllyos ter
hét megfontolván, jó ítélettel által lálhattya: melly ek- 
is már Istennek Nemzetünkön könyörülő szent Ke
gyelme által el háríltatván, és Ellenségünknek szán- 
déki meg-szégyeníttetvén, nem mulathattuk* el, hogy 
idő halasztás nélkül Fejedelmi Székünkbe való ülé
sünkkel,- hivatalunknak súllyos terhét váltunkra ne

Digitized by v ^ o o Q l e



8

vennök ; igyekezvén ©Ily véggel, és el-tökélleU szán
dékkal azokat kormányoznunk, hogy a* melly bizoda- 
lomból a1 Fejedelmi Pálcza kezünkbe adattatott, an
nak valóságát tselekedellel-is bizonyítván, több A - 
tyai gondviselésünk között a’ Törvénynek virágzását, 
és az által az igasságnak személy válogatás nélkül 
való ki-szolgáltatását czélúl vegyük és tartsuk; de 
mind azok felett Nemzetséges ügyünk hajóját, melly- 
nek kormánya a’ Hadakozásnak kezdetitől fogva ke
zünkre adattatott, most-is azon felrháborodáspak ten-r 
gerében fel, ’s alá hányattatni látván., és ugyan abból 
következeit Országunk pusztulásit keserves szemmel 
nézvén , úgy tetszik Atyai gondviselésünk ellen jár
nánk, hogy ha leg-elsöbeu-is a’ Tsendességnek, és 
Rendnek Országunkban való bé-piántálásáról nem 
gondolkodnánk.

Hallhatták mind azok, a’ kik tavalyi esztendőben* 
vagy félelmes szívtől, vagy gonosz tsalárd gondola
toktól viseltetvén, avagy nagy mértékű jutalmok re -  
ménségélöl meg vaklItatván, Hitekről, Ürokról, Ha- 
zájokról el-felejtkezvén, nyakokat a’ tudva való E l
lenségnek igája alá adták vala, a1 Békesség (rációjá
nak hírét. Nyilván vagyon mind azon, hiveioknél-is,a’ 
kik azon időben Hazájokhoz ’s választott Fejedelmek
hez való szereteteket ’s hűségeket feljebb betsülvén, 
a’ keserves bújdesást, és Hazájokon kívül tsak nem 
kóldúlásokkal keresett kenyerekét a’ meg-kóstoltt já 
romnál még akkor-is édesbnek lenni Ítélték, a’ mtdön 
Ellenségünk Országunkat tőlünk el-vévé. Megbizo
nyítottuk, a’ Békességnek elő mozdítására, minden
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privatum, haszon és dilsösség keresés nélkül való 
szives indulatunkat, a' midőn látván szerentsés Fegy
verünknek az Austriai szomszéd Tartományokban 
való élő-meneteles folyamattyát, meg-szorflolt Vá
rainak éhséggel és minden' ulólsó extremitasokkú 

-küszködő sorsát, ezen Hazának az Ellenség kegyet
len és ragadozó torkában való bé-esését és siralmas 
prédáltalását; mindazonáltal igaz hajlandóságunknak 
ki-nyilatkozlalására, ’s úgy nem különben az Amlriai 
sokszor tapasztaltt szines tsalárdságnak ki-hirdetendö 
tapasztalására nézve, reá mentünk vala olly véggel 
az Armistitíumndk bé-vételére, hogy a’ mennyire a’ -
Békesség folytatásának ideje kívánná, annak szüksé
ges és alkalmatos hoszszabbítását továbra terjesztené: 
De ím éalig várá, miglen Várainak éhezéssel korgó 
béléit meg-löltvén, ’s ellankadt Hadait pihenéssel 
ineg-frissétvén, a’ Békességnek folytatására igazán 
el-tökéllett igyekezetünket meg-tsalhassa; a’ mint-is 
é’ végre, egész Nemzetünk el-nyelésére, nagy Hadi 
készületekkel e’ Hazában lévő kevély Erejét meg
indítván ,- nem tsak a’ Fegyver meg-szünésének to
vább való fonalát álnokúl el-szakasztá, hanem annak 
felette, a’ raelly szándékának az igazságnak rendi sze
rbit való véghez vihetése felöl kétségben esett, azt 
erőszakos útakon, és veszedelmünkre száguldó ke
gyetlenségének rettentésével akará el-kapni, Legye
nek bizonyságul az egész Keresztyén Világ eleiben 
hotsátott és ki-nyomtaltatott d á k : és a’ hitivel ját
szódó Austriai Háznak istentelenül keblében forralt 
mirigyes szándékú tsslárdságát ki-fedve hordozzák.
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Keserves szivei olvassák a’ Magyar Országi Ne-* 
me& Statusok, melly ravasz mesterségekkel hímezte 
hámozta sok Törvénytelenségekkel fel-rovott tsele7  

kedetiU Fájlaljak az el-ragadtatolt Királyi szabad Vá
lasztásban lévő ditsö Tusnak erős körmök közzé szo
rított marczongását. Siralhattya'k a’ meg-tsonkíUatott 
András Király De rétiménak és más minden el-ron- 
gyollott Törvényeknek a’ Bécsi tömlöczökben való 
bé-rekesztetésél! de bizonyára nem kevessebb kese
rűséget nemző indulattyát mutatta, és annyival inkább 
nyilvábban ki-fokaszlotta, ezen Országhoz, a’ mennyirt 
vei utólb hajtván hálájában, annak minden régi Sza
badságokkal meg-erösíttetett nyakát szakasztani kí
vánta. Nem szégyenlette az igazán Ítélhető Keresz
tyén Világ előtt ehez olly Jussát tartani, hogy a’Tö
röktől fegyverével nyerít örökös Jószágának állítani 
erössen vitatta: meg-felejtkezvén háládatlan .szivei 
mind azon segítségekről, a' mellyeket a’ bóldog em
lékezetű Fejedelemmel első Apafi Mihállyal módit 
szövetség avagy liga szerint, nagy ravaszszan az 
Országtól ki-tsala: Kinek tsak hamar annak utánna 
minden czikkelyeit az öszve költsönpzött segítségnek 
szína alatt, adott hitinek meg-szegésével, az emberi 
társaságnak, meg-bolránkozásával, a’ szokott Nemzeti 
séges szövetségek és kötések szentségénekm eg
rontásával fenekkel fel—fordítá; sőt annak felette ifjabb- 
ájabb ki-gondoltt praetensioimk /találmányival hely
telen bizodalmának fundamentomit, aziffjabbik Apafi 
Mihály Jussénak törvénytelen translotiojévsl-is tá
mogatni kívánta, a' midőn (:ügy-is amaz abbéli tő n
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fénytelenségével magát a’ Fejedelemségre érdemet- 
lenné tévén:) emez mindazonáltal ugyan azon tőre- 
dékeny Jus által magát érdemessé tenni szentségnek 
tartotta.

Mind ezen fövényén és jégen épített sió
it el-széleszIvén, Yhelyteten Jussának konkolyát a1 
Haza Törvényének és Szabadságinak igassága közzül 
ki-rostálván, noha eleitől fogva maga kívánta légyen 
ezen Nemes Ország részéröl-is a’ Békesség trudá- 
jában való bé-ereszkedést, és ugyan a’ végre Pleni- 
putentialis Levelének tenoril-ia olly móddal formál- 
tatla, nelly szerint ki-küldött Comissai m sinak a’ 
Nemes Statusok Követtyeivel való negoliatioi paran- 
tsolta vala; látván mindazáltal a’ Napnál fényesb tiszta 
igasságnak tündöklésével magát környül vétetni, elö- 
vötte azonnal el-rejtve tartott más mesterségeit, és a1 
Saepia tenger hal módgyára folytatott dolgai után ho
mályt botsátván, nem szégyenletle hiresiteni az egész 
Ország Rendéinek mellette való hüségeskedését, ’s 
az által az igaz ügyhöz ragaszkodott híveinknek szá
mát csonkítván és kissebbítvén, és a’ maga igája alá 
esteknek ellenkező szándékát állítván, sem a’ Köve
teket pro tractatu admit ölni, se azoknak Principa- 
/wsit,a’ Nemes Ország Rendéit, Statusoknak agnoscá lni 
nem akarta; Nem kevés okot adtanak erre , némely 
Nemzetét meg-tagadó, és most-is az Ellenségnek 
veszélyes árnyéka után futosó, Országunk mételyei; 
a’ kik már annak elötte-is a’ Haza Szabadságinak 
minden ki-keresett ólakon való el-törlésére, tsalárd 
hizelkedésekkel az idegen Nemzetet fel-ingerieni, Y

2 *
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azzal magoknak tolvajlott i és hasznot nyerni
szokván, nem irlózianak Hazájok veszedelmére Ellen
ségünknek olly lanátsot adni, és raásként-is fel-fu- 
valkodásban mcg-rögzött szándékát olly követségbeli 
p ro fo to k k a l éllelni, hogy az egész Statusok nem 
tsak meg-elégedlenek légyen az el-rendelt
Régiméméi, hanem egyszersmind annak Nemzet
ségre terjedő örökös Országlását-is fel-állítani ki- 
vánnyák és javallják. Méltán fel-buzdülhat ezen a1 
Haza fiainak igaz Magyari vérek, és az Országnak 
illy hitetlen Árúlói ellen olly példás büntetést rendel
het, hogy a’ kik nem fsak magokat, hanem Hazájo- 
kal is örökös birodalomnak igája alá rekeszteni kí
vánták, még Pos/m7assokban-is az örökös proserip- 
/fonák és büntetésnek súllyos jármát példájúü viseljék! 
MerlUgyan-is, a1 reménlelt ’s óhajtott Békességnek 
meg-gátlását okozván, annyira nevelték az által az 
Ellenség szivét, hogy végre ulólbi írásában IsúfolÓd- 
ván, mirigyes szándékának foga fejérit olly nyilván 
ki-mulatla, melly szerint az egy AmniHaifá
nak kínálásán kivül, a’ Haza földhöz vérit egyéb Sza
badságinak leg-kissebb részében való viszsza-adásá- 
vnt még tsak nem-is álmodozotl; söl inkább a’ Haza 
Árúlóinak meg-irtt hizelkcdés* ken magának tsalhatat- 
lan Justépítvén, és azzal a’ Külső Fejedelmeknél-is
ditsekedvén, ámbár fundamentum nélkül, mindazáltal 
bátran trípudiál s u b s p é c i é  ju 7 ituti, ama’ vers
énekléssel; *

Indáit incasses praeda
KiheZképest a’ Nemes Magyar Országi öszve-
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szövetkezeit Statusok észben vévén az általunk 
pilláit Erdélyi Követ Urakkal edgyütt, az Austriai 
Háznak Hlyeién ki-keresett fondorló dolgait, és egy
máshoz való kötelességekről meg-emlekezvén, ké
szebbek valónak velünk edgyütt a’tovább való Hada
kozásnak sok ellenkező szelekkel egy velyges háború
jában ereszkedni, mint sem édesgető Síp szavára ma
gokat az Ellenségnek hálójúban iily vigyázatlanul bé- 
boríllatni: a’ mint-is felettébb bizonyosnak látlyuk, 
begy óhajtott bóldogúlásunkat egyedül tsak egy ösz- 
ve kötött akarattal és meg-egyezett értelemmel s jó 
rendel folytatandó fegyverkezésünk állal reménlhel- 
työk leg-bizonyosabban: mellyre nézve még most a' 
Békességről tsak gondolkodnunk-is haszontalan lévén, 
midőn annak el-érésére a’ rajtunk könyörülő Isteni 
segedelemnek bizodalmában, tsak az edgy Nemzet- 
séges Hadakozásnak folytatását látlyuk lég-inkább 
szükségesnek; ezen mostani nem
egyébre czélozunk, hanem hogy ezen Országunknak 
Pditiai, OeconomicumbéW és Militaris dolgai olly 
rendben hozatlassanak, hogy az által Országunkban 
lévő minden Rendű híveink kívánságok szerinb 
serrállatlassanak, és egyedül tsak a' Nemzetséges 
köz ügyünk Élőnkben tárgyúi völt ezéljára álhalalos 
szivei és erővel futván, azt az örökös tsendes Békes
ségnek viszsza-hozásával vígan koronázhassuk.

A’ mi azért leg-elsöben-is a’ Poliliai állapoto
kat illeti; közben-veti itt magát az egyenes, sem 
jobra , sem balra nem hajló Mértéket kezében hordo
zó Istenes Jgasság, a’ melly mind a’Fejedelmi ’s Ki-
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rályí Székeket meg-erössíteni, mind pedig az Orszá
gokat az idegen Nemzetnek igája alól, ama' kemény 
ki-adott Sententia ellen: Propter injustiliam trans- \ 
fért Deus Regna de Genle in Géntem; tapasztálé
képpen meg-menteni szokta: kinek óltalmazására, i 
mint ama’ Colchos Várossában lévő Arany gyapjúnak i 
őrzésére, immár a’ Tanáts Urakat és egyéb Ország í 
Tiszteit Fejedelmi authorilasutík szerint helyben ál- i 
litván; mivel minden dolgoknak jó és illendő renddel i 
való folytatására az Ország Törvénye és Szokási i 
egyengetnek és mutatnak leg-inkább útat; mindazok- | 
nak rendben való hozását Fejedelmi hivatalunknak i 
lenni tudván, midőn az Országnak minden Szabaddá- | 
giban és Törvényeiben lőtt meg-bántódásiról szaba- i 
dós Tudomány-tételt kívánunk, egyszersmind meg- i 
nyúgolt elmével lenni akarjuk a Nemes Ország Ren- i 
deit, hogy valamiben a’ Haza Törvényeinek, bé-völl 
Szokásinak a’ sok hatalmaskódások által ki—oszlott 
esz-veszlö újj ösvényeiben való tévelygéseket meg- 
ismérjttk, azoknak a’ régi igasságnak nyomdokival 
ki—irtatott ’s meg-erössítletett Ország últyára viszsza- 
vitelinek el mulatói nem lészünk.

Mivel pedig ezen Országnak a* sok (:ámbár ma
ga Haza-fiaiból álló:) hatalmaskodóknak kezek alatt 
való nyomorgattatását, és régtül fogva, ne-talámtán 
még a’ Német igája elött-is gyakoroltatott terhelteté- 
sit, mind keserves szivei hallottuk, mind emlr'ltyük; 
ellenben pedig az igasságnak ki- szolgáltatását Feje
delmi Székilnk egy oszlopának lenni bizonyoson is
mérjük. Országunk minden Rendéinek meg-maradá-
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ián hasznosnak láttyuk; hogy Isak ezen mostani 
Gyülekezet alkalmatosságával-is, kinek-kinek akár in 

communi, akár privatim  löU fájdalmas meg-bántódá- 
ftit, és akár melly Rendben lévő hiveinklöl okozott 
panaszit nem tsak meg-hallgassuk, de annak-feletté 
mind ezekből az annak ulánna származható gonosz
nak elhárításáról is állandó jót végezzünk. Kiváltkép
pen pedig mindenekben a' Törvényt állandó fundá- 
mentomúl vévén, nevezelesbben azoknak szájok ké
nyére fíczkándozó szilajságokat meg-zabolázhassuk, 
*’ kik Tisztségekkel ahutáIván, hitekről ’s haza-fiüi 
szeretetekről él-felejtkezvén, az özvegyeknek, Ár
váknak , Szegényeknek és Gyámoltalanoknak zaklat- 
tatások, és tsak nem sarczoltatások által magoknak 
hasznot és uraságot keresni szoklanak: a’ mint-is 
hogy tovább az illyetén törvénytelenséggel az ügye- 
fogyoltak Atlyának a’ Felséges Ur Istennek boszszú- 
álló karjait, és méltó haragját Reánk ’s ügy az egész 
Országra önként ne ingereljék, és Magunkra ujjaink 
között való haszontalan el-nézéssel, mint az ég felé 
vetett követ, annak le-rohanó sülijét ne húzzuk; Kí
vánunk erről az Országgal egyetemben olly módot 
és rendet szabnunk, a’inellynek Fejedelmi hivatalunk 
és kötelességünk szerint meg-tsalhatatlan Ör- állói és 
Execvtori lévén, szives igyekezetünknek, és az 
igassághoz való szeretőiünknek jó íztt gyümöltsét ta
pasztalhassák Fejedelmi Székünknek minden hívei.

Rend szerint követvén a’ Politiax állapotokat az 
Oeconomi tmbéli rendelések, mind ezekre melly he- 
tyes.gondolkodásokkal kellessék lépnünk, nem tsak
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a r mostani ügyünkért ki-vontt és márennéhány esz
tendőiül fogva villongó Fegyverünk mutattya-raeg; 
de az Isteni Kegyelemből következendő jó Békessége 
nek és Jsendességnek állapottya-is meg- kivánnya. Mi
vel valaminlhogy az Hadakozást Kínls és Tárház nél
kül folytatni akárhol-is lehetetlenség; úgy a*.Békes
ségnek állandó vóitához-is akkor vagyon minden Or
szágoknak reménségek, a’ midőn jövedelmeknek és 
kintseknek szaporításával mind magokat iündökölte- 
tik, mind azoknak jó folytatásával a’ Szegénységet 
vigasztalják, és a’ bőségnek meg-szerzésére ’s meg- 
marasztására, a’ Tengerije bé és viszsza-folyó vizek
nek példájok szerint , sok jó ki-keresett rendek által 
el-fogyhalatlan kutat ásnak; tsak nem szükségeskép
pen javalhatnók itt, ama' minden Országok gazdagú- 
lásának főbb Istápját, a’ szomszéd Tartományokkal 
folytatni szokott köz Kereskedést, a’ melly kiváltkép
pen a’ bővebb mértékben lévő Natúraleknak, más 
szükséges requisitumokérl való el-tserélésében fun-
dáltatván, melly nagy hasznára ’s elö-mozdítására 
lenne a’ mostani Fegyverkezésnek annak el-kezdése, 
és az arra riepuldlandó igaz Haza-fiak által való gya
koroltatása, annyival inkább nyilvábban meg-ismér- 
heti ki-ki, a? mennyivel a’ tűrhető Impositiok által 
folytatható lehetőséget, az Ország lakosinak meg-ter- 
heltetéseken kívül lenni láttya, Ahozképest két kar
ban tévén a’ jövedelmeknek állapottyát, minekelötte 
magunk Fejedelmi proventusmíró\ szólanánk- is, vész- 
szük elő azon köz Ország t: a’ mellyet mind
eddjg-is melly szives indulattal kívántuk minden pri-
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vptum hasion- keresése nélkül szaporítani, tssk az-is 
meg-mutalhattya, hogy ipiólta Isten ö szent Felsége 
Kegyelmes rendeléséből ezen Nemes Ország Fejer 
delemségére választattunk, a’ FiscqlitasoVmk és az 
Ország minden jövedelmeinek hasznát egyedül tsak 
ügyünk elö-mozdítására el-annyirs szántuk és költöt
tük, begy mind azokból magunk szükségére semmit 
sem fordítottunk: a’ melly-is hogy annál jobban ki- 
nyUatkoztassék, az Ország nagy javára lenni láltyuk, 
hogy deymtáltassanak olly igazság szerető személyek, 
a ' kik mind szókról illendő számot vehessenek, vala
kik akar melly néveL nevezendő jövedelmek admini- 
sfratiojában, akár parantsolatunkból, akár parantso- 
latunkon kívül tolerálták magokat: Sőt annak felette 
méltónak Ítéltethetik az-is, hogy a’ kik az idegen 
Nemzet birodalma alalt,az Ország lakosinak véres ve- 
réjtékekkel keresett javokat nadály módra ki-szíván, 
a’ Bécsi Tárházakat Commissariusi Tilulwssok alatt 
Milliókkal töltötték, és azoknak maradványból magok
nak Uraságot és Jószágot vadásztának, jövendöben-isa* 
szám-adásnak rámájára húzattatván érdemlett jutalmokat 
el-vegyék. Mindazonáltal minthogy mind ezen feljülirtt 
jövedelmekből, a’kö vetkezendő és most-is folyó Hada
kozásnak contimdlisám, és nevezetessen, mind a’ Ha* 
dák.fizetésére, Erősségeknek építésére, az Artillc-r 
fiáknak elö-készíUelésére, mind pedig azon feljül az 
Élésnek meg-szerzésére, és Hadak táplálására ki- 
vántató szükséges költségek ki-nem telhetnek; mind 
ezeknek orvoslására (:űgy-is sine nervo bein Hada
kozásunknak jó végét nehezen várhatván*) lanátsos
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ölly módokról gondolkozni, a* mellyekböl ar Ország 
lakosinak és föld népének el-viselhetetlen igája és I 

végső romlása ne következnék: Nagy könnyebséget i 
mutatna erre, a’ hásznossan bé-hozott, és tsak né- 
melly most-is magoknak Kíntset és Mammonl gyüj- i 
teni kívánó Haza lakosinak fösvénységek által igé- i 
zelben és betstelenségben vött Réz nak elöb- i
béni folyására való viszsza-hozatása; a’ mellymitsoda i 
kár nélkül való ólakon mehetne inkább véghez, mi- 
nek-elötte arról Magunk-is köz tanátskózással valá- ; 
melly állandó jót végeznénk, a' Nemes Ország igaz 
Tagjainak ’s Híveinknek projeclatióil-\$ ez iránt ked- i 
vessen el-várjuk. |

Járúlván ehez az-is, hogy az eleműit mostoha i 
időknek sóllyos vólta miatt Fejedelmi jö vedelmeink a' i 

Fiscalitasokmk és egyéb hasznoknak el-idegenílésé- 
vel, annyira meg-tsökönlenekr, hogy mind azokból 
Fejedelmi Méltóságunknak meg- felelni, és Országunk 
ditsösséges tündöklő hirét tovább-is ki-terjeszteni 
tsak-nem lehetetlennek láttyuk. Mivel pedig azoknak 
abaUenalioj&i és a' Fejedelmi Széktől való el-sza- 
kasztatását á’ Nemes Ország Törvényei-is tilttyák és 
nem engedik; méltó és szükséges dolgot tselekesz- 
nek a’ Tekintetes Nemes Statusok és Rendek, ha a- 
zokat Laislrom szerint való specificatiobm vétetvén, 
ki-keresésében olly módokat találnak, a’ mellyek mind a’ 
Fejedelmi jövedelmeknek el-múlhalatlan 
ratio'jál facilitálj ík, mind pedig azoknak az ígasság 
rendi szerint legitimálható Posseáéorft illendő boni- 
fwaHovs\ consolá\\ék.
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Mind ezek felett elö-adgya harmad rendben ma
gát, ama1 Nemzetsége* ügyünk elö-mozdításának fft 
Istápja, a' Militaris állapotnak jó rendben való véte
le. Meg-valljuk, örömmel tellyes indúlatlal ditsekedve 
szemléltük, melly igaz Martialis Magyari vérnek fel- 
buzdúlásával bizonyították a’ mostani Hadakozásnak 
elein meg-nyomorodott Hazájokhoz való szereteteket 
és hűségeket, a’ Fegyverben öltözött Ország lakosi: 
a’ kiknek ízeken lé ven az Amtriai nyakokon fekütt 
igának keserűsége, édesnek tetszett vala akármelly 
veszedelmek között-is piros véreknek ki-omlása an
nak el-törésére. De ímé! a’ midőn a’ régi vitézkedő 
Magyar Ftríusnak mint a' Phoenixnek por hamvából 
való fel-elevenedését tellyes reménséggel naponként 
intobb-inkább várnánk, nem lehet pironkodó panasz 
nélkül el-halgalnunk, az olly természet szerint vitéz
ségre termett szívnek, ’s annnak szikrájából ki-lán- 
gozolt frisseségnek, a1 benn lévő mostani Ellenség
nek kevés vólta ’s attól való nem tartása miatt lőtt 
meg-állapodásál; hogy a’ midőn szerentsés Fegyver
kezésüknek bóldogúlását, ’s annak egész tellyességre 
menendő óhajtott czélját már óránként tapasztalnunk 
kellene; nem tsak magokat puhaságra adván (: mint
ha már egészlen a’ mostani Hadakozásnak habjai kőz- 
zül a’ Tsendesség rév-partlyára Nemzetségestül ki- 
verdödlttnk volna:) a’ Táborozásnak gyakorlásától kö
zönségesen ki-vonni igyekezik; de annak felette 
individuo-w mind a’ Nemes Vármegyék és Szász1 
Székek, a’ melly Sóldos VHézlö Rendet önként a’ Ha
za éhalmára Ellenségünk ellen adni ígértek, hot ím-
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rael áramai álKllyák ; hol a’ viszsza-szökteket ártalmas 
bolránkozással /oreálják ; h o l  pedig fegyvertelenül 
és ruhátalanúl, ’s úgy Dem külömben ollyakal, a’ kik i 
vagyiffjú gyermeki vóllokra, avagy meg-öregedelt i 
állapaltyokra nézve inhabilisek ( : tsak hogy az általa’ i 
számot ki-pótolhassák:) taszítván elő, a’ Hadakozás i 
természetinek súllyáról könnyen gondolkodnak, és az i 
által magok önnön javára czélozó Haza ügyének elő- i 
mozdításában nem krtsiny gátlást tésznek. Meg-kell I 
vallanunk, nagy okot szolgáltatott, azon régi Magyar t 
MartiaJis Virtusnak ler velkezésére az Austriáx Ház- i 
nak titkos praeticával gyakorlott Kormányozása: a’ ki 1

már sok SaeculunuAlöl fogva irigyelvén Nemze- t 
tünknek vitézkedő Szabi yájával ditsösségessen nyertt, i 
és egy Tengertől a’ másikig ki-terjesztett Határinak i 
birodalmit, sajnálván széles e’ Világon meg-edgye- i 
zetl StylusssA ki-prédikállott ama’ szép Titulusáéi,
mellyel az egész Keresztyénség Antemuraleyimk \ 
neveztetett, és egyszersmind tartván és félvén, hogy 
továbra-is a’ mit az Isten és a’ természet szivé
ben bé—öltött, ha a’ meg-szünés nélkül való Ha
dakozás gyakorlásának harmaltyával neveltetnék, az 
ö veszedelmére és boszszú-állására-is fel ne ne- 
vclkedgyék; nem tsak minden álakat módokat el-fo- 
ga tőle, a' midőn az Aegyiptombéli istentelen ta- 
náts szerint, a’ jobbágyságnak és örökös adózásnak 
igája alá szoktató; hanem a* Több Haza-fiait-is a’ Ha
di Tisztségektől hol meg-foszlván, hol azon hivatalra 
bé nem vévén, az otthon való ülésre, és Házi Oeco- 
rtomiabéli gazdálkodásban való heverésre erőszakos
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alkalmatosságot nyújla. Mivel pedig Istenünknek nagy 
Kegyelnie sziveinket, karjainkat és szablyánkat azon 
rabság ■ ától ki-szabadítá; avagy tsak a' közönséges 
háborúnak és veszedelemnek (:a’ melly ugyan köz 
meg-edgyezelt erőt és tehetséget kíván:) fenn forgó 
állapotlya kinek-kinek szivét és indúlatit méltán fel- 
indíthallya arra, hogy nyughalallanságinak, fárado
zásinak és vére hullásának olly fösvénységét édes 
Hazájához ne mulassa, a* melly által más felebárát- 
tyának vérével kivánnyon Magának és Maradékinak 
Szabadságot és Tsendességet nyerni: Sőt inkáb ma
ga előtt viselvén ditsö Eleinek vitézkedése által nyeHt 
Nemesi praerogativá\á\ és Privilégiumig bizonyílsa- 
meg tulajdon jó maga viselésével-is, hogy nem tsak 
mind azok érdemlett bérül szállottak reája; hanem 
maga Személyében-is azoknak újjolag való meg-nye- 
rését méltán praetendáWisiVys. Fordíttyuk szükséges
képpen innen Propositionkat a’ régi ditsősséges hír
rel tündöklő Nemes Székely iVotóora; Kinek úgy-is 
jó emlékezeti az egész Világ szegeletit bé-töllvén, 
nem szükséges, hogy a' Nemes Ország Rendei elölt 
Hadi Virtusainak ki-hirdeléséröl bö beszéddel szól
junk; mint a’ kik raagok-is meg-vallhatlyak annak 
vitézlö Fegyvere által lőtt magok gyakori meg-óltal- 
maztatását, és ezen Országunknak mindenkori Ön
álló oszlopának lenni az idegen Nemzet-is mind tud
ta, mind bánta. Bizonyára szép rendit láttyuk és tâ > 
pasztaljuk ebben a’ — — dolgainak, és nem-is iri
gyelheti senki ezen Nemes Nationak abbéli kereken 
ki—terjedi nagy Privilegimnil és Szabadsági*, akinél-
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lyekkel olly nagy haszonnak az Országra való ki-ára
dásáért eleitől fogva meg-tiszteltettek, és mind ek
koráig is meg-bóntódás nélkül élnek; de ámbár (:a’ 
mint feljebb említők:) itt-is roeg-vetette légyen min
den mesterségeit az Austriai nak mysleri-
w m : a’ ki régtől fogva mindenkor fenn-állott Sza
badságinak meg-vesztegetésére a’ Hadakozástól el
vonván, ezen Hadi Virtusokra termett Nemes Natiol 
a’ szokatlan adózásnak jármával sanyargatta, és a’ rút 
puhaságnak fertőjébe taszítani a' végre szándékozta; 
hogy ezen Országunknak Istápját lábáról le-vágván, 
azt tselekedhesse a’ Nemes Haza egész Corpussú\a\, 
a' mint köz beszédben hely essen szokták mondani: 
Arbore dejecla quivis ligna foUigit. Mivel pedig a’ 
mennyiben a’ Hadakozásnak el-múlhatallanúl való 
szükséges jó rend tartását Országunk jávára valónak 
lenni láttyuk, ugyan annyiban annak jó módok által 
való fel-állítását ki-munká(ódnunk és siettetnünk a’ 
Nemzetséges ügynek elö-mozdítása kivánnya; arra 
vessék egész elméjeket a’ Nemes Statusok és Ren
dek, roelly szerint mind a’ Nemes Vármegyék a1 
fenn-állítandó Sóldos Katonák, és Kapu szám szerint 
való Hajdúk állapattyában; mind a’ Becsületes Szász 
Natio a’ tőle esendő Drabantok iránt; mind pedig 
kiváltképpen a’ Nemes Székely Natio a’ maga in- 
surrectioja végett, olly módrúl és rendről tanótskoz- 
zanak, dtswrrdijának és végezzenek , hogy mind
most az Ellenség ellen téjemjö operation elégsége
sek, mind az Ország jövendő óltalmazására-is min
denkor készek és alkalmatossak legyenek: ’s úgy

Digitized by Google



28

nem Sülömben azoknak ruházattyokról, fegyverekről 
és susUntatiojokrólolly állandóképpen 
hogy az által sem a’ Hadakozásnak folyamattya rövid" 
séget ne szenvedgyen, sem pedig az Ország egész 
Lakosinak ekkoráig szivünk fájdalmára gyakoroltatott 
zaklaltatási továbra ne nevekedgyenek: és el-utóljá- 
ra, szivünk szakadva óhajtott és vártt Nemzetséges 
boldogulásunkat, mind mi el-érjük, mind pedig annak 
bizonyos vóltát Poslerthasinkkal-is tapasztaltathassuk. 
A1 melly bölts, hasznos és elö-meneteles tynátskozá- 
sokra, hogy az igaz ügynek Ura Istene a' Nemes 
Országnak maga áldását és segedelmét nyújtsa, mi
dőn igaz Atyai szivei kivánnyuk, egyszersmind a' 
Nemes ^latosoknak, és Országunk minden Rendéi

nek, Fejedelmi Kegyelmességünknek és Szerete- 
tünknek propenstoját ajánljuk!
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