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Tekintetes JS&ztfhség!
és

Méitéságos Királyi Kamarás

'J'ariácsós , ’s AI - Ispány Űr f-

JtTaa' Tekéntetes K ózd ns é g n e k , 
és M é lt As ág a d n a k  píly kedves, 
mint nékem a’ ZabolchiMegye 5 azon* 
Hal édes megelégedéssel halíya Nemes 
Hazánknak ezen örömes azózattyát: 
kilencz száz esztendeje immár múlik, 
hogy Hazánk‘eredetekor Szittyái ös- 
Seink k ö z ű iHires Zab0Ich Vezér a* 
Nyírség’ dicső Mezején harczolván, 
háború, had, ésVitézség által e Bob 
dog Megye Héditó jának, s vérrel ke
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resettszerző jének; Ti Mindent bol- 
^O^itani akaró í'ényes Rendek, nem 
csak igaz Fajzattyai, de Nevének is 
méltó Orökössei Vagytok J mert hamv
ba borúit Össeitek’ Vitéz példája sze
rént minden időszakaszokba nem csak 
megmutattátok Árpád* dicső véréből 
eredett Jó Királyainkért, ’$ Arany 
szabadsággal fénylő Kedves Hazánk
ért győzedelmes hiv bátor Ĺelkete- 
ket; de Atyai véretektől lelkesített 
Ke dvesMar a dókáit oknak is boldogság 
gára, dicsőségére, ’s Vitézségére czél- 
zó intézetetek á l ta l , vér buzogva 
hadgyátok a* vitézség tanulását és 
okoskodását, hogy Őket is hasonló 
Borostyánra méltassatok. — Élt te
hát eleitál óta e* Hires Žabolchi Me
gyében az őstől örökségbe hagyatott
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Bátor Lélek, hiv szív, és vér áldoza
tot nem kiméllő Hazafiság! Él ma is 
dicsé fénnyel számos ágok között tök» 
Bekben ! Él e' hires Megyének szere
te tt mostani Méltó Al-Ispánnyába 
Méltóságos Nagy-Káliéi K á 11 a y Mi
k l ó s  Császári Királyi Valóságos Ka
marás és Tanácsos Úrba! Kinek azon 
Szittyából ki jött Magyarok’ Ubúl Ve
zéréiül való nyilvánságos eredete; 
Össeinek nyert fényes Hivatalai; Ha
zánknak századonként volt fö Vezé
rei ; ’s Zászlós Urai; Hires Nemzetün
ket mindenkor úgy ékesítették, mint 
Eldötteinek Méltó Maradvánnyá x 
most M é l t ó s á g o d  dicsőit! melly 
halhatatlan Érdemekre nézve; már 
Boldog Emlékezetű. Felséges M arán  
T h e r e s i a  Udvati Kamarásnak ?.'az



után halmozott Virtussaidér t * a mo* 
«tani szerencsésen Uralkodó Fa* 
r e n c z  Nagy Királyunk önnön indúr 
Iatbúl Királyi Tanácsosnak nevezni 
Kegyelmesen méltósztatott.Melly Ki
rályi Kegyelmek felett , Hires Zakót 
chi Megyének R e n d e i ,  Elmebéli 
Nagy tehetségedet; tudva lévő Ismére- 
teidet, ' és Tapasztalásaidat hasznára 
fordítni óhajtván ; már szinte tizen* 
hat esztendeje hogy szeretett Xl- I»* 
pánnyát Benne  d tiszteli* Azonban, 
*e\ fényes Méltóságok mellet, hogy 
ereidbe most is azon vér buzog, melly 
.Atyáidat hajdan lelkesítette; azt di* 
csöséggel megmutattad, midőn 1309* 
hen á  Hazájáért harczoló Magyar Ne
messég fegyverben öltözvén, azok* 
M l nem csak egy egész Lovas Ezre-
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d e t, ' de rftiiid a  három élő, ’s Nagy 
Keménységű Christóf—- Imre-^ és AÍ* 
bért Magyar szivü kedves Fiaidat Iá 
vérekbe 'teremtett Vitézségek hinni? 
tatására,„Te mint Óbester, a’ dühös* 
sen véd. falainkon betörő Francziael- 
lenség eleibe dicsőséggel vezetvén; 
Királyunkért, ésHazánkért élni vagy 
halnitanitottadj hóimét bátor Lelkű 
Christóf Fiadat ) már: az ellenségtől 
nyert hat dicső sebjei miatt nein lo
vagolhatván , vérrel szerzett javaidr 
ba vissza ereszted. — BoldogFgek! 
ha,minden Magyar, Uly Vitéz Atyá
nak igaz- fajzattya volna $ bizonnyá- 
ra akkor Nemes Földünkön Mára 
mord dühe semmit sem törne! — Ha 
tehát á  Zabolchi Megye Fényes K tk 
z ö n s é g é n e k  hajdani emlékezete
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igy lángoltattya most is bajnoki szK 
veit; kiki e’ Megye'  egybe gyűlt 
R e n d é i t  mint annyi vitézek’ Attyait 
szemlélvén« Hazafiúi bizodalommai 
én iš egyedül csak Dicsőségnek, s Nagy 
Hiretek örökös csillogásáért édes ér* 
zés& örömömet Méltó Tisztelettel 
Élőtökben imigy terjesztem ; Tekin
tetes Z ab  o 1 c b i K ö z ö n s é g e ’ Hi* 
res Megyének Kegyelmes Attyai, és 
M é l t ó s á g o s ,  K a m a r á s  T a n á 
csos ,  Al - I spá rny  Úr! Hallyátok 
meg Kegyelmesen, az én minden te
hetségemből Hazánk' Boldogságára 
törekedő indulatomat! Ma szentelem, 
és teszem ezen Tikintetes Vitézkedő 
M eg y én ek  díszes oltárára, ama 
Boldog Annya szüleményének, Vitéz
vári Báró S i r aony i  J o s e í n e k ,
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Herezeg Hessen Homburg Magyar Lo
vas Regement Ežredes Kapitányá
nak, mint e’Fény esM egye  szultFi* 
ának általam kiadott példás életéte* 
Írását : Ki Hazánk Boldogságára Ér
demes éltét annyi véres áldozatokkal 
felajánlva nem csak Megyéj é t; de Ne
mes Nemzetét i& annyira diesőitette- 
hogy Annak látáséra büszke tékinte-, 
té t vett minden Katona oldalán függő 
Kardgyára, midőn vissza emlékezik 
Báré Simonyi ékes Yirtussára, Meiiy 
halhatatlan Érdemekért, élni fog Bá
ró S i m á n y i  .Élni fog Mél tógá-  
gos K 4 H a y  Élni fog e’Nagy Lelkű 
Hazafiakkal ékeskedő Megye  Vitéz, 
gégének Lelke, Neve, Tette Onoká 
inknak szivébe mindenkor, s min* 
den igaz Magyar példásan fogja meg



ismerni és követni Űicső Tetteteket, 
Mellyeket midőn telije sfényhe len
ni tisztelnék , s- szorgalmas tehetsége* 
met Hazafisággal áldozva vajjjjoh.

A’ Tekintetes K örűségnek  
és Meltö Ságodnak*

alázatos szolgája
n  a g y

á* Várádii K. Academiában a’ kö
zön séges^  AlagjfarQrszág* 'Histó
riájának H$j)des Professo#*.
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Ezen Munkámnak Újságokba való 
kihirdettetése után, mivel sok kü* 
lömbféle Rangon lévő Magyar 
Nemesek, Nemzeti örömbe me» 
rűlve, becses Levelek által szív- 
bűi ömlött tisztelettel behintet
tek : azok közűi egy Vitézi öröm
tűi Kifakadótt szívű Méltó Ma
gyar Nemes, Nemzeti érzését e’ 
képpen fejti;

Tekintetes és TúdÓs Pröfessor Úr! 
Különös Tiszteletre méltó Ha

zámfia!

itézvári B^ró Sinionyi Jóséf Ezredes Képi», 
lány Úrnak O Méltóságának, hiind alacso
nyabb Tiszti karbéli helyheztetése 'idejébe 
Szembe tüntetett Nemes cselekedeteit; mind 
pedig kiváltképpen a' hadi Tisztségbe Vitézi 
Érdeméiért lett fellyebb emeltetésével, világ 
előtt élhitegedett Bajnoki tetteit, részszerónt 
közönséges beszélgetések között hallván; leg
hitelesebben pedig több rendbeli Újság leve
lek’ Tudósitásaibül olvasván, igen nagy epe- 
kedo törekédéssel voltam, hogy azon Száza- 
dunk Hives Magyar Bajnokát szenjéllyésen 
megláthassam; és ámbár még FŐ StrázsaMes
ter Rangjának viselésével, mikor tudni illik 
túl a* Tiszai vidéken Katonai foglalatossága 
miatt Tokajon Keresztül utazott, ’s jövetelé
nek hírét hallván, löbbetímagammal sok úrá-
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Xig várva várakoztaúa reá, hogy azon, már 
akkoriban is Nagy Hirii Vitézt megláthassam; 
de az Egektul még sem nyerhettem annyi 
szerencsét, hogy Vitézi széméllyének látásával 
épekedő szivemet tnegný tiktathattam volna.

Nem külömben az ulótsó Franczia bábo- 
fúra lett /elmenetele alkalmatosságával szint
úgy lettem vártam azon Nagy vitézt; és min
den módokat, elkövettem , hogy az 6 Vitézi 
szerencséjének, ’s Bajnoki,.nagyobb tetteinek 
serkentésére ‘s felbuzditásáŕa, Magyar Nemes 
szivem jót kívánása Ösztönéből, Horatius Flac- 
cusnak, Julius Florushoz irt Levele 37 és 38-dik 
sorában ezen feltaláltató buzdító szavait: „ /  , 
ioné quo Virtus Ťua Te vocat: i ,  pede Jau- 
s to , Grandia laturus meritorum  “
Vitézi melyébe lévő Magyar szivére felfüg
geszthessem. . Azohban e’ törekedésem ezé— 
lyába sem boldogulhatván, csak a’ levegőeget 
kértem meg hűséges Postámnak, hogy repí
tené azon jót kívánó verset a’ vérengző Márš’ 
mezejére és ottan maga függesztené Vitézvári 
Báró Simonyi Jósef Úrnak, még akkoriba fő 
Strázsa Mesteri Rangba lévő Magyar Vitéznek 
Bajnoki melyére v Vitézi Symbolumúl.

Méltóságos Vitézvári Báró Simonyi Jóséf 
Ezredes Kapitány Űrtől item czélom számot 
kérni; hogy az én Levegő postám kezében Äf- 
ta-e? Melyére függesztette - e ? A’ vagy talán 
csak szivében oltotta a’ reá bigott Postai jKö- 
yettség zálogát? annyival is inkább, mivel é'n 
már akkor csak hamar meg voltam győződve 
Postámnak hűséges voltárúi , midőn a’ Világ 
eleibe terjesztett Ujsági Tudósítások* olvasásá
ból megértettem azt: hogy Vitézvári Báró Si
monyi Jósef Úr v azonkívül hogy Bajnoki V i
tézségéért Ezredes Kapitányságot olfy fényes
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Regementnél nyert; még a’ mi leg dicsősége
sebb az Egyesült fejedelmek által ajándékozott 
hét Vitéz Érdem Keresztekkel tért vissza a* 
Mars’ dicső Mezejéről. —

örültem én azon, midőn a’ közönséges 
Újság levelekből az örömtől szinte megrázkod-' 
va olvasnám, hogy nem^esak azon Nemzetek
nek Vitézzei, kiket a’ véres háborúnak Ínségei 
leg közelébbről, és leg szorössabban érdekel
tek , sott a’ vitézkedésre Ösztönt szolgáltattak; 
hanem az én Nemes Magyar Nemzetem vitéz- 
zeit is, a’ reájok nézve idegen földön, Kirá
lyok *s fejedelmeik iránt való hőségből, 
önnön Magyar Hazájok’, ’s Nemzetek' dicső
ségéért, életeknek minden szempillantásba fe
nyegetett veszedelmei között i s , a’ Bajnoki vi
tézségnek megrettenthető gyakorlásátúl nem  
hogy magokat vissza tartósztatták volna., de 
még inkább a’ leg szerencsétlenebb kimenetelt 
képzelhető környőlállások között is, a’ Boro
styán Koszorú elnyerésére magokat Oroszlányi 
bátorsággal elszánták. — Sok jeles példákat 
olvastam már, majd csak nem minden Orszá
gok’ Históriájában, az igaz Hazafiak’ ’s Polgá
rok’ munkákságokrúl: bámúltam melly nagy 
dolgokat szült kinek kinek, Királya, és Hazá
ja iránt buzgó ’s forró szeretete? Miképpen 
emelt fel sok Nemes sziveket az emberiség* 
rendes czirkaimén sorsain felől is? Miképpen 
töltöttbe sokakat meg rettenthetetlen bátorság
gal , Oroszlányi erővel, ’s képzelhetetlen vi
tézséggel , hogy azon jeles cselekedeteket vég
hez vihessék, meílyek az Örökemlékezetnek 
’s dicsőségnek gondviselésére bízták az Ô Ne
veikét: kik között ha szinte nem első, de bi
zonyára nem is utólsó példáját lehet látni, 
■Vitézvéri Báró Simonyi Jósef Ezredes fíapi-
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tány Úrba, Kit szinte az e’ féle Némes halha
tatlan cselekedeteknek'végbe vitelére, Bajno
ki bátorságai ösztönöztek; Életének feláldozá
sával szerencsésén véghez vitt Vitézi tettei pe
dig alkalmatosságot, 's elegendő okot szolgál
hattak arra, hogy azon Egyesült fejedelmek , 
Juk az Ő Magyar Bajnokságának, ’s Katonai 
Vitéz szivének, az utolsó Fránczia háborúba 
Jég közelebbről való szemlélői ’s tapasztani 
voltak*, ötét, a’. Vitézi Rendnek hét Rendbéli 
KeresztCzimerével megtisztelni: a’ mi felséges 
Királyunk pedig , az önnön Kegyelméből aján
dékozott Vitézi Kereszten kívül, még Ezredes 
Kapitányi Rangal is meg örvendezteltoi mél- 
tóztatott.

Az örömtül szinte megrészegedve olvassuk 
a* régibb idők’ Chronikájábúl, P á l f i a k n a k ,  
. Z r í n y i e k n e k ,  N á d á s dy  a kn a k , To l -  
d y a k n a k ,  K i n i s i e k n e k ,  E s z t e r h á , z y -  
akn a k ,  ’s több ezekhez hasonló Magyar Ath- 
létáknakBajnoki vitéz tetteiket; bár az ô el húnyá- 
sokután se maradott volna holt hamvába az Ö 
utánnok következett Magyar Vitézeknek , s azok 
tetteinek örök emlékezetbe váló hagyása ; úgy 
talán minden előlfordúlt súllyos alkalmatossá
gokkal. a’ Nemes Magyar Herosok egymással 
vetélkedtek volna a’ Nemzeti Bajnoki dicső
ség’ elnyeréséért. — Én az én Magyar Nemes 
Nemzetein részérül; úgy is mint Magyar Ne
mes, Nemzeti, Atyámfiának 's Barátomnak Te- 
kinletesUraságodnak, szivem-meg gyozodésébül 
Köszönöm azt; hogy ezen legközeléfcbi idő szül*, 
te Magyar Bajnokunknak, Vitézvári Báró Si- 
menyi Jósef Ezredes*Kapitány Úrnak Bajnoki 
tetteit., nyomtatásba kiadandó Munkájával az 
egész Világ eleibe terjeszteni, ez által ötét öröK 
emlékezetbe hagyni ̂  az igaz Magyar fiák’ pél-
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das serkentésére, érdemesnek tál ál rán; agon 
örök bálát érdemlő nagy.munkának végbe vi
te! étűi semmi fáradságát nem kiméllette. Va
lójába különösen lehet azon örvendeni min
den igaz Hazafinak, ha azok közt ollyanok is 
találkoznak, kik a' mi időnkbe történt neve
zetesebb történetekről, dicsőséges szorgalom
mal munkálkodván, azt a1 késő maradéknak 
is által adnij^s a’ virtus követésére őket buz
dítani igyekeznek. Illy Hazánk’ boldogságára 
törekedő igaz Hazafit szemlélhet kiki Nagy Tu
dományit Professor Úrba, mellyért minden 
Nemes gondolkodású Hazafitól nem csak hála- 
datosságot érdemel; de illy kedves Munkának 
valóságos megjutalmazására is méltó remén
nyé lehet. Melly Munkára nézve , magam ré
széről csak azon egyetlen egyért esedezek. T. 
ITraságod előtt; hogy mivel én azon Nagy Ma
gyar Bajnoknak , valamint dicső, és lelket 
buzdító tetteit egész mivoltában; szintúgy sok 
iparkodásint után is soha meg nem láthatott 
vitéz Személlyét ha csak Melyképében is meg 
ismérni epekedve óhajtanám , az Újság Leve
lekbe közönségessé tett hirdetése szerént, be
cses és örök emlékezetbe maradandó Munká
jának egy példányával, kitett jutalom mellett 
engemet részeltetni méltóztasson.

A’ mi pedig Méitóságos Vitézvári Báró 
Simonyi Jósef Ezredes Kapitány Urat illeti; 
m int hogy sok törekedéseim után is személ- 
]yesen meg nem láthattam, ’s ismerhettem; 
arra alázatosan kérem Tekintetes Uraságodat, 
hogy azon Magyar Nemzeti Leg-Híresebb Vi
tézvári Vitézzel, az é n ; bár ugyan nem a’ 
Márs’ Mezején vitézkedett Bajnoki; de azonba 
Minervától hiven formált valódi Magyar jó 
szivemet véle meg ísmértettvén; arra meg kér
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ni ne terheltessen: hogy ha szinte Nagy Kin
csek is a' fejedelmek által ajándékozott vité
zi Rend Czimerei, a’ mennyiken azok, nagy 
Dicsőséget, Hirt, Nevet, és Tekintetet szerez
nek; mind az által azok mellett, akár mellyik 
Magyar Nemesnek eránta viseltető Jó szivét 
is , maga részire örökös zálogul fogadgya él; 
mellynél fogva, mivel Vitézi Pályafutásának 
még egészen vége nem szakadott; Horátiusnak 
fellyebb elöladatott versét, mellyet az utolsó 
Franczia háborúba lett felmenetelekor vitézi 
Melyére függeszteni Bajnoki Symbolumúl sze
rettem volna; Vitézi Pállyájának még na
gyobb nemesítésére; most e’ kevés változással : 
„J bone, quo Virtus Tua Te uberius 
Grandiora adhuc laturus .meritorum' - 
m ia .“ Hét Vitézi Rend Keresztekkel meg di- 
szesitett Melyén belől buzgó Magyar szivébe, 
Vitézi symbolumúl nyolezadiknak befogadni 
méltóztasson; és hogy számos Vitézi eszten
dőket, Édes Hazánk* ékességére *s dicsőségére 
éllyen, Magyar szivemből Óhajtom! sott a* Ma
gyarok’ Istene előtt áldozatott teszek, hogy e’Ma- 
gyár Vitéz példájára több Hazánk’ fiai fellobban
ván Báró Simonyi Vitéz nyomdokit követhes
sék ; és véle együtt Magyar Hazánkat Ékesít
sék, és Magasztallyák. Égyébb arárít ezen Vi
tézvári Bajnokunk’ tetteiről irt becses Munkát 
buzgó kívánással a’ midőn Tekintetes Ürasá- 
godtjíl alázatosan kikérném, isméretlen let- 

' temre i s , halhatatlan emlékezetű Magyar ba-. 
rátságában ajánlott, Maradok Tokajba, Bojt 

•elő Hava 25-kén 1819-dik Esztendőbe 
Tekintetes Uraságodnak

Nemzeti barát-tya
Wida István m. p.

Tririlesiált Tokai Várossá Fő Nótáriussá.
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E L ô  B E S Z É D;

IVlajryar Hazánk díc*6 Fiai! Mivel á* liiľályá 
Hak ’s Hazának szeretető és szolgálattya térinél 
fizetessen az eipbeŕiség legszentebb kötelességé 
légyen; lehetetlen az, hogy az igaz Magyar,' 
•vérrel keresett drága Hazáját,' tulajdon hasz« 
jiára boldogságára he szeresse, ne oltalmaz
za : ellenben valódi korcs Magyar az, ki E l/ 
döttciiiek hadi érdem által szerzett vitézi Ren
dét, Raráttyaiöak cSudálkozására, Nemzetünk 
Yitézzéinek követésére, ellenségeinek ijedel
mére,' a'Hazálíak pedig díszére hajdani dicső, 
fiéged ne ápolgatná: azért nem ok nélkül emeli 
fel lelkünket a' Nemzeti bűzkéség,- ha Hazánk’ 
’s Nemzetünk’ sokszori szerencsés epokájára 
visszatekintltnk j mért azonban Szemünkben 
tűnnek százados Baj hokink ý fnill yenek v diá
nak Hunyadi, Rinisi, Zrínyi* kiknek az egész 
világ előtt úgy is tudva lévő fényes" gyözedél 
meit nem találom szükségesnek itten előhoz
ni : mivel dicsőséges, sött szükséges tárgyom 
az, hogy a’ mostan szerencsesén Uralkodó E l/ 

riUSintii J. életéi A'



sÔ Ferencz Nagy Királyunk alatt, világszerte 
.Országokat megrázó Franczia Öldökléskor, a* 
Magyar Vitéz Rendnek tűndöklött fénnyét,  
Fitézvári Báró Simonyi Jós Győzedelmes

hadakozását, Vitézsége virágzott állapottyát , 
Hazámfiaival meg esmértessem; kinek Nevére 
minden Magyar szivnek vitéz örömében do
bogni , és bajnoki lángra lobbanni kell, ha 
igaz Magyar! Mert Vitézvári Báró Sim onyi 
Jósef' a’ mostani idők győzedelmes leiké; 'a* 
Magyár Vitézségnek örök példája, a* világszer
te dúlló Francziáknak ijedelme; Kedves Ha4 
zánknak pedig hív veddője! Ki Vitézi pállyá- 
ját, az ifjúságnak mosolygó hajnalában, arany 
idők reménnyeivel mint köz katona kezdette; 
de csak hevenyében, nagy tettekre teremtett 
emberiségét Királyunkért és H azánkért, min
den nehezebb és veszedelmesebb ütközetekben 
megmutatta, hogy méltó maradvánnyá hamvai
ban dőlt dicső Eleinek *, kiknek szájokban csak 
az rebegett: a’Királyért, és Hazáért bizonyos 
halálba rohanni, nagy szivűség, nagylelkűség! 
F* szózat vólt mindenkor a’Magyar Nemzet’ge- 
niussa, hogy Nemzeti szabadságát, áldott föld
gyét Hazáját és magát a’leg dicsőbb, ’s leg bol
dogabb emberi állapotban helyheztesse, ’s Külső 
hatalmak ellen pedig megtarthassa: innét szem
lélheti minden Hazafi, hogy a’ Vi tézé az erő, 
hatalom, és Uraság, Vitézség Szerzetté Ha
zánkban •, előbb tehát.minden Magyar Vitéz len
ni óhajtson, hogy uraságra juthasson , — e’



sze&t czéll boldogította lelki tehetségét Szá- 
vadunk dicső Heróssának Simonjrinak, Kinek 
Vitézségig törekedő szívét, és érdemes mellyét, 
hét fényes Vitézi Rendek, mint.vitézségének 
és dicsösségének annyi bizonysági ékesítenek.—* 
Melly halhatatlan érdemekre nézve Hazánk 
Rendei igaz Hazafi szeretettel arra bírtak; hogy 
évszázad’ Nemzetünk ékessége Méltóságot Vi* 
tézu ári Báró Simonyi Jósef élete dicső tettei* 
vei, ama huszonnégy esztendeig lendült véröfi* 
tású Franczia hadnak környÓlállásós történe* 
teit; Táborok fekvéseit; Ütközetek plánumait; 
a’ Vitézsék fortéllyait; szóval a’ háborút vise* 
1Ô Országok' valóságos fekvéseit 4 a’ mostani 
és jövendő Magy ar maradék példás követésére* 
’s Nemzetünk díszére Magyar Világ eleiben' 

; tegyem ; Mellynek is végrehajtására minden 
szorgalmas fáradságot meg tévén: tettei*dicső 
fényre hozását elő adom tobbnyire Királyi ado
mány , vagy külső Hatalmas fejedelmek, 's 
Generálisok valóságos Leveleikből, es Vitézség 
leveleit tartó helyekből J részszerént azon Pol-- 
gárvagy Vitéz Hazafiak' élőbizonságaibúl, kik 
magok is jelen voltak mind a’ vitézségben, 
mind a’ dicsőségben. Ezen ritkái szerencséju 
Magyar fajzat’ Katonai dicső tetteit, tábori mó
don szokásban vett idegen hangon néhol ne
hol azért kívánom előadni; mivel Hazánk ked
ves fiai, a’ szép Apolló Mesterségét Nemzeti 
Nyelvünkön fére tévén, a’ véle született Vitéz
ségét is idegen nyelven csacsogni , és gyako*



ív

rolni óhajtja* mirel a* szokásban vett hadi tu- 
domány aztat úgy kivánnya. Mind az által 
magamat sem veszem ki azon ezikornyasan 
hajszál hasogatok közűi ; mivel a* régi Magya
rok’ mondásival törsökösen szóllani ; nem 
pedig az új Magyarokkal találgatósan új sza
vakat koholván, nyomdokit követni kivá
ltom. Már most Dicső Magyar Nemzetem: 
édes Véri ösztön lesz az: hogy valamint Vérét 
nem kéméllo Hazánkfia Vitézvári Báró Si
m ányi Józef, édes Hazája Kegyelmes Attyai- 
ért, Fiaiért, ’s azok boldogságáért Vitéz vé
rét önként önfeni fiúi kötelességének tartotta ; 
Úgy Ti is Nagy Lelkű Magyarok, Nemzeti sze- 
retetetektűl ösztönöztettvén, Vegyétek emlé
kűi örvendezve ezen könyvben általam kiadott 
Századunk Héróssának Vitéz és példás tetteit; 
mellyért is vélem együtt kettete örömbe merül
ve Zengjétek: Isten éltesse édes Hazánk sze
retett Vitézvári fiát 11

A* Szerző



S im on  y i Jósef Zabolch Vármegyében helyhez» 
tetett Nagykálló Mezovárossában 1777-dik esz
tendőben, Februárius holnap 18-dik napján 
született; hová az Attya^Pál, Mosony Várme
gyében fekvő Magyar Ovárrúl még gyermeki 
korban leszakadván az akkori FŐ Esperes, és 
Bállói Plébános Besprém Úrhoz jutott; melly- 
tétovázásábaň. Genealógiájával keveset gon-* 
dohán , nevét is annyira megváltoztatta, hogy 
magát Simon Pálnak nevezné; mindazonáltal 
noha nem tanúit, még is igen eleven, sok tér, 
wészetes ésszel biró , 's világra termet tehetség 
g ű , ugyan Kálióban felnevekedvén; Hetesényí 
Susannát, ki egy Úri háznál Örökben tartar 
tott , házastársúl elvétt: és igy ha Ősi birto
ka nem volt is , de kévés segedelemmel seré
nyen gazdálkodván, csak hamar vagyomos em
ber lett, és nemzett gyermekeivel azt elértett- 
ni kivánt, a' mi nékie föképen hibázott:azért 
három élő gyermekei, úgymint: János. Su
sanna, és Jósef, jövendő szerencsés életek' 
eljutására, jó nevelésekre, és a' tudományok 
megszerzésére semmi köleségét nem sajnállotta, 

Simonyi Jósef tanúlását igazán még el sem 
kezdvén, már is oda haza él felejthetetlen csin
talan gyermek volt; mert valamint ezen környé
ken nem vala olly torony, vagy templom, melly- 
nek borzasztó állásairól le nem kukucskált, úgy 
lengedező nagy fák sem találtattak , mellyeket 
mások rettentő bámulására fütyülve meg nem
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mászott volna: sőtt Nemzeti ösztönbűi a’ lo 
vagláshoz Különös hajlandósága lévén, czéllya 
(elérése véget, mindenkor zsebjében maczag- 
foúl Kantárt, mellyen fábúl zabola forma vala 
hordozott; úgy a’ mezőségeii legelő lovakat bá
tran megfogván felkantározta, és az egész Kör
nyéket egykét mért földnyire sziláján benyar- 
galóczta. Azután csak hamar küszködésben 
gyakorolván magát, olly erőre jutött, hogy 
kevés gyermek tanálkozna a’ városban kit már 
jól meg nem ütlekelt, de még kevesebb Zsi
dó , kinek szakállábúl valamit ki nem tépett 
volna; mellyekért Jósef másoktól i s , de főkép 
«z Attyátúl sok veréseket kapott : melly ke
mény bánások után a* gyermek, kf azonban, 
is csupa tűz, indulat, és érzékenység Vala,  
olly maga elszánásban jött, hogy a’ tengere
ken túl bujdosni indúlatossan kívánna; melly 
feltételétül egyedül csak édes Annyának hoz
zá való szeretete, ’s más részről véle való kü
lönös bánása édesgette, mert a’ legnagyobb le-' 
hetősségig minden okozott károk* belly re állí
tásával Jósef fiát iparkodott a’ veréstűi meg-. 
menteni; melly annyai gondosság leg főbb 
oka le tt, mi Jósefet olly sokszor feltett szán
dékától feltartóztatná.

■> Azért Jósef, hogy valamit csintalanságá- 
iú l  elhagyna, nyoltz esztendős korában, Má- 
.fia Pócsra, az úgy nevezett Bazilita- Barátok, 
hoz, szelidebb tanulás végett adódott, a’ hol 
is néroelly előbbi pajkos indulatában alább 
hagyván, meglehetős tanulása mellett, kövei 
való hajigáiással töltötte nagyobb idejét »^vég
re ritka csirke vagy veréb volt, mellyetáelső 
hajításra le nem ütött vólna, de még ezen táii 
kélletes gyakorlásra hozhatta karját, sok ablak 
Karikák megpendítitek , sott gyakran vérengző
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fejek  is adódtak. Azon időben, .valamint 
m o s t  is Pócson nagy búcsúk szoktak lenni, 
hová messze* földekről a’ sok ájtatos emberek
k e l , számtalan Koldúsok is ősz ve gyűltek ; 
Kik'túfl Jósef, az Oláh, Orosz ájtatos énekeket, 
’s  a’ gonoszt ki űző Orosz szavakat olly terme, 
szétessen megtanulta , hogy sökszor ésintajan- 
ságbúí a’ jövő menő embereket elámitaná,más 
k o r pedig m ulatná: itt éltöltvén egy esztendőt, 
tanúlása nagyobb előmenetele véget, három 
esztendőkre Debreczenben vitetett ; hol is tá
vúi levő úgy nezezet Péterfián való szállásá
rúi, a’ Piaristákhoz Oskolában járt: de mivel az 
akkori Protestáns tanúlók, a’Katholíkus tanúlók-, 
kai szüntelen való villongásokban lennének , 
Simonyi Jósefnefcis naprúl napra az oskolában 
való menésében, V  haza jövetelébe^ számtalan 
akadállyai lettek ; és noha eleiňten bún szala- 
dással, hún pedig a’.Protestáns tanúlók gyenge
sége miatt csak igen* könnyen által esett minden 
viszontagságokon, de a’ midőn fortélyos tet
tei esméretesek lennének; ellentállói"is olly 
kiilönössen szaporodtak, hogyazoh köptök el
végzettjeit adó szóra Pul, a* Protestáns ta- 
tanúlók minden felől ellene rohannának; de 
Simonyi is ezekre korán elkészülve lévén, min
den kiszemlélt utak szűgjában, Olmos vágy 
furkós bottyai dugva valának, és így. egy heíly- 
rül másikra minden lépését KéTűény vereke
déssel megnyervén, az O sko láhozvagy  szál
lásához eljutott; és bár Ő is ezen küszködések
ben gyakran a’ magáét jó formán kikapta, 
még is végre ellenkezőit olly figyelemre hoz
ta, hogy ketten hárňaan nem is mernének reá 
nézni., —̂ Más két esztendőben közelebb lévén 
az Oskolához száíva, csak néha alattőmban fe* 
trenget régi ösméretes utak szemlélésére, és
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mivel ellent állói Közönségesen már Ötét egész* 
len eltávozni gondolták , a* kit csak elöl utói 
tanált oldalast úgy el forgatott, hogy többé 
s.enki véle szemben szájlani nem kivánna, —  
A’ három esztendőt pajkossága miatt nagy ne
hézséggel itten eltöltvén, a’ Poésíst, vagy is  
ötödik oskolát járni Nagy Károlyban ment; 
hol a’ tájjék és nép , npki ugyan eleinten ide
gennek láczatott lenni, de nem sokára a' vá
rosban, és a* közeliévé gyönyörködtető erdők
kel igen esinéretessé tette magát; különössen. 
pedig két jó házból predétt ifiakkal valódi paj- 
tásságos szövetséget kötött, mellynek mege
rősítésére majd minden nap a’ közel lévő er
dőre , vagy dohány földre külömbfélé beszél
getések. között sétálgattak, ’s végre meg is es- 
küttek; mire czélzott ezen kötések valóban iga- 

- *án magok sem tudták, dp mindazonáltal olly 
hív szivíi pajtások lettek, hogy minden Rraj- 
czárjokat, eledeleket, sött titkaikat egymással 
felosztanák; ’s végre azon gondolatra vete
medtek , hogy minden éjjel tizenkét órakor a’ 
keresztútoh * némelly meride monda szavak
kal az Ördögöt megjelenésre kinszpritsék, a* 
hol is a' jövő menő emberektől, sokszor olly 
pldalosokat kaptak vállaik. közé, hogy kiki 
Ököllel törléné kénfelen valő öröm kénye
it; — hát még az Oskolában ezért mi történt, 
gopdojhattyuk! mivel pedig Simonyi Jósef, 
illyetén cselekedetei mellet, a’ Tanítót és ta
nulókat szüntelen nyughatatlapitaná, végre a’ 
legnagyobb két deákok közé űltettetett, hogy 
azok valamenyiré tettéiért rémítenék; de mind 
ezek mellet i s , Attyának, Jósef fiához legna
gyobb reménsége lévén, Rhetorikát, vagy is 
hatodik oskolát járni Pestre vitte, mivel most 
lenni gondolná ama legalkalmasabb időt,



mellyben fiát legnagyobb tanulásra , finomabb 
ízlésre foghatná: azért az Oskolai rendes tu
dományok mellet» három nemű muzsikában - 
és német nyelvben különös Tanitóktúl gyako
roltatott : sőtt az Attyának különös vélekedé, 
se szerént, az Anatómiai leczkét is kétszer pe
tében halgatni kelletett, melly foglalatossá
gokban, ezen alfbldrűl, nagy városban került 
szilaj gyermeknek épen semmi ideje nem lőtt 
ama keményen zörgő kocsjk, szép lovak’  ̂ és 
külömbféle öltözetű emberek’ megpillantásá
ra; sótt a* Dunát, hajókat, nagy házakat meg 
szemlélni épén nem lehetett: de mind ezek 
felett, az nyomta legjobban szivét gödrében , 
hogy már három holnapot Pesten eltöltvén, 
csak egy verebet sem üthetett, sőtt kénnyé 
szerént követskét sem hajíthatott; ’s több e£é- 
1 ék ért tehát, bár eleinte nagy indulattal, ’š 
különös szorgalommal tanulását kezdené; még 
is naponként már a’ Hegedűt, már a’ fló tá t, 
már a’ Fortepiánőt fére dobta; az Anatómiát 
egyszer látni,yágy tiz esztendeig tanulni, egy
nek gondolta; azért: eleinte leggyönyörűsé
gesebb időtöltésének vélte, ha az hídon meg
fordulhatott, igy a’ Duna parton tovább to
vább hajigálhatott: innét természetessen kö- 
következő Oskola kerülését, a’ szállása , melly 
egy Borbélynál valótlannál inkább alkalmasig 
tóttá , mivel a' jövö menő embereknek is kész 
eledelekkel szakost szolgálni; 's igy a' minden 
nemű vendégektől, és a\ borbély legények tár
saságában , az éjjeli ide ’s tova járásokban nagy 
tapasztalást vett, de nem a* maga hasznára! 
mert ámbár ezen iűdúlattyai melléit elkezdett 
oskoláit, csak ugyan még a’ Greffen huszárok
tól Budán ruházatért többedmagával lévő 
Tiszttel történetből'öszve nem jö tt, meglehe-



tŐssen-folytatná; mindazonáltal, mikoron ezen. 
huszárok víg. tetteit látthá, tökélletes elszá- 
násbúl katonának állott: de až Attya, fia iránt 
való gondos elintézése, és önnőn fiatalsága 
miatt, kevés ajándék mellett egynéhány nap 
múlva eleresztödött, és Oskolájának további 
folytatására kisztettetett: de a’felett, hogy ka
tonaságbúi való kiesését igen szégyeníené , 
még tanúlótársai is véle kötődni kezdettek * 
azért tökélletessen oskoláját elhagyván, Kalló
ban szüléihez utazott; de midőn Attya távúl- 
léttéhen haza érkezne, édes Annya, Jósef fia 
reménytelen megjelenésén annál inkább meg
döbbent, mivel férjének ezen fiához való ke
gyetlenségét mindenkor elevenen szemei előtt 
forgatná; azért kedves Jósef fiát, pénzbeli 
édesgető adományával arra bírta, hogy Attyát 
haza' sem várná, azonnal Pestfelé térne: ezen 
úttjában Ďebreczénben érvén , történetből 
maga szőrű két deákkal olly barátságos be
szélgetésben eredett; hogy, mivel a’ Hajdú 
városok a’ Török háború szerencsésebb foly
tatására, önként, a* Vprumser Huszár Rege- 
mentyéhez egy Divisió katonaságot áilittná- 
nák, azonnal mind a’ hárma» köz egyességgel, 
Hazájokért életeket feláldozni szív óhajtva kí
vánnák l.melly végzés után alkalmatosságott fo
gadván, Debfeczenhez közel lévő Böszörmény v 
hajdú városban mentek, hol is magokat jelent
vén , egyedül Simo'nyi,,ámbár kicsin, de ele
ven fiú lévén, a’ Krigskomissáriusnafe*, és épen 
regrútákért ott lévő Fuleký Fő Hadnagynak 
megteczvén , szerencsésen ’kök legénynek, be- 
vevődött. Simonyi katona örömtül elragattatt- 
ván azonnal komisz ruhájában felöltözvén, 
noha" dolmánnyá csak tárgyig, *s öve pedig 
négyBzer ik által érne, minaazönáltaí tele kép-

IÖ —-►
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zelŐdéssel, ’s kardja oldalán fityegve egész nap 
nyalKásan fityogtatta magát , hogy kiki szem
lé ln é , m elly derék legény lehett már ő : ezek 
m elle tt, a’ következő napokban lovat kapván« 
a’ legnagyobb véle született nemzeti ösztönből 
aztat tisztán tartotta 's etéttgette, de azután 
reá ülvén, tetézve meg vette rajta fáradságán 
jutalm át , mert szégyen paripája rúgott, ágas
kodott , azt sem tudta m elly  lábára állyon*' 
E zen  sorsa mellett Sim onyi mint tizenhárom, 
esztendős gyermek , igazán katonai élelméhez 
sem  tudván; még pénzében tartott, m ogyorót 
*s mazsola szőllőt rágogatott, sőtt a' m ellett  
hogy a’ többikatonák naponként húst főzet» 
te k , ő tejes kásával, 's más gyümölcsökkel' 
éldegélt. :

Sim onyi illy  módon az oskolától megszab 
badúlván , és a'mindenkor óhajtott katonaság»' 
ra eljuttván, akaratty a szerént jöhetett, ’s m e
h etett, bátran hajigálhatott, a* Korcsmákon 
m eg  fordulhatott, és néha hogy’egy  attát el», 
m ondhatott, m agát'leg boldogabb embernek: 
tartotta lenni, mivel ezekért az oskolában jól 
m eg virgáztatott; m elly oskolai történt dolgait' 
a  m időn közpajtássai előtt gyakran nyegédes» 
sen m ondaná, többszöri előadásra nevetség1 
okáért ösztönöztetek, ’s végre ezen pajkos in
dulatjai benne majd csak nem virtussá váltalt 
annyira, hogy az efféle gyülevész népbúi való  
társalkodási, há bár az örökké való elromlás» 
ra nem vezette i s ,  m ind az által az elöbbeni 
szoros nevelése m ellett, ezen katonái új sor
sa , szivét ’s érzékenységét-a’ leg nagyobb ke
ménységre fordította. — Nem sokára Böször
ménybe a’ transport elkészülvén , Sim onyi Is 
ezekkel Pécs Városkában, a’ hol, a’ Régethsnt 
tartalék serege tanyázott, e lindult: m elly uta-'



I*

sásban a* szép Iota» — minden nap új v idék  
n é p — kvártély —- a' lóháton való utazás —  

katonák éneklése ’s  kűlömbféle nevetséges be
szélgetések* ö te tto lly  gyönyörűséggel m ulat
ták* bogy illy  móddal a’ világbúi is kiutazni 
söröm  sóhajtással kívánna. Pécsre érkezvén ,  
azonnal az ellenség előtt lévő regementhez kül
dendő regrntákat válogatták: Sim onyi is ezen- 
ézerencsét e lérn i, szivbűl törekedvén, a’ lovag, 
f s  g y a lo g , fegyverrel való gyakorlást, minden  
ell y e b b valóin ak nagy megelégedésére csakha
mar tökéllptessen.m egtanulta; sött hogy vala
m i katona ábrázatott barnúlásában is kapna, 
naponként ábrázattyát a’ leg jobban sütő nap
nak tartogatta, és minden kirukkolás id ején , 
magának suvixbúl bajuszt festegetett, szóval 
semmit einem mulatott óhajtott czéllya való
ságos elérése iránt; m elly törekedése után m eg  
is. n yerte , hogy az esztendöbéli táboro
zásban a’ regementhez té te tő d n e , m elly a’ 
Puna m ellett Uj^-Palánka; és Ó M oldo
va között tanyázott: itten Boross Óbester
nek i az i i f iú  regrúta .meg teczvén , azonnal 
a’ m aga Piyisiója ( osztály )  első Eskadronyá- 
ban ( századgyában) belly heztette, de m ivel 
^zen Escadron a’ Bánátban oetacherozva (  egész 
te lly e s . hatalommal küldve )  volna; Sim onyi 
at Óbvistlieuttpnant első seregéhez rendeltetett: 
mivel pedig-igen gyenge ifiú vó ln a , az Obrist- 
lieuttenant Gróf Neundorf â  maga suitében ,  
tagy  is (.személlyéhez csatoló kísérőihez) vet
te. Ezen Qróf Neundorf nem. sokára egy Es- 
cadronyal, és őtt száz német gyalogsággal a’ 
Pancsovai tájjekot visgálni küldödött; ki is a l-  
konyodáskor a’ Tem es vize m éllé érkezvén,  
embereit meg pihentette: de psak hamar 
«•mlitftt vizen hidat vettettvép, és éjféltájban



seregével által menvén Szurdoknak vette át» 
ty á t ; hol a’ gyalogság minden hadi bútyo rok
kái , beteges em berekkel, és sértett lovakkal 
tanyájojion szerencsétlenül hátra m aradott, 
m ert csak hevenyében Pancsovábúl a* Tem es 
vize nem  gondolt hellyé», ezer Ött száz lovas 
"Törők által üsztattván, reájok csapott $ és ke» 
gyetlen dühösséggei a* hátra maradott ött száz 
N ém et Gyalogságnak ,  ’s beteges lovas katonák
n ak  fejeket egyenként elvágván felpakolta, és 
m inden .nyereséggel éppeú azonuton viszsza hú
zódni szándékozott, m ellyen Gróf Neundorf 

v lankadt lovas katonáit nyü gtatta ,  's lovait 
abrakoltatta : de víratta felé pátrollyai (vigyáz  
z ó í) nagy lármát halván , csak hamar azon bi
zonyos hírrel öszve szaladtak« hogy az úgy  
nevezett Szurdok hátánál nagy csoport Török  

. lovasság jönne! ezen bizonyos jeladásra Gróf 
Neündorf, kinek nagy katonasága m ég a dw 
ósoült Mária Theresia alatt viselt K is-Búrku*, 
háborúban esméretessé lett; azonnal száz ött* 
ven emberbúi álló seregét lóra ül tett vén , jö
vő Törököknek szemközt indúl: midőn az
ellenségnek vélt nagy erejét riíésiszire belát 
n á , azonnal nagy csendességet parancsolt -  
iúelly  pontban Simotnyinák sžeme föle csak, 
áz Obristlieuttenantra függesztve vala; m elly  
kétséges esettben azon vigasztaló környűllállás 
adta magát e lő , hogy a’ jövöT örökök sem m i 
ellenséget úttyokbán nem vélvén: a’ m ellett • 

, hogy lovai igen fáradva lennének, meg is vol
tak főképp ember fejekkel rakva , m elly okbúi 
ólty szerteszét utaztak, hogy széfét hoSzszát al- 
lig' lehetne lá ttn i: mind ezek m ellett m időn  
a’ Basa a’ Huszárokat szemközt jönni lá tn á , 
riehány tisztekkel, ’s jobb lovas Törökökkel 
éíejekben nyargal» és bár meszszirül,
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nik  fegyvereiből lövöldözni kezd *, ezen v é let
len történetre Gróf Neundorf Magyarul jól n em  
tadván ,  végső veszedelmében elkiáltja magát,- 
csak rajta I csak mind semmi ember ! arra a' 

.Trom bitások atakot fújván: minden Huszár 
egy szívvel lélekkel az ellenségnek olly  tűzes
sen vágott-, hogy azonnal egészen m e g fo r 
dulván ,  magát szaladásnak venné; de a’ jó lo 
vasokon k ív ü l,  mivel pardont nem akartak 
ven n i, nehány százan, makacs tök fejekkel 
a' csata vér mezején halva maradtak. É’ sze
rencsés csatának vége felé , egy első rangbúi 
való Török oldalvást elvesztett úttyában , bár 
a' harmatos gyepen sebess fordulásban lovával 
elesne, felugrásában pedig papucsra húzott 
csizmája néhány ölínyire feje felett elrepülné, 
m ég is kivont kardjával olly vakmerőén vag- 
dalkozott, hogy egy lónak kantár szárral egy- i 
g y ű tt’ n yak át, másiknak czombját elvágná#- I 
sőtt kevés szempillantás alatt., sok embert ’s 
lovat meg seb esitett: végre egy öreg katona 
noha karabélyával főben ü tötte , még is csak 
hamar felülvén , újjonnan vagdalkozott, és mi
dőn sokakat ismét meg sebesitene, öszve vag- 
daltatott. Sim onyi ezeket nem csak bámulta, 
de mint különös hadi tapasztalását mindén* 
kor eszében forgatta, mert ha a'többi nagy 
bajusszá Katonáktól hozzá férhetett vo ln a , bi
zonyára. Magyar örömét egy két aitéssel ő is 
kimútatta volna*

Másnap Páncsova felé harmintz ember , 
kik között Sim onyi is vala,, patrolban küldő-* 
dött; de csak hamar midőn egy .csoport Tö
rökre akadnának , vélek született bátorságok* . 
kai a’ Törököket o lly  réműléshen hozták, 
hogy eszek nélkül á’ nagy víznek szaladván, 
ném ellyek ugyan által úsztattak , ném ellyé*



kelé halták, mások pedig lovaikról Ieugros- 
y á n , a’ vizben'menedék helyet kerestek, de 
m ivel tök fejek ki len n e , egygyenként mint 
szárcsák agyon lö vettettek. Hasonlóul más Tö
rök az erdőnek vévén úttyát, a’ m időn szala- 
dását nem győzné lovát elhagyván egy ma« 
goss fára m ászott, kit is bár sok keresés után 
m eg találtak, semmi képpen le nem lehetett 
csa ln i, azért köz akarattal le lö vettetett, kinek 
olly  magos fárúl való puffanása, Sim onyit leg
jobban gyönyörköttette : de tpind ezek között 
legnevezetessebben viselte magát egy két ke
rekű talyigában lévő Török , kit noha tizen is 
már már környékeznének, m ég is sárga lovát 
meg csapkodván olly sebessen elnyargalt, hogy 
az utánna futókat elfáritäná, és midőn lassú 
menésében az üldöző Huszárok rajta menné
n ek , azonnal fegyvereiből lövöldözvén, ’s ta
ligájában lebukván, sárga lova sebess szala- 
dással örökre elment; melly csalogató Török- 
r ű l , a’ katonák még esztendő múlva is vígan  
beszélgettek: illy vígan a’ vigyázok tanyájok- 
ra viszsza térvén, estve felé a’ svadron, úgy 
más részről néhány regementek Páncsova alá 
rukkoltak, honriét midőn a’ Törökök kiveret- 
tettnének , azonnal magokat a’ Dunán Belew 
grádban húzták; így a’ Magyarság Pancsovát 
elhagyván, Zimonn ál az egész regement öszve 
jö tt, a’ bpi már egy vasas regement és Hulá-* 
jtusok lógerban valának. Más nap .firadóra* 
-midőn a’ Török lovasság nagy erővel a’ száva 
vizén által jönne; azonnal a’ Vorumser Huszár 
regementje ; a’ Vasások és Hulánüsok eleikben 
rukkoltak, és Herczeg Waldek Generális ve- 

' zérlése alatt Bessányia hellységnél tűzessen  
Öszve csaptak. Sim onyi mind eddig áz Obrist- 
lieuttenánt Qróf JNeundorf mellett lévén , mi*



jdôn látná már minyájokat a' Török e le ib e n  
m enni,' maga is vén rósz sárga lovát felnyer
gelvén , *s azonnal a' regement után nyargal „ 
m elly éppen a* verekedő test jobb szárnyára 
magát kem ény ütközetre készítette: S im o n y i 
itten , ámbár az Obristlieuttenant első század« 
jához tartozna, még is nékie mint gyerm ek
n e k , a’ sorban helyet adni senki sem akart; 
sótt akar kihez állott, illy  kemény ripakodás- 
s a l , menny innent illyen  amollydü téntás k é
pű deákjai még valami Török elnem nyel! el- 
hajtódott: S im onyi tehát egynéhány lépés- 
Iiyire a* jobb szárnya túl szomorúan hátrahúz
ta' m agát; de allig múlt e l  néhány szem pil
lantás , már a* Török nagy sebess lármávaP a* 
front (homlok test) éléiben rukkolván kem ény  
tüzet adott; Simonyi iá erre ft' soronn kivúL 
kapja karabélyát a' Török közé l o , mellý nem  
Szokott hangra rósz lova elragatta, és jobban 
élőre jobbra v itte: azonban a* T örök , az egész 
Gavalléria fronton által vágván inagát, az 
egész tábori nép Ősz ve keveredett, és a' leg- 
dühössebb verekedés tám adott; Sim onyi á’ 
m inden felől való fegyver ropogások között 
ftddig hegedülte elragadott lova száját, inig  
m eg nem  Csendesedne; de allig áll meg mar 
látt egy Törököt csidajával sebessen feléje siet
ni , Sim onyi illy  üldözőt többet nem próbál
vá n , vitézül ki húzza pisztoljái: és ölly bizo
n yos reménséggel elenségére lő ,  hogy bár két 
száz lépésnyire volna i s , még is 1 övárúi lees
n i gond olná, de m időn a’ Török közeledne 
hozzá, kapja másikát vagy tizenött lépésre is
m ét reá s ü t i , de mingyárt nem kévéssé meg 
szeppent, midőn á’ Török csidáját dühössen 
nékie szegezvén, csak hamar előtte termett: 
Sim onyi e’ végső veszedelmét látván, Kezében



lévő üresspisztolját úgy a' Török .szeme.közé 
hajította, hogy csidáját elejtvén , feje szédülve 
viszsza fordulna: Simonyi ezen szerencsés 
ütésre felelevenedvén, eszében ju to tt, m elly  
hasznos légyen Katonának, ha hajigálni tanúit; 
és valóban nem m á s, hanem azon gyermek
kori tökélletéssen tamilt hajigálása , mellyek- 
ért annyiszor verést kapott,e'béli bizonyos ha- 
láltúl életét szabadította meg. — Ezen vitézi 
Örömében Simonyi megsarkantyúzván lovát, 
a' többi felé nyargal, és midőn úttjában egy 
első rangú Török nagy Kiáltással eleiben ruk- 
tattna annál inkább keveset borzadott, mivei 
az elsőtől csekély hajítása által megszabadult i 
de a’ Töröknek csillág-' módra ragyogó arany 
bojtos csalmája *s lo v a , annyira elbámúltat- 
t a , hogy kévés szempillantás alatt nagy dühös« 
séggel előtte teremne; kinek kémény vágását 
a’ m időn Kardjával meghátráltatiná, ésak ha« 
mar karika módra lovával mégfordúi. Sim o- 
nyinak véletlenül balpofáján szeme és füle kö« 
zö tt, csak nem bal Szeme csontyán keresztül 
olly hét újnyi vágást tett* hogy csákója m int 
egy dinnye kétfelé ésne; sőtt ha azon pontba^  
két Huszár pajtással hozzá nem  érkeztek vól« 
n a , Simonyinak o lly  elkérülhetéttlen halála 
történt volna, m int ezen társaitól öszve vag« 
dalt ragyogó Töröknek: itten Sim onyi vértül 
elboritattván, midőn lovát altig látható; bur
ján hátra felé m e n n e is m é t  néhány' eltébo- 
lyodott Törökökre bukkant; kik* az ellenség  
háta mégett csak a' magok szabadulásokon, és 
szerencsés viszszatéréseken gondolkodván , 8i- 
m onyit nagy csendességben magok előtt el« 
nyargalni félve szemlélték. Ezen verekedést Jó. 
séf Császár több Generálisakkal egy dombról; 
nézte, és m időn Simonyit t^ eg sza li^ ü jt^ i|^



nagy t ér ess® n hátra tele jönni látná , azonnal 
köyetoivel éleiben m en t; de* Sim onyi a’ Csá
szártól talán jobban megijedett volt, mint a' dü- 
hösködŐ Töröktül, azért a 'm in t csak lehetett 
másfelé olly sebessen nyargalt, hogy a' Csá
szár követői sem érnék u tó i, pedig sókkal na
gyobb haszna lett volna Simonyinak illy  véres 
szempillantásban a* Császárral le n n i, mint a* 
Törökkel. Simonyi ezen viszontagságiban a* 
mezon lévő nagy ispitályhoz, m elly négy ezer 
betegie való deszka épület vala elérvén, sebje 
azonnal bekötődött: hol is , mivel a’ Vorum- 
ser regementje; ezen tábori ütközetben magát 
hiressen megkülömböztette volna, sebben esett 
Katonáit különös figyelemmel a’ legjobb helly- 
re egymás mellé helybeztették; de mind ezek 
m ellett Simonyinak bal pofája annyira meg- 
dagadott, hogy szemére allig láthatna / sŐtt 
csak hamar mint a’ többi ő is ispitályi nyava
lyában esvén, Rinnyáit a’ rettenetes hideg an
nyival nagyobbitotta, mivel ezen deszkábül ké
szült épület sárra] bemázolt oldala jégé vált 
dérrel szüntelen beborítva volna; és igy a’ két 
száz emberre kirendelt nagy szobák ý bár az 
imitt amott lévő1 fűtött vas Kemenczék áltál 
melegitetnének, még is olly csikorgók valának 
högy a* nehezebb betegek inkább fagy, mint 
nyavalyájok által Ábrahám Kebelében jutná
nak : végre Sim ónyi, a’ betegek gondviselői 
elnyomorodáaa, és az eledel mostoha kiszol
gáltatása által olly nagy nyomorúságra jutott, 
hogy többé a’ gyógyító orvosságot sem kíván
ná venni; de a’ regement akkori rendes orvos-, 
sa Őtet tekéntetben vérén , fontos beszédje ál
tal annyira hozta, hogy Simonyi az Orvosság 
bevételére Készségét állandóúl meg igém é ; de 
a' fő Orvos által rendelt jó Orvosságát az al



Chirulgus ( seb orvos)  annyira eltévesztette, 
hogy nékie egy meg veszszőzött gyalog hato
dának büdöskövei kevert kenni való orvossá
gát adná: Sim onyi mind e* mellett ígérete sze
rént rendelt orvosságát nem.sokat nézegetvén , 
csak mohon nékie esvén, sűrűn adott büdös 
orvosságát nem csak n y e lte , de kínos ropo
gással harapta is: Szerencséjére csak hamar a' 
fö Orvos ötét meglátogattváil, betegsége rette
netes változását nem kevéssé esudálta, azért 
enyhítésére bár mássat készítene, még is hi
bázva adott orvosságát észré vévén , o lly  ke
m ény ündorodásban' esett * hogy többé orvos
ságot be nem vehetne j sott ezen al Ckirulgu- 
son boszszúállását a’ midőn magában erőssen 
feltenné mindenkor véle hordozott háborúi bal
táját feje alá te tte , mellyért is Simonyinak fe- 
küvő szegletén senki többé megfordulni nem  
bátorkodott: ezen elszánásában Simonyi an
nyira meg gyengült ý hogy a’ feíváltódott új fő 
orvos másnapi betegek Visgálódásakor néki 
semmi orvosságot sem rendelne ý mondván: 
énnek sem kell többé medicina, mert holna
pig a* holtak Kamarájában lésben! Sim onyi ezt 
jól meg értvén, allig ment el tűle a’ Kellemetes 
processió, azonnal erőszakoésan felöltözvén fel
kelt; de mivel gyengesége miatt nem járhatott, 
ágyán ülve sokszor boszszonkodva m ondogatta, 
majd meglátom én meghalok e’ 1 azonban ezen 
élszánásában következő éjjel jól aludván, más
nap jobban le tt, és így napról napra orvosság 
nélkül csak hamar tökelletessen meggyógyúlván, 
regementyéhez, m elly akkor tábori öszvehu- 
zatban a’ Bánátban tanyázott, viszszá indáit; 
hol is m eggyógyúlt dicsqsséges Orcza vágásá
ért, ’s vitéz tettéért, m int fiatal fürge Kató. 
nátska minden pajtássitúl és TisztyeitüL ann££,
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szívesebben fogadtatott, mivel Stringmber Ka
pitánya önnön szemeivel látta , midőn bátor v i
tézséggel üres pisztollyát a’ Török fo Tisztnek  
szeme köze hajította; m elly tette az egész re
gementben példáúl elhíresedett.

Ezen tábori Kormányban a' regement ma
ga helyheztetésére sokfelé forditattván, a' leg 
keservesebb éhségre ’s nyomorúságra jutott; 
mert a’ mellett hogy a’ Török részeken három  
négy napi átázásban sem találnának falura, a* 
kenyér olly székiben vo lt, hogy a’ főbb T isz
tek a’ komisz kenyeret, legszebb kendőjökben 
mint legdrágább kintseket betakargattván, 
elejtett morzsalékjait földrül felszedegettvén, 
magok által vető pakzsákjokban felpakolták, 
hogy jövendő esetben éhségeket valamenyire 
enyhíthessék: voltak ugyan ezen barlangos 
nagy pusztákban marhák, de m int leg szila- 
jabb vad állatok a’ mint embert láttak, sza
ladtak ; azért a’ patroloknak nagy izzadások- 
ban telt, ha egyett ketott belőlök szerencsésen 
leejthettek, és egy jó katonai napot vígan tölt
hettek : de mivel sójok sem igen volna , több
nyire ama jó paprikázott kövér gulyás húst 
puskaporral főzték, ’s kenyér nélkül édesdeden 
fették, melly különös traktálásokban Sim ónyi- 
nak szemei is az égre fordúkak, sott evéss ide
jében kiki úgy nézett ki mint ha suvixot evett 
volna , azért legörvendetesebb napja volt a’ kato
nának ha zvipak ja lehetett, m ellyet nagy ke
ménysége miatt hússal jő ideig főzni szoktak $ 
m elly Isteni áldás olly gazdagéi megdagadott, 
hogy fazékjokbúl földre esvén, azon porossan" 
csákójok teteire, vágy leteritett köpönyegjek- 
re örömközt ebédig helyheztetnék: illy étel 
készítésre a’ katonaság pajtásságokra lévén 

 ̂ osztva, azon becsület érzéssel éltek , bogy kiki
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iparkodna eien  pajtáši községnek valamit sie« 
rezn i; azért, egy közűlök szakácsi kötelessé
get viselvén, minden gyűjteményeket által szó. 
kott venni , és midőn valahol meg száltak, 
azonnal egy fáért, másik tüzért, harmadik zab« 
ért szénáért, a’ többiek pedig szükségeseket 
szerezni mentek ; így  az ebéd vagy vocsQra eb 
készülvén, minyájan szerzett prédájokkal ősz? 
ve gyű ltek , azokat darabonként magok kö
zött felosztották: m elly szerzés módgya ezen 
háborgó időkben a’ katonák között olly termé
szeté vá lt, hogy bár háború után illy  szerze
ményre többé szükségek nem volna, m é g is  
hol csak modgyát ejthették, fortélyos utakon 
magoknak eledeleket szerzegettek.' Jgy a’ töb
bi között Sim onyiideig való vice frajter lévén, 
m időn néhány emberekkel kvártélyt rendelni 
kűldődne, pajtássai azon gondolatbúi hogy  
©tét már nem vizitálnák, zsákjában önnön kvár, 
.télyárul való eleven malaczot tettek , Simonyi 
errűl sem m it sem tudván, midőn nyergében 
fe lü ln e , valami eleven nagy morgástúl rémül- 
ve elkiáltá m agát, hogy talán ördög van zsák* 
jában; de csak hamar az öreg katonák snso- 
gásábúl észre vette, hogy bizonyossá« pem  
macska lenne mozgó zsákjában. Illyetéű esé* 
tekbúl szem lélhettyük, m elly sok keserves na
pokat ‘s éjjeleket, a"legnagyobb fergetegekben, 
havas szeles essőkben , már a’ sík m ezőn, már 
az utazásban , patroléjozásban, vagy strázsa ál
lásában kelletett Simonyinak eltölteni; és va? 
lóban csak az tudgya ki próbálta, mi légyen  
egy tábori katonának élete; midőn egész télen 
csak fedél alásem  veheti magát; kardja oldalárul 
hetekrül hetekre le nem mehet ? ruházatty át,, ha 
volna is , a’ sok foglalatosság miatt riem.yálfez- 
t at thatja, meg sem mosdbatik, vagy



hetik; sótt mivel a’ katona mindenkor tű z  
mellett lakna, ruhája a' fűsttűl, szikráktól ágý- 
e l nyövödik ’s lyúkadozik, hogy lábú jhegye, 
jtérdgye ’s könyöke mindenütt kilenne; ruhá- 
zattyok színe is annyira változik, hogy k ik i  
annyi regementet vélne mennyi katonát szem 
lélne: de mind ezen nyomorúságban a’ fiatal 
katonának, m iilyen itt Simqnyi is 'v a la , m á
soknál nagyobb részt kelletett venni; mert sok
szor a csikorgó hidegben, ha mingy árt leg több  
fát hordott is ,a ’ tűzhöz nehezen férhetett, m i
vel az öreg katonák valamint a’ tűzhöz ülés
ben kevély rangjokat m eg kívánták, úgy a’ 
fiataloknak még a’ tálban sem szabad volt 
n yú ln i, még az öregek a’ leg szebb falatokat 
ki nem csipegették. — Illy tábori nyom orú
ságokban, a’ többi között Simonyinak egy el 
felejthetetlen súllyos éjjele vala; mert a’ m el
lett hogy már néhány napokon a’ leg nyukha- 
tatlanabb szolgálaton lenne , allig értek egy 
igen sáros lógerban, azonnal ló strázsára ren
deltetett, a’ hol béestveledvén, olly zűrzava
ros esső, ’s égi háború támadott hogy majd 
csak mindenekét a’ rettentő végsó ittéllettel 
borzasztana*, m elly rút időben a’ lovak bár 
félembernyi magosságú karókhoz kötözve len
nének , még is a’ villám lásoktól, kemény sze
les essőktűl o lly  nyukbatattlanoká lettek, 
hogy minden szempillantásban, öszve keve- 

' rednének , rugdalócznának , és karéjokkal el
szabadulnának : Simonyi a’ lovak ide ’s oda való* 
kötözésében csak nem csizma szárig járt a’ sár
ban , hol lyukas csizmájában minden léptén 
fris sár jővén, csak hamar tetejétől talpig által 
ázott, úgy éjféltájban az icJÓ valamennyire 
csendesedvén, egy karótól másikához húzott 
kötélre nagy fáradtan lefeküdött; de ezen ke-



nerves fekvésében etilig szunnyadóit e l , már a’ 
sárban rohant; m elly Ötét újra úgy öszVe ke* 
•verte, hogy teletölt szeme száját ököllel is al- 
l ig  törülhetné: illy  módon egy nehezen talált 
darabka fára álván csendes zsugorodásban a* 
jó  reggelt várta, — Ezen nyomorúságában volt 
az az első szempillantás, m ellyben a’ világ ál* 
lapotyárúl gondolkodni kezdett, de minden  
kívánságának csak az volt vége, hogy ha m ost 
egy  meleg szobában be mehetne! vagy egy te* 
ritett asztalhoz ülhettne! hát ha mind a* keltő  
m egvolna! —* Simony i illy  súllyos ínséget ke
serves éhséget, m elly ekkél. ezen Török hábo, 
rú öszve kapcsolva yala, bár fiatalsága miatt 
nehezen ; de mivel egésséges és erős természe
tű  vo ln a , vígan kiállott, sőtt a’ m i nagyobb, 
katonaságát soha meg nem bánta.

Ezen Török háborúnak 1790 esztendőben  
vége lévén , m időn a? Vorurpser regementje 
Győr Vármegyében rendelt helyére ntazna, 
Simonyi azonnal szenvedése 's vitézsége jutal
mául Vice H'áplárságra emeltetett i m elly tiszt* 
ségre jutás véghetettlen örömében ’s boldog
ságában sem nem evett, sem nem iv o tt , sót 
öröm sohajtásifian m ég éjjel is allig tette le 
fejérül paszomántos csákóját, és hogy meg 
mutassa ezen hivatalra alkalmas lé tté tt , ahoa 
kapcsolt hatalmát; azonnal embereit szüntelen 
nézegette, és kevés napok múlva egy köz em
bert rendetlenségéért jól el b o tozo tt, m elly  
szorgalmatos alkalmaztatásával, csinos maga 
viseletével bizonyos jelt adott', hogy még va
lami lehet 4pelőle; mert szemlátomást észre 
lehetett venni egész emberisége változását ; fő
képpen pedig a* Heligióbán magát meg erősít
vén , elkerülhetetlenül naponként estve reggel 
szokott imádságát ájtatosan végezvén, észtén-



dónként többször vétkeiről igaz szent gyón ást  
te tt , melly gyakorlásában egyszer egy való
ságos emberségű gyóntató Pap által, o lly  le l
ki oktatást, ’s meg világositást kapott, h ogy  
ezen elfelejthetettlen szempillantásnak boltig  
köszönné, a’ mi akori és jövendő egésségét, 
becsületes emberiségét, ’s ezektűl következen
dő szerencséjét illeti: mert ezen igaz lelkű szer
zetes Pap , Atyai jó móddal eleiben rakta ,  
hogy a’ tudatlan virágában lévő if iú , rósz tár
saságban elmerülvén, semminek mérsékelt ha
tárát nemisméri, úgy egésségét, ’s élő erejét 
elvesztegettvén, őrökké való nyom orúságra, 
’s végre koldús.-ágra jutt. M elly okos mód
d a l,, olly áldott lelki isméretnek talpkövét ön . 
tötte Simonyinak szivében , hogy azt minden 
alkalmatosságban szen tü l, ’s mértékletesen 
mindenkor magában tartaná.

Győr Vármegyébűl a’ regement nem so* 
kára Sléziában Troppau Várossában, mint 
számszerént való békességi helyére elutazván; 
Csak hamar S im on yi, Attya halálárúi tudósi- 
tattván, hazájában szabadsággal sietett, a’ 
hol meg lehetössen reá maradott jusbúl, ke
vés pénzt kezéhez vévén, a’ regementbéz né
hány holnapok múlva viszsza utazott, és ma
gának szép csinos ruhát készitettvén, hátra 
maradott pénzét meg becsülte , és kitelhető mó
don gazdálkodni kezdett; de csak hamar Si
m onyi az Obristlieuttenant első svadronhoz 
kvártélyban Freistád várossában jött, m elly  
kis városnak lakossai mivel nem igen vágyó 
nos gazdák volnának , valamint a’ töb b i, úgy’ 
Simonyi i s , még csak sót is kéntelen volt ma
gának venni, és igy ha ebédrűl valami nem  
maradott, vocsorája igen szűk lett; mivel ez 
időben egy krajczár is pénz vala, és meg gon-



tolattál esett t ha eledelre e’ vagytöbb szük
ségeire fordítsa; mert annál nincs bizonyos» 
sabb , m int, hol nagy szegénység van, ott 
az ember mindenkor jobban éhezik , és akár 
merre teként, csak a’ szükség jelengeti magát, 
íg y  tehát Simonyinak mindennapi eledelére v i
ce Káplári bére csak nem elégtelen lett, mivel 
vocsora nélkül éjjeli nyugodalma éppen nem 
lehetett: ezek mellett tehát, mivel még más 
kölcségei is lennének, olly számolásra szorult, 
hogy egész nap is pénzét erre vagy arra szám- 
lálgatná, mellybűl az következett, hogy sem 
m it a’ semmibül kihúzván , marad semmi : vég
re illyetén kéntelen gazdálkodás arra hozta, 
hogy minden ruháját maga foldozgatná , és 
csinosságához kivántatott holmicskáját rendben 
tartogatná. — Ezen Tartom ányban, főkép a’ 
közönséges emberek , a’ tánczra igen sokat tar
tottak, sőtt bévett szokása vált, hogy m in
den leánynak és legénynek szeretője lenne; kik 
ünnepi nap a' tem plom ban, estve a’ korcs
mában együtt mennének ’s tánczolnának: de 
mivel a’ czifrább, ’s katonákat kedvellő Léá- 
nyok ezen szokásban nem részesülnének, vesz
téseket azzal pótolgatták, hogy a’ mulatságban 
kivel'kivel tánczolnának , és az ötödnapi ke
nyér osztásra szinte elő rukkolván, a’ katona 
kenyérben nemszükölködnének. Sim onyi az 
illyetén mulatságot bár mindenkor prőmmel 
n ézné, és kenyér részebül semmit sem ajánla
n a , még is idejét mind addig vígan töltötte; 
még csak 179.3-dik esztendőben, ama term é
szet borzasztó Franczia felindúlt zenebonáért, 
a’ leg véressebb háború ki nem ütött vo lna; 
mellynek szerencsés viselésére, a’ Vorumser 
regementje is ,  Május holnapban útnak indúlt*, 
és három holnapi szép időkben , ezen gyönyör-



ködtető Országokon kérésztől, jól ás p én z  
nélkül élvén , Német Országnak leg szebb v i
dékén fekvő Svetzinga varossához szerencsésen  
elért: a’'hol harminca ezer emberbűi öszve  
gyűlt szép hadi seregnek letelepedése, a* lako
soknak leg gyönyörűségesebb Szempillantást 
okozott; mert ezen napra, mivel a’ Ném et 
birodalmi emberek, az Austria Császár népét 
m ég soha sem látták volna, húsz mértföldiiyi- 
rfil is rakott szekerekkel, Hiútokkal, lovas , 
és gyalog jövő nézőkkel a’ lóger tele le tt: kik  
a’ katonasághoz a* leg nagyobb barátságos te- 
kéntettel annyira viseltettek, hogy a* főbb 's 
leg szebb Dámák i s , minden hátrázás nélkül, 
még a' köz emberek Sátoraiban is ki bé jár
kálnának: sőt estvénként, a’ nagy Ármádiá
nál még szokásban lévő parola ágyú lövéssel 
jeladódván; V  külömbféle regementek’ Török 
muzsika harsogására, a’ sok féle mulatságos 
sétálásokra, játékokra, lovaglásokra, a*szom
széd városok szép lakossal pompásan meg je
len v én , olly  nyájjas kegyességet mutogattak, 
h ogy  közönségesen látni lehetett, midőn a* 
Granatérosköz emberrel, vagy Huszárral az el
ső Dáma öröm andalodásban merülve quadro, 
nillit tánczolna. Sim onyi illy  kelle metes *gzebb 
nem nél annál nagyobb szív érzést nyert, mi
vel Ném et beszéllése m ellet, ízlésekre igen tré
fás és csintalan is volna; azért több nevezetes 
lépésekben részesülvén í csinos maga viselete, 
módos tartása, m ozdúlása, és beszédje olly  
nyájas szeretetett vonzott magára, hogy Své* 

. tzingához távulabb lakó Uraságok is ,  Űri há
zoknál szivessen fogadnák ; m elly Gazdag és 
igen jól nevelt becsületes kellemetes emberek
k e l, főkép szebb nerpmel való társalkodási, 
olly fundqmentomos erkölcsi változást szerzet-
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tek n é k i, hogy napról napra mindenek előtt 
figyel metessé lenne.

Az Ármádia» egy holnapig való kipihe
nése után, a’ Rajna vizén Manheim váróssánál 
által m envén, csak hamar a’ Franczia széle
ken lévő Landau vára fe lé , innen pedig Dión- 
vil vára ostromlására forditatott; és hogy ezen 
czélnak valódi foganatja le n n e , az Ármádiá
nak egy része; mellyhez a’ Vorumser regemént- 
je is kapcsolva lévén, Dionvil és Metz város
sá k özé , tábori észre vételek iránt, setét éj
jel a’ yégbűl kúldŐdött, hogy D ión várából 
észrevett mozdulatokat, ágyúk által nehátrál- 
tattnák; «hová is ezen haditest szerencsésen elér
vén : Sim onyi azonnal Metz várossához fordú- 
lo  nagy ország útra tizenhat emberrel pikétre 
rendeltetett: de mivel a’ Francziák az Áustriai 
Ármádiának berohanását már tudnák, sŐtt 
Metzhez való közelítéseket is sejtenék; haladás 
nélkül Metzbui egy Franczia Kapitány hatvan 
emberrel, még hajnalban Dionvil felé pattól- 
ban indult; k it , midőn Sim onyi szemközt jöt
tében , világoskék veres sinóros Magyar ruhá
ban , az Esztérházi huszár regementyébűl va
lónak szemlélne; mivel Francziát még soha 
sem lá to tt, jó távúlag magányossan eleiben 
nyargalt: de csak hamar midőn a’ Francziák 
dúhössen reá ■ lőttek volna » Uly jó reggeli kö
szöntésékért nem kevéssé megütközött v o lt , 
azért. Sim onyi meg fordulván, ’s felbiztatott 
katonáival o lly  bátorsebességgel az ellenség
nek vágott, hogy Vezérjek néhány emberei
vel azon hellyen ősz ve vagdalódna, a’ többi 
Francziák pedig Vezéreknek ’s' társaiknak

fzerencsétlen halálokat láttván; tüstént mer- 
é alkalmatossabb volt szaladtak; de Si-



m onyi tűzessen utánnok esvén , midőn m ár  
sokat közülök elejtene , tizenhárom lova t, é s  
tiz embert, viselt vitézsége meg mutatására 
fogságban hozott: m elly véres csatában Si m o
nyi a’ mellett hogy csákóján több vágások vo l
nának , az állán egy vitézt ékesítő vágást ka
pott , és egy embere könnyű sebben esett. E ’ 
szerencsés történet lármájára, a' hátra lévő ha- 
dítest azonnal. lóra ü lt , és a’ Generálisság ; 
egész a’ Simonyi verekedő helyére n y o m ó it, 
hol Sim onyi vitéz jó viseletiért, nem csak 
6zembe mindentűi dicsireteket nyert, de nagy  
ezüst Medályal is 'vitéz méllyé felékesitetett: 
illy  módon Sim onyi fellebb valóinak bizodal
m át meg nyervén ; ezentúl a’ hol csak valami 
fontos szolgálat elő adódott, SimQnyi azzon- 
nal alkalmasztatott, és mindenkori bátorsága, 
néki nagy elő m enetelt szerzett.

Az Austriai Ármádia', az említett várakat 
kevés ostrom után elhagyván, a' közönséges 
planum szerént az Ország fóvárossának Paris
nak meg vételére sietett; és csak hamar m in
den erőszakos hátrázás nélkül már Verdun és 
Clemion városokig szerencsésen el Is jutott; a’ 
honnét, midőn a’ véghetettlen essők, ’s rósz 
idők miatt az ellenségnek nagy erejét ki nem 
álhattná, a’ Zveibrükischi Tartományban ma
gát visza húzta , hol szinte az ellenség Saar- 
brtik, Zveibrűk, és Homburg Városoknál 
m int akori fészkekben csuportossan tanyázott: 
igy  a’ két ellenkező félekezet egymás véletlen 
m eg támadásától tartván, estvétül reggelig 
talpon fegyverben állott: mivel pedig hajnal- 
felé až a’. Sir futamodna, hogy már az ellenség 
magát víszsza húzná; az Austriai sereg is óhaj
tott Kvártélyára in  dúlt. De azonban Mélas Ge
neralis a’ többieknek maga szándékát kinyilat*
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K óztaIta azzal, hogy néki kőlöhös ködre telne 
az ellenség után egy igazi patrolt küldeni, ki 
az ellenség m ennyiségéről, ’s visszahúzása 
inodgyárúi valami bizonyost kitudhatna: m elly  
fontos dolognak végre hajtására * elsőbb két 
lovas svadrony rendeltetett , de mivel az ellen* 
ség már távúi len n e , mások azt javaslották,  
hogy ezen visgálódást egy kis patrol is elvé- 
gezhettné: azért Sim onyi Káplár tizenhat vá
logatott emberekkel útnak botsájtatott ; k i is 
csekély örömmel minden vigyázás, avant Gar
da ( elő vigyázó sereg ) rendelés, kard kivonás 
n élk ü l, embereivel egy rakáson a’ nagy Or
szág úton utazván; reggel felé midőn világo
sodni akarna, o lly  sőrü köd ereszkedett, hogy  
tizenkét lépésnyire allig láthatnának: ezen se
tét úton Sim onyi előmenvén^ csak hámar lo 
vak’ dobogásait, ’s emberek beszédgyeit bal* 
lya, melly te csendesen szemugyesfcedvén, azon
nal egy csuport ló farkú sisakos Fráncziát Iáit 
eleiben jönni: Simonyi e’ véletlen eseten keve
set gondolkodván, embereivelelktírjantýama
gát , és sebess nyargalással a’ tíieg fordult Fraiü 
cziák’ utólyát keményen vagdalta j m elly tuZés 
indúlatban csak azt vették észre, hogy már 
Hombürg várossá kapujánál volnának; h o l, 
mivel a’ sorom pó egészén benem lenne zárvú, 
a' szaladó meg szorúlt Francziákbúl azonnal 
néhányan Kegyetlenül levagdaltattak ; a’ többi 
szalattakat pedig nagy serénységgel a’város kö^ 
kepéig sarkalta; hol }zooo FraUCzia égésé éj
jel fegyverben léttétt meg ártván, reggél felé 
egyrészről a’ Gyalogság fegyvereit ösz¥^ ̂ ak
ta; másrészről a’ lovasság házakhoz kertéihez 
lovait kötözte’« és kiki elcsigázott testét újérő- 
re kapatni kívánván, közönség&áétar dzútczák 
közepén ide ’s o d a , a’ Tisztek '
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lenyugodtak, Illy  kemény álom túl e lnyom a. 
tott katonák között, a’ halállal törekedő Fran
cziák, és S im onyi, követőinek sebess szaladá- 
savai ’s kurjöngatásával, m elly képzelhetett- 
len. Zúrzayarodást okozott légyen , nyilvánsá- 
gos abb úl; ho^y a' kergetett Francziák egy- 
gyik útczárúl a, másikra , a' nyugodalomra le
telepedett ’s édesdeden aluvó Francziákon ke
resztül kossá nyargalván, keményen lövöldöz
tek ; erre a’ Strázsák fegyvereiket kilövék , szo
bákba! szaladoztak ; mások az ablakokat ’s aj
tókat zárogatták; az agyon tapodott vagy gá
zolt Francziák vérben fagyban keveredve jaj
gattak ; az utak és házak, a' Francziák egymá
son tett vérontásoktúl veressedtek; az útczák, 
elhányt szórt fegyverekkel, tarisznyákkal, do
bokkal, úress és terhelt hordókkal, felfordult 

' szekerekkel tele voltak; igy az utak ide oda* sza
ladó emberekkel szerekkel m egtelvén, annyira 
szorosak lettek, hogy számtalan nyükbatattlan. 
Francziák , nyukhatattlan lelkeket kibúlajtanák; 
szóval: ba valahol, bizonnyára Homburgban 
volt e’ szempillantattban o lly  zűrzavar, mel- 
lyet embernek ritkán lehetett látni vagy hal
lani. Sim onyi e* rettenetes lármában a' midőn 
a’ Franczia Katonákat im itt amott csuportözni 
lá tn á, válogatott nyereséggel is már néhány 
embereit kikúldené, hátra maradott embereit 
öszve Szedvén , a' kapufelé indúl *, de egyszerre 
cSak azt veszi észre, hogy fél svadronyi drago- 
nyos Franczia fegy út szegletén Hefordúíván, 
úttyát elfogja: Simonyi e’váratlan történeten, 
a’ m int maga is el isméri, olly rémúlésben esett, 
högy első szempillantatban semmit ten n i, sott 
felelni sem tudna, midőn e’ végső esetben egy 
köz embere azt kérdezné tü le , mit csinállyunk 
Káplár Uram? mellyre egy más jól bekapott



köz ember teje torokkal k iá ltja , tíúbd levág* 
ju k ! — ezen tüzes vakmerőséggel ás ellenség- 
nek  ugrattak; és magokat olly szerencsésen ál
tá l vágták , hogy egyedül egy erőssen meg se- 
besitetett köz ember a' lovak között elmarad
n a  , de az is négy kéz láb magát,, egyházban  
behúzván, az elkeseredett jó lelkű gazdájától 
eldugatott, és meg gyógyitatott. Simonyi illy  
szerencsés meg szabadulása után , embereit 
a' Városon kivúl öszve szedte, és a’ nyert pré
dákkal negyvenkét fogott lovakat megterhel* 
v é n , vitézi örömben merülve regementyéhez 
tért*, hol győzedelmes tetteiket szóval is ,  nye
reséggel is elegendőül bizonyították; sőttnagy  
ideig Simonyinak Homburgi csatájától minden 
helyeken figyelmetessen beszélgettek; és a' 
Magyar virtust csudálták!

E' történet után a’ Vorurhsér ťegerttentye 
1793-dak esztendő November holnapjában, té
l i  kvártélyra Trieris várossában szállott: hon- 
nét Simonyi csak hamarjában Zveibrűkisch vá- 
rössában, mellyet az ellenség több részeken 
apró csapatokban pusztitgátott, tizenhat em
berrel Streifcomandóban küldetett: ki is serény 
ügyességében csak hamar az ellenségnek mi
voltától bizonyos híreket halván; különösen 
pedig hogy egy Coinissariús vézérlésö a la tt, 
valami húsz emberből á llócom m ando, bizon- 
talan helyeken tártószkodna, és már a’ Jgvei* 
brükischi Herczeg Rastéllyát is kirablotta völ* 
n a : azért Sim onyi ezen kártékon Francziák* 
kézrekeritése iráüt, spionök által mindent a* 
lehetősségig elkövetett; mert allig jött azon bi- . 
zonyos hir fűiében, hogy alkonyodáskpr va
lami ‘ négy mértföldnyire lévő faluban ismét 
rablásra bészállottak légyen; azonnal Simonyi 
bátorlelkű embereinek serénységével ezen rab-«
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lók feltalálására annál nagyobb bizodalom m al 
in d u lt, mivel ezek , a' rettenetes.havas, h id eg  
szeles, zavaros id ő , és fúvatagok miatt tovább  
menni nem szándékoznának; so tta ’ reájok ro
hanható ellenségrül nem is álm odoznának; az
ért Sim onyi tiz óratájban két lovas, és annyi 
gyalog kalauzt magához rendelvén, noha sok  
b aj, akadály, és veszedelem adná magát e lő , 
mivel az utat elvesztvén, lovaik most jégen, 
möst árkokban ’s fúvatagokban hasig járnának, 
’s öszve dűlnének; m ég is az egygyik fiatal 
gyalog kalaúz vezérlése m ellett, az óhajtott 
falu alá nagy nehezen világosodtakor elértek, 
hói Sim onyi azonnal az ellenség erejét, ’s e' 
faluban való helyheztetését tudni kívánván, ke
véssé meg álva, bár mind híjában szemugyes- 
kedett; azonban nehány lépést tévén, egy kis 
Völgyben kinálló gyalog huszárra bukkan, ki 
midón a’ kegyetlen szél miat öszve zsugorod
va lenne, az egyszerre fejefelett forgo kardok- 
túl annyira ijedett le t t , hogy szólni egyett sem  
tudna; m ind az által midőn Simonyi kard
hegyével jó formán oldalát csiklándoztattná, 
ném ely tett kérdésekre esze nélkül is feleletett 
adván, csak nem félholtan ott hagyatott; Si
m onyi pedig embéreivel tüstént a’ faluban olly  
parancsolattal nyargalt, hogy kiki leg- alább 
háromszor lőne, és az első egyszerre, lövés 
u tán , sebes lármával az ablakokat .vagdalnák, 
és házakban lövöldöznének; m elly vélettlen 
dühöstettek, nem csak a’ Francziáknak,. de 
a’ lakosoknak is a' leg nagyobb kétségben esést 
szülte; de Simonyi is a’ rabló Francziák ha-. 
marjában való felnemtalálása m iatt, mind ad
dig1 nem kévéssé meg ütközött; inig egy vigyá
zatén lévő kátonája, a’ kerteken keresztül sza
ladó ’s bújni k ividé gyalog Fraňcžiát iémeg-



re eleiben nem hozott; k itű i, az istállóban 
már m indenfélével, sőtt Kappanokfcal is fel
pakolt lovakat meg tudván, azonnal ö§zve fűz
ve , a’ falunkívül lévő útra vitette: azután két 
háznál tanyázó ’s rabló Francziákra rohant, 
különösen pedig az huszárok egygyik háznál 
ajtót törvén , az ott lévő Francziákat egyenk
ént meg kötözték: a’ más kétemeletü háznál 
pedig Sim onyi gondolván a’ Commissáriust 
szólva le n n i, azért annak meg fogására égy  
emberevei személyesen índúlt; —  igy az ház 
előtt lováról leszólván, egy setét gárádicson 
noha nem igén bátran, de m ég is tüzes indu
latos lármával mint ha embereit helyheztetné, 
felfelé men vén, véletlenül egy nyitva lévő szo
bában lép , hol nagy vidámsággal a’ midőn, 
m ás bezárt ajtót szem lélne, azonnal a’ szoba 
közepére rúgta: de nem kevéssé meg szeppent 
v ó lt , midőn nyolez Francziákat, kivont nyárs 
hoszszúságú spádévai egy rakáson dubössen ál. 
lani látott; de ezen piltantatban minnyájan 
rémülésben esvén, önként fegyvereiket levetet
ték , és egyedül életek megtartásáért könyö
rögtek: Sim onyi neki bátorodván, minden 
további halasztás nélk ü l, őket lefelé hajtotta; 
kik , mentekben senkit sem lattván, Sim onyi 
meg ölésérűl tanakodtak; de különös szeren- 
cséltetésére Nagy Gyuri köz vitéz már vjő 'b£ 
kapva szemközt jö t t : ki. if minden kérdés nél1" 
kül, kezdi a’ Francziákat kedvére szabdalni; 
mire Sim onyi megbátorodván, egy ezüstös 
ruhást haczukájánál fogva hátul keményen meg
ragad, és kérdi ki vagy te ? az rémült Fran- 
czia pedig fe le le , én Commendans vagyok; 
kit ül Sim onyi mindeneket kitudván , azonnal 
embe’raft öszve szedte, és fortélyos serénség- 
gel tizénkilehcz rabló Frint^ákat úgy. mán*
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den Nyereséggel felkészült húsz lovakat szeren« 
esésen elfogván, sebes vágtattvatanyájára for
dult : hol ezen rabló Francziáknál, kik a’ Ki
rályné nevét viselő negyedik Gavalléria rege- 
mentbűl válogatott bátorságú emberek volá- 
nab, 'mind azon ezüst kések, kanalak, tányé
rok ,. arany piksisek, gyúrok, lánczok, órák, 
nagy számú arany ’s ezüst pénzek, mellyeket 
a’ Zveibrükischi Herczeg kas téllyábúl rabi ottak, 
megtaláltattak; m elly mindennemű nyereség 
a’ regement rendelése m ellet, a’ lovakon kivűl 
Sim ony inak hagyatott; de Sim onyi Tisztyei- 
hez viselt hív hajlandóságábúl, pénzen kivűl 
majd m indeneket, Tisztyeinek ajánlotta. Ezen 
szerencsés eset csak hamar egész Zveibrükischi 
tartományban olly nagy lárm át, és  félelmet 
okozott, hogy a’ Francziáknem csak rabolni 
meg szűntek, de többé még képeket mutogat
ni sem m érészelték: azért Simonyinak hire ’s 
neve oily n agy , o ily  kellertietes le tt , hogy 
a’ főbb uraságok is ha házokhoz kaphatták, 
kedvét mindén szivességes barátsággal, ’s vem  
dégeskedéssel keresnék; ső tta ’ legszebb dámák 
is öröm andalodással ölelgetnék annyira, hogy 
a’ többi között egykor úri gyülekezetben, egy 
szép alak, kinek gyöngy módrá Czupogó csók
jait Sim onyi leg jobban szenvedhette, .  hangos 
örömmel azt ki áltá, hogy Simonyi megérdemli 
ha-ruhája darabját, fJrök emlék jelűi templo
munkban tennénk is! —■ szóval, Sim onyi a’ 
tiszteletet, ’s háládatos szivfiséget, vitéz tét- 
téivel minden részül m egnyervén, számos bol
dog napokat tö ltö tt, mellyeknek sok szép nyá
jas következései is lettek. —* —  Sim onyi illy 
kedvelt napjaiban, bövséges eledele m ellet, 
bár pénze elegendő volna is ,  egy kraj czárt sem 
költhetett; sott végre napjai annál unalmas-



sabbak lettek, mivel a* Francziák e’ tartomány
búi hírekkel ’s nevekkel eltávoztak volt; az
ért Sim onyi tellyeseniparkodott, hogy az el
lenség feküvő helye felé rendelődhetne, ki is 
nem  sokára midőn Trier szép várossában fe- 
k*- /0  regement Stábhoz szolgálattételre béruk- 
k o ln a , azonnal tett vitéz cselekedeteiért, ®vâ  
Jóságos Ráplárságra em eltetett; m elly örven
detes sorsa helyheztetésében csak hamar ezen  
szép városban közönséges szép báli tartatott, 
hol Sim onyi is nagý- maga tartásával mint va-  ̂
lóságos Káplár, megjelenvén , mivel ez időben 
m ég bort nem ivott , eleinte .magát csak kávé
val vendéglétte, de a', következet tánezban vé
le  tánezoló szépkisaszonyka magát annyira 
kedveltette, hogy Sim onyi a' szép alakkal vi
gadó atyafiakat is minden j ó , és drága ele
delekkel megvendégelné; sött a’ harmadik 
tánezban, szivűsége emlék jegyéü l, esen szép
ség alabastrom színű ujacskájára egy brilian- 
tos gyámot nyom ott, mellyre a’ szépkisaszony
ka elpirulván, akarattya ellen is Sim onyi kezét 
tűzessen meg szoritya, és mindenekben vi- 
gabbak lettek: —- — viradta felé, pedig a’ 
vendégeskedés, mind öszve hetvenŐtt. tallérral 
kifizetődött, de Sim onyi a’ huszonnégy csésze 
káve megivása mellett o lly  szörnyű változás
ban esett, hogy harmadnapig többet a' 
v ifá g o n / mint ezen magát lenni gondolná; az-, 
ért jobban létté után nagy id e ig , a’ Kávénak 
m ég nevét is utálta. E ’ történet után Sim o
n y i az új svadronhoz berukkolván, csak ha
mar tizenkét emberrel Piquetre m ent, 'm elly  
alkalmatossággál hogy magának itten is hirt 
's nevet szerezzen, éjféltájban egy emberét a’ 
a’ vigyázatra rendelt helyen hagyván , maga 
tizen egy emberrel lóra űlvéri , az ellenségnek
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m ivoltáról, m elly hat órányira, Ulniansviel- 
lernél tanyázott, fortélyossan tudakózódott: 
végre embereivel a’ sáré bokrok között, reg* 
gélenként előre küldtöt, ellenség patrollyait 
m eglesvén; velek szerencsét próbálni kívánt: 
azért yilágosodtakor előre jövő tizenhat draeo* 
nyos Francziákat, Sim onyi maga m ellet lévő 
ú ton , olly feltétellel csendessen elbocsájtott, 
hogy majd. a’ messzére előre nyom uló Fran
cziákat , fordulások idein m egtám adná: de- a* 
Francziák midőn á’ nagy sikú szántóföldön kö
rülnézve senkit sem sejtenének, azžonnal m int
egy háromszáz lépésnyiről vissza fordultak: 
Sim onyi ezt látván, tüstént az úton embereit 
sorban allittya, és egész bátorsággal az ellen* 
ségnek arczúl nyargal; m elly midőn hún egy, 
húnm ás oldalra kitérni akarna, Sim onyi min« 
den rettegés nélkül eleiben tartott; m elly vak
merő ellenségeskedést a’ Francziák elkerülhe
tetlennek szem lélvén, azonnal sorban állottak 
és arcza) öszvé csaptak; de a' Francziák min
den esetben a* kurtábbat húzták; m ert: tüzes 
verekedéseit után kettő szerencsétlenül hellyben 
halva maradott; a* harmadik pedig a’ midőn 
Simonyinak első vágására lovárúl lefordúlna, 
lába nyergén felakadott; de a’ második vágás
ra , térgye és lábfeje közöt lévő nagy csont 
úgy ketté esett, hogy lábát egyedül nadrága 
tartaná: ( ez esett után a* parasztok, kik ezen 
megsebesitettett tanyára vitték, azon Fran
cziák közönséges vélekedéseit beszélték, hogy 
bizonyossan a' Magyar Huszárok , fejszével és 
bárddal barom módgyára mészárolyák a' Fran
c iá k a t;  mivel illy  szörnyű vágás karddal nem 
eshetne ) ezen holtak mellett négyet el fogtak, 

• ’s a’ többiek elszaladtak : de mivel több lövés 
esett,. csak hamar öttven lovas F r y  czia sebess



nyargalva anná,l jobban segítségékre sietett* 
m ivel a* térségeid több ellenséget jönni ném  
látna. Sim onyi a’ jelenvaló veszedelmes pillán* 
tatban minden segedelem nélkül annyira meg* 
debb en t, hogy embereivel a’ mint vonulhatott, 
szábadúlását szaladással keresné ; mind az által 
Sim onyi szalad ásában is embereit a' lehetőssé
g ig  mind addig rakásban tartá, mig csak nagy 
kiabálással hátok megett lévő Francziákat ész
re nem venné; m elly veszedelemben, három  
embereivel hátőrző sereget formálván, a' négy  
fogott Francziával előre nyom uló em bereit, 
mind az ideig védelmezte, mig Szabó Bálint 
köz ember lova fel nem vágott volna; 'kit vég
ső veszedelméből szabadítani kívánván, lovát 
ugyan felkardlapozta, és a’ többivel addig vé
delmezte ,' mig lova ismét fel nem bukna, m elly- 
kor is elhagyatott, ésFranczia fogságra került. 
Sim onyi azonban jót haladván , midőn embe
reinek nagy ijedelm ét, lovaik’ elcsüggedését, 
a* Francziaknak pedig csoportos utánnokvaló  
vonulásokat szem lélné; azonnal minden re
m énye emberei szabadi thatása»iránt eltűnt: az
ért az egyenként hátra maradozó fogott Fran
cziákat. csendes szomorúsággal nézdegélte, és 
vélevalóival egyedülLibok kisvárossá kebelé
ben nyert menedékhelyet ; mivel Vasárnap lé
vén , a’ város kapujánál sétáló embéreket, bi
zonyos gyalog ellenségnek a’ Franeziák vélvén* 
további üzéseikkcl felhagyván, csendessen vis
szatértek. Sim onyi hamar.a* városon kívül lé 
vő dombon embereit öszve szedvén, illy sze
rencsés szabadúlásokért a’ Mindenhatónak 
nagy hálát adott., ’s kevéssé m egpihent: de 
csendes menésében mi történt vé le , eszében 
öttlott, főkép hogy emberét lovával egygyüt 
elvesztené; sőtt ezen vesztését annál érzéke-



nyebbúl vette,  mivel az első veszedelmes p il- 
lantatban Szabó Bálintnak m egparancsolná, 
hogy ö rósz lova miatt a' mint csak lehet e'ő- 
re nyomulna; de Szabó Bálint e’ parancsolat 
m ellet is vakmerőén lováról leszólván, egy holt 
Francziát zsebelni kezdett annyira, hogy kard- 
lappal is késztettetne lovára ü ln i; de csak ha
mar e’ prédán kapkodó ember az úton valami 
rósz kalapért ismét lesjsáliott, *s igy a’ vesze
delmes időt veszedelmessebbé tévén , csupán 
önnön vakmerősége ^Szolgált örökös szeren
csétlenségére ; mellyé esetnek, kevés pironga- 
tórium után egészen vége lett.

Nem sokára ismét a' Lotringiai határon 
Czűrk várossá felé tizenkét emberrel Sim onyi 
piquetre m envén; bár keményen tiltva volt 
Trierisbűl a’ határon való általm enés, még is  
Sim onyi néhányadmagával nappal az egész 
környéket fontossan'm egvisgálván, éjjel a' 
Franczia vigyázok között az ellenség országá
ban két mértföldnyire fekvő helységben csa
pott , hol egyedül a’ Plébánosnál tanyázó négy  
•Franczia tisztre ta lá lt: it t , m időn az ajtót ki
nyittatta, gyergyát gyútatott, és kivont kard
d a l, az ellenséggel nem is álmodó Francziá- 
kat a’ szép vetett ágyból kiugratta, mi rémű- 
lés történt, csak gondolni lehet; >— mellykor 
Sim onyi úgy szólván igen könnyen gondolko
dó gyermek, leg főbb dicsösségének tartotta, 
ha köz embereinek katonai jó napot tehetett, 
mellyekért is őtet kűlönössen szerették, ’s an
nyira dicsérték, hogy illy  derék katona ritka
ság volna: Sim onéi tehát it t 'is  szokása sze
rént sűttetett főzetett, az ijedett pap is hosszú 
ümögjében jól falatozván'; végre hajnalfelé min
den más kártétel nélkül a’ Plébánossal barát
ságosan kezet fogván, a* négy fogott Franczia.
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Tiszttel útnak indáit: de világosodtakor a* 
Franczia vigyázatokon szerencsés által menté* 
ben eszében jutott, hogy az nem tellyesitett 
katonai nagy parancsolat miatt mit mondanak 
n é k i: azért az öregbik katonáival kevéssé ta
nácskozván, végre jóvá hadgya, hogy a’ fo
gott Tiszteket, pénzektől *s óráiktól megfoszt
ván , szabadon vissza eresztené; és e’ beli cse
lekedetérül fellyebb való jelentést netenne: e’ 
végzés után Simonyi a’ fogottaknak mondá , 
m ost szabadon m ennyetek, és emlékezzetek 
meg Sim onyi Káplárról! m elly öröm pillán- 
tatbán a' szabadult Tisztek lábaihoz' borulva 
kegyességét sírva-köszönték, és álmélkodva 
bámulták az igaz szivú Magyarnak ellenségig 
való könyörűletességét. — Ezen jó következé
só  plánum , Sim onyit annyira felébresztette, 
hogy tiz napi vigyázaton létté a latt, több illy  
emlékezetes cselekedeteket már itt, már amott 
elkövetne : m elly váratlan tetteiről, az ellen
ség hellységeiben o lly  rémülést szőlő hir fii- 
tam odott, hogy már neve említésére is min
den emjber rettegne : e’ végből Sim onyi magá
ban erossen feltette, hogy akar mi módon  
Czűrk várössában i s , hová naponként száz em
berből álló Franczia patroll pusztításra járó- 
gatott, egy szerencsés próbát tenne; azért czél* 
lya elérése végett ^több órakat a’ város tájján 
lappongva töltött," bogy,történetből a’ Város
ból előre küldendő ellenség gyengébb patrol- 
i'yát meg forgathassa; de mivel az ellenség 
a' városon kívül magát mutogatni nem bátor* 
kodna, Simonyinak eddig tett próbái semmi
vé lettek; sott megtudván az ellenség , hogy 
vedéttyein az Austriai patrollok keresztül kos
só  is járnának, a’ városk apui, és utak bé. 
zárása ’s rekesztése iránt, olly kjil



lésebet te tt , Hogy ha ezen városhoz az A ustríai 
rémítő patrollok közelítenének, a’ főid népe  
azonnal még a’ mezorűl a4 városban szaladna , 
és kemény kapuit zárná* Sim onyi mind az? 
által ezen rendelések mellett is ,  a’ város szem . 
lélésére jó m ódot nyert, mert midőn egy szép 
vasárnap délután hat embereivel a’ városhoz 
közelítene, az emberek nem hogy szaladtak 
voln a , de még egy különös szépségű, ’s éke* 
öltözetű Kisasszonya nyájjás mosolygással elei
ben s ietett, kihez Sim onyi Személyesen nyar
galván , , hevesen azt kérdi, van e* ellenség a* 
városban ? mellyre a’ gyöngy szemű szépség  
maga kellesztetésével fe le l, hogy még ma egy- 
gyett sem láttak a’ városban: ki is továbbá be- 
szélgettvén heves indulattal, ’s édesgető sza
vaival arra kérte Sim onyit, hogy tenné őtet 
szerencséssé, és embereivel egygyütt menne 
véle Attya házához, mert bizonnyára soha szi* 
vesebben seholsem látták: m elly szép Leány
ka kérését, Sim onyi annál inkább m ég nem  
vetthette, mivel bázok a’ kapunál éppen első 
len n e; azért jó rendeléssel, csak hogy a’ szép 
Kisasszonyai kézfogvást n em , a’ városban 
m ent, de két embert a’ kapunál, kettott vagy 
Őttven lépést előbbre rendelvén, kettővel pe
d ig  a* kastélly előtt, minden válogatott elede
lekkel ,  ’s jóféle borokkal vendégeltetek; de 
csak hamar véletlen lármát, ’snyargalást hall
v án , azonnal két előbb vigyázó embereihez 
ugratott, kik éppen egy leskelŐdŐ lovas Fran- • 
cziát fogtak, hol bővebben megtudván a’ vá
rost minden ellenség iiélkűl lenni , ismét a? 
előbbi házhoz tért , és embereit egymással 
váltogattva mindenbe . részesítette, és szives 
látásokat használta j ’s végre az Asszony 
szép Leánnyával mindent elkövetett hogy



etet szobásokban is tisztelhessék; dé mivel 
Sim onyi lovárúl tellyességgel le nem szál- 
n a , akkor a’ szépségtűi tündöklő Kisas
szony , nagy hevesen Sim onyihoz ind úl, és  
kezét angyali leereszkedéssel tűzessen fo g v a , 
arra kérte, hogy nem csak akkor midőn -a’ 
nagy számú Austriai ármádia az ellenségeske
dést várossokon elkezdené , házokhoz barátsá
gos tekintettel lenni m éltóztattna: de addig 
is segedelme által tehné őket nyugodalomban  
azon Ínségekben,, m elly Őket minden szempil* 
lantatban végképen rettengeti: m elly kedves
kedő szavakra, Sim onyi nyájasan azt fe le li,  
hogy ö a* Katonák között igen kicsiny Ú r ,  
azért nem is nagy reménsége van, hogy szol- 
gálattyokra lehessen: mellyré az angyali szép
ség annyával egygyütt öröm könnyek között 
azon kérésre fakadott, hogy csak Simonyi Káp
lár légyen az ö házokhoz barátsággal, ok azon
nal m egnyugosznak; mert itten körűi belől 
csak a’ szűrke lovú Sim onyi káplártűi félnek, 
és véle egymást rémülve igezgetík. — Simo
nyi tehát ezen benne bizakodó kedves embe
reinek m egígérte, hogy a* m in t, és a’ hol le
h e t, mindenkor telly es védelmezésekre fogna 
le n n i: — ezzel az angyali szépét megszorít- 
t y a , —  és nyargalva kevés visgálódást tévén , 
csak hameu: a’ város bástyája alatt a’ Mozel vi
liében ömlő kis fólyónak kő hidgyára talál , 
m elly a’ viz száradás miatt olly magos lyukú 
vala , hogy alatta bátran gyalog ember ki ’s 
be mehetne. Ezen szemfigygyel Sim onyi a’ vá
rost elhagyván, vigyázó helyére tért: de mi
dőn néhány napok múlva Mélas Brig^déroS 
Generális ezen város visgálódására kűldődne j 
és az ország út több helyen való felárkoláéá 
m iatt, nehéz keringések után a’ város kerité*
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séhez érne, a’ mellett hogy Rapuit tárra ta
lálná , csak egy embert sem látott, hogy az el
lenség városban léttét kitudhatná: mivel pe- 
•dig ezen városnak hellyheztetése kemény kerí
tést! volna, és egy magányos utat, melly Fran- 
czia Országnak Thionville várossá felé szaba
don vezetett, egygyik oldalrúl a’ Mózel v ize , 
más felöl a’ huzamos hegyek annyira elta
karnának , hogy a* Francziák minden hátrázás 
nélkül ki ’s be m ehettnénék; Mélas Generális 
nem  sokat czeremoniázván, az ellenben lévő  
kapunak két derék ágyút szegeztetett; Sim o- 
n yi ez idő alatt piqueten lévén , az ország úton  
jövő egygyik seregnek, mivel a \ város tájját 
jól ism ém é, avant gárdát tett, és a* fellyebb  
nevezett, ’s kitanúit bástya alatt lévő hídnak 
sebessen indúlt; melly alatt m?g hajóivá töb
bed magával bé m enven, egyszerre mint vá
ratlan vendég a’ városban terem , és egy em
bert azonnal az említett kedves házhoz t  
gvarádra küldött; maga pedig a’ közelébb lé
vő nagy ház ajtaján zörgettvén, midőn kinyi
tották ,  azonnal egy szép házi eszközökkel 's 
tükrökkel ékesített szobában lovával egygyütt 
m e n t; hová, az oldal S7obábúl egyszerre ki- 
szaladott szebbnél szebb három kel]emetes an
gyali Kisasszonykák Sim onyi előtt térdre es- 
y é n , élettyek megtartásáért sírva esedeztek: 
m elly szempillantásban , a* kapuk előtt lévő 
ágyúk bömbölő szava, ezen, gyenge szivüszép*

' ségeknek olly réműlést okozott; hogy nőm 
tudnák, nyájas beszédgyekkel e’? vagy szivü* 
iég ek  valódi kinyilatkoztatásával keressék ked
vét ezen szépekre mosolygó fiatal ellenségnek 
végre az egygyik Kisasszony, kit Sim onyi leg
jobban ölében szorított, nagy ártattlanúl tüle 
ezt kérdi, úgy e ’ az életem et. el neftj veszi ?
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•nellyre Simonyi csak hamar érzékeny szivirül 
világositást tévén , minyájokat nyájjasan meg
nyugtatta. De azonban , a’ fellyebb emeletben. 
lakozó búsúló házi gazda, miuon a’ kemény 
ágyúzások mellett, nagyobb réműléssel halla
ná az ellenséget már alsóbb szobáiban is len
n i ,  azonnal majd csak nem ütközve ruháját 
magára hajittya, és éppen dzon szobában sza
lad , hol már Simonyi lovastul, emberrei pe
dig az ajtónál kivont karddal valának: itt az 
Úr leg elsőbb is Simonyinak egy marék ara
nyat nyújt, de mivel Simonyi a’ leg nagyobb 
becsület tartással, ’s emberiséggel bírna; sem, 
illyetén igaz vitézhez nem illő vakitással vala
ha magát meg nem piszkolta volna; a1 félhol- 
tan előtte lévő Francziának azt felelte, hogy 
a’ Magyar Huszárnak nem pénz, hanem, győ- 
zedelem, azután bor és frűstököm kell: melly- 
re , pontban minden a* leg jo^b mértékben 
megtörtént, és az arany el nem vevésért zúgo
lódott embereit is egészlen lecsendesitette; ’s 
igy jól falatozván, Simonyi az isméretes ked
ves háznál is frissiben édes jó reggelt mon
dott; honnét csak ugyan egy pár Tanácsbéli 
urat a' kapuk’ felnyitására, és Mél as Generális 
köszöntésére vezetett: kiktül Mélas Generális 
mindeneket megtudván, a’ várost szabadon 
lenni engedte, és seregét csendesen vissza 
•húzta.

Kevés napok múlva Simonyi ismét piquet- 
re , de éppen nrástájra rendeltetett; melly 
hellyheztetésében , az ellenség határán túllévő 
szomszéd faluban, valami nemes embernek 
olly ritka szépségű leánnyát hallotta lenni, 
hogy nézésre méltó képvonásait, ipessze ibld- 
rül is járnának nézni; azért Simonyi bévett 
szokása szerént, valamint a’ környék visgálás9
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ügy a’ szép hires kisasszony meglátása, végett 
külömbféle planum okát készitgetett : végre 
nyolcz embereivel az ellenség határán által 
szerköczvén, a’ régen óhajtott szépség lakozó 
helységében délután négy óra tájban szeren- 
cséssen megérkezett; és midőn czélzott hellyét 
kitudakozná, fortélyos vigyázóit mindenfelé 
felállította, maga pedig a’ mutatott ház előtt 
lovárúl leszálván, az előtte bezárt kaput ke
rn énnyen kopogtattya, mellyre csak hamarjá
ban azon ritka természeti ékességgel ‘ felruhá
zott szépség eleiben szaladva, ajtót nyitna $ 
Simonyi azonnal udvarára toppan, és egye- 
nessen a' finom csinosságú firhangos szobában 
lép.; hdl az egyedül otthon lévő szép leány, 
minden kellemetes nyájassággal szív moso
lyogva kérdi, hogy mivel szolgálhatna nékie? 
mi okb.úl* maga sem tudgya Simonyi, rémí
tő hanggal a' gyengeded szép leánynak feleli, 
ne nevess leány, hanem reszkess; mert ellen
ség van előtted; melly rettentő szóra, a' leány 
fejéredve , csak nem magán kívül kezd lenni: 
Simonyi a’ gyenge szív sebess megsértését 
azonnal annál inkább megbánta, mivel semmi 
n£mü szivlágyitő szavaival meg nem juháztatt- 
hatná, sem elobbeni kezdett szerelmes nyájas* 
ságára vissza nem hozhatná: sött minden vi- 
dámitó engesztelése után is , utólsó ottlétté 
szempillantásáig csak nem .kétségben esett ma* 
radott. így tehát Simonyi, noha széj) gazdag 
sžonyának tüzesen kezeit szüntelen csókolgat- 
faá, még is fárádságos tettei sikeretlenek ma
radtak i azért, ébéli éretlen , gondolatlan, l’s 
rémito cselekedetét sziv zokogva megbánván, 
vigyázó hellyére vissza tért: melly pillantattúl 
é ta , ezen érzékeny történet, nyilvánságosan 
fs> , vehető változást okozott egész élete mód- 
fcyaban.



Midőn a' Regement e’ tájjékon majd esz* 
tendeig tanyázna, Simonyi, Melas és Gróf 
Mercauten Generálisok Brigadájában olly kü
lönös megkülömböztetéssel vala, hogy noha 
csak káplár lenne , még is szeretésre való mu- 
lattatása, 's nyájas tapasztalása miatt, a' Bri- 
gadérosok asztalánál szabad ebédlése volna ; 
hol, maga és mások iránt teendő emberiség 
kötelességében pallérozódván, minden fel« 
lyebb valói előtt, igaz vitézségre, ,’s társalko
dóéra született tehetségét nyilvánságossá tet
te , és bizodalmokat megnyerte.—  Így midőn 
a’ Regement 1794-dik esztendő October hol
napjában, Koblentz varossánál a' Rajna vizén 
magát által húzná , és az ellenség nyomdokit 
minden felől nagy erővel követné ; Simonyi 
ismét tizenhat embert kapott, kikkel Streif- 
commandót és ariergárdát tett; melly kevés 
embereivel, bár néhányszor a’ sürü erdőben 
tanyázó ellenség kint álló vigyázóira, vesze
delmes lépésekkel bukkanna, még is véleszű* 
letett fortéllyával, bizonyos módot talált élete 
szabaditására: és végre midőn e’ veszedelmes 
inségbül már késő estve magát kiszabadulni 
gondolná, egy nagy sik mezőre érkezett, hol 
a’ rettenetes setétségben annyira eltévelyedett, 
hogy sem a’ Rajna, sem az ellenség fekvését 
nem képzelhetné: melly ide 's oda való té
velygésében, valahára egy séjtett tűz felé azoii 
okbúi tartott; hogy ha aa ellenség véletlen 
ott léttétt kitudhatná, azonnal az ellenkező út
ra tartana: melly feltételében midőn 9' tűzhöz 
közelgetne, embereit megállittya, maga pe
dig csendes-lépésekkel annyira csúsztatt, hogy 
mar talpon alva beszélgető katonákat sejtene; 
de mivel sem beszédgyeket, sem ruhájok .szí
nét nem kjílömböztetné, magányos menését



addig folytatni óhajtotta, míg valóságos mi- 
némuségekrűl bizonyost nem tanúina; melly 
lehelletet allig vehető veszedelmes szemügyes
ségében midőn a* tűzhöz közeledne, véletlen 
setétség miatt csak azt veszi észre, hogy lova 
a* kint álló strázsa lábára ta.pod; ki szörnyű 
ijedésében, ordítani vagy puskáját sütni egy
nek tartván, réműlée jelét adta: mellyre Si- 
monyi is lovát megfordítván, a'már meg sza- 
ladott emberreivel, tűz ellenző úttyát lassú 
kalopban folytatta: de csak'hamar ezen Fran- 
czia seregbűi előre bocsájtott harmincz lovas 
patroll, a’ hátrál tett lármás lövésre vissza for. 
dúl, és csudállstos dolog! Simonyi mellet se
bessen. a*.nélkül elcsap, hogy egygyik a’ mási
kát meg szóllitaná; melly történetnek valósá
gos oka az volt, hogy mind a’ két meg ijedelt 
rész, egyedül scah a' maga szabadulását óhaj
totta. E’ tévelygésében Simonyi midőn vilá- 
gosodtakor egy faluban érne, csak hamar ki
fürkészte úttyát ellenség nélkül lenni; azért 
midőn egész-napi sebess utazásában estve fe
lé , egy nyáj juhra bukkanna; miiiden nyereg
ben egy juhot vcttettvén, a’ sűrű erdő mély
ségében tanyázva, süttetett, főzetett, és mi
dőn veszedelmes utazások után itten néhány 
vig órákat töltene, korán reggel a’ regement
hez indúlt; és estvére- ^oblentzhez, hová már 
az egész ármádia berukkolt, szerencsésen elju
tott : kinek megjelenésén minden vitéz annál 
ínkáb csudálkozott, Ibivel azon közönséges hír 

futamodna, hogy Simonyi már Franczia ké
zen volna.

A’ regement Koblentznél néhány hétig 
nyugodalomban lévén , 1794-dik esztendő De
cember holnapjában, garnison (vár őrző) szol
gálatost tenni Maintz várossában rendeltetett:
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-de mivel ezen várat (mellyet a’ Franeziák m er 
tehetetlen erősségnek neveztek) a’ Francziaí 

- nagy ármádiája erössen körűi venné, népének 
pedig a’ kemény tél viselésére, esztendeig tar« 
l ó  huzamos munka által föld kunyhókat épí
ten e, sött hadi ember soha nem látott sánczo* 
Jkat "is készítene; minden katona végső nyomo« 
rúságra.jutott? Simónyi mind azáltal e’ hely« 
heztetésében nyert első alkalmatosságot, hogy 
több Generálisok, Truppok, és Regementet 
e lő tt, véle született vitézségét nevezetessé tehes< 
se; mellyel is ö annyira használt, hogy semmi 
•várbéli ki csapás nem történne ,mellyben valami 
különös rendelést nem vett volna; sött ha a’ Gu« 
bernator Feld - Marschal L. Neu, az ellenség 

. részérül más módon tudósítást nem vehetne, 
csak Simonyit hivattta, kinek mindenkor en- 
gedelme volt ď forposztokon által menni; mi
vel csalhatatlanul azonnal az első Fcancziát. él
fogná , és a’ Gubernátorhoz vinné; /nelly kato
nai bravúrjaiért, számtalan vitézi dicséretett, 
és ajándékot nyert; sott vitéz tetteivel téllyes 
dicső Neve, a’ Hazai ’s külföldi újságokban is 
gyakran megjelent; de nem is ok nélkül: mert 
ha ezen helyen, a’ véres ütközetre készülő két 
ellenséges ármádiának szorgalmas szemügyes
ségét , és bátorságra czélzó helyheztetését még
olvassuk j azonnal Simonyi bátortetteirül bá
mulásra ragadtatunk ! lássuk tehát a’ harcz ké
születét.—A’ két ellenség részérül kint álló posz
tok, kiválta’loy^sok, szembe olly közel állottak, 

• hogy egymást kjövel is hajigálhatták; azután 
minden részrűl volt lóháton ülő vedelt legalább 
is három szájs; melly égymástúl ,50 -— 80. lé
pésnyire hellyhezt'ettve vala; ezek háta megett 
mindenütt lovoii ülő.káplár/posztok; azú£^t 
állottak a’ lovaikat kantár száron tartó T im i
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posztok; és igy ezek hátok megert svadronyok , 
’s regementek olly készen állottak, hogy az el
ső puska szóra miuyájan lovon teremnének; 
azért is nappal egymásnak ártani legnehezebb 
volt. — Éjjelre pedig már alkonyodáskor min
den nemű posztok lóra ültek , és világos, reg
gelig mozdulatlan állottak; hol a’ kemény csí
pős dér, lovat embert annyira belepett, hogy 
a’ fekete ló is szürke lenne, az embereknek pe
dig ha laba, füle, vagy orra elfagyott, csak 
közönséges dolognak lenni tartották: sött az 
éjjelenként ereszkedő sűrű ködd miatt, két lé
pésnyire is allig látván, gyakran megtörtént, 
hogy a* Franczia váltó vedett felváltása idején 
téyelyedve a’ mi katonáink mellé állana; — 
lehet gondolni,.midőn az egygyik F.rancziáúl, 
a’ másik Magyarul kezdett beszélni, micsoda 
szempillantás lett ezen két ellenség között: —> 
sőtt történt, hogy egész káplár poszt eltéve- 
lyedve, a’ lineán is által menne; és leg lármá- 
sabb zavarodást okozna: néha pedig barátsá- 
gossan a mieink a’ Francziákat, és ezek a* mi
einket csendesen helyre vezetnék ; mellynek 
azon következése lett, hogy a’ szemben álló 
vedettek egymással beszélgetnének, sött néha 
páíinkáznának is: de csak hamar essen barátsá
gos szövetkezhetés mind a' két részrül kemén- 
nyen eltiltatott. — Uly súllyos szolgálattyán 
a* többi között Simonyi, midőn reggel a’ posz- 
tyát látogatná, a’ két linea között, egy fél ré
szegében álló, de a’ Magyar Huszárokat becs
telen szavakkal káromló Franczia Tisztre ta
lál ; ki midőn Simonyit jönni látná, azonnál 
bosszúállásbűl bajvivásra unzolta; de mivel Si
monyi ibás lován ülne, saját lováért vissza1 
tért; és csak hamar a’ kint álló két védettet, 
segítségére azon végbül állittya, hogy a’ vak- 

v 1 merően
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merően "megsértett Magyar érdem' védelmeze
sére viaskodni szent kötelességének tartaná: 
azért Simonyi, ama dühössen kifeszített nyár
sát dörmögve tartó Tisztnek rugaszkodván, 
kardgyával, nyársát úgy felcsapta, bogy fejé
re kemény vágást ejtvén,'sebes fordúltában lo
vával elesne; de csak hamar a* .Franezia fel- 
eszmélkedvén, gyalogúi Simonyinak ugrott, 
de' midőn lovának kantár szárát ragadni akar
ná; akkoron'ismét Simonyi olly vágást nyo
mott fejére, hogy azonnal elbukna, és zendü
lést óhajtó lelkét kifújná: ekkor Simonyi a’ 
fekéte Franczia ló után sietvén, midőn mára* 
lineán túl nyert lónak két hevederét vágna , 
izomban sebes vágtatva nyargaló Franczia mel
lette terem, és futtában Simonyi bal keze fe
jére olly vágást nyomott, hogy azonnal három 
újjai lefigygyennének; melly vágásra balkézé* 
bűi kiesett kantár szárát jobjával egyszerre 
megkapván, hevenyében fájdalmasan lelógott 
három újjait keszkenőjével kötözvén; midőn, 
a’ fogott lóval csendessen vissza menne, a’ se
gítségére hivott két ember, mivel még akkor 
is a’ holt Francziát zsebelné, azonnal a’ pré
dát , nem győzedelmet hajházó két embert áris- 
tomban tetettvén; és azon felül; mivel a’ na
pot tartó Generalis egész dolgot a’ bástyárúl 
szemlélte volna, e’ két embert meg is verette , 
— Simonyi pedig Flörsháim várossában, hol 
a’ regement stabja feküdött, ispotályban nientj 
a' hol Vagenheim Óbester különös gondviselés 
alá rendelvén, az önnön asztali eledelével ápol- 
gatta; melly jó gondviselés mellet, három hol
napok után annyira meggyógyúlt, hogy min
den hátráztatás nélkül, továbbá is hasznosan 
szolgálhatna; melly esetet a’ Mainczi újság 
azonnal örvendetes hírrel tudósított.



Minekutánna k* Francziáknák képzeltgyŐ*. 
hetettlen Mainczi erősségét , Clerfait konaandé- 
rozó Feldmarschal Generális i esztendő* 
October holnap 29-dik napján megvette * és 
Francziákat a’ Rajna vizéntúl verté volna: Si
monyi azonnal dicső vitézséggel pótolt fiatal
sága naellett) nem csak a’ regement,de az egész 
tábori test öröm andalodására, strázsa mester
ségre emeltetett: melly hivatalt, olly előre lá
tással , okos kémélléssel, ’s maga mérséklésé
vel viselt, hogy 'az egész nép ötét úgy szeret
né, mint a’ jó fiú, a’ jó atyát! illy szerencsés 
sorsa mellett Simonyi, ( mivel a’ regem ént 
Bruchsal, várossá körűi téH szállásra vissza hú
zódna , )  Zeitem nevű faluban * egy fiatal, de 
igen vagyomos úriházhoz rendeltetett; hol a* 
köz tiszteletnek * és háládatosságnak elfelejt- 
hetettlen tárgya annyira maradott; högy mi
dőn ig 15* esztendő October holnapjában, afc 
Liptsei szerencsés ütközet ütán.az ármádaFran- 
czia Országnak sietne; Simonyi már mint Obésr- 
tér , ezen úttyában valahai jó napjaira emlé<- 
kezvén , Zeiterni régi jó szállását meglátogatni 
el nein mulatta: hol jnidőn a* házi gazda, mint 
ösméretlent szokása szerént szívesen fogaddá, 
csak kevés pillantat múlva egy igen szép leány 
.kávéval előtte terem, kinek látására, Simónyi- 
nák szeme száját annyira e l á l l ó i t h o g y  bár 
magát ösméretlennek tartani akarná, még is 
igaz indúlattúí ösztönöztettvén, ezen szépség 
kiléttét tudni óhajtotta: azért midőn eddig tit
kolt személlyét kinyilatkoztattná azonnal a’ gaz
da feleségével egygyütt hevesen nyakában bo
rulva , szív örömben merültek; és midőn öröm 
könnyeik szűnnének, az asszony'két szép le- 
ánnyát bemutatta; kik pontban Simonyi kar
jaihoz repülve, örömes csókjaikat hintették!



ínely igái sživból származott érzékenységet 
látván a' Simonjával lévő kapitány, hogy es 
örömbén részesülne, ő is a' szépeket jó sorban 
csókolgatta; — kik ezen tréfát csak későbben 
vettek észre, — illy örvendetes látás mellett 
mindenről emlékezvén, vígan ebédeltek, és 
midőn Simonyi útnak indúlna, a’ falábúi Ösz- 
ve csoportozott n ép , emberséges tetteiről em
lékezvén , mind azt kiáltozta , itt van a’ Strá-» 
zsa Mester; — Zeitem helységben Simonyi 
mint Strázsa Mester kedvelt napjait téli kvár
télyon el tölt vén, midőn tavasz felé ‘a’ regement 
Olasz Országban indúlna, és Tirol is tartomá
nyon altalmenne , Basanó várossánál lógerbari 
pzállott, de csak hamar ezen árniáda, Vorum- 
ser Feldmarschal vezérlése’ alatt , az ostrom, 
alatt lévő Mantua fő várossá segedelmére ren-> 
deltetettí de mivel ezen várat, Bonapartéikét 
Száz többnyire Romából hozatott nagy ágyúk
kal keményen lövetné, és imitt amott felgyúj
taná i n e m  csak e’ város,- de az egész biroda- 
lom felforgattatása bizonyosan várathatott; az
ért tíorumser Feldmarschal ama jő készületit 
bátor népével i Bónapartét végképpen úgy 
megtámadta, hogy á’ zendűlt ellenséget nem  
csak megverné, de oily zavarodásbart iá hoz
ta ; hogy minden ágyúit, tábori bútyorit* kész
akarva elhagyná, és kiki magát futással sza
badítaná i melly végső pusztulást Bónáparte 
látván, azonnal szál adott népe között paranj 
csőlátót szóratott , hogy kiki katonai bútyorát 
elhagyván, Ca&tifióg várössánál Személlyesen 
rnegjelennyen : mellyel is midón a’ Francziák 
vetélkedő frisseséggel telíyesitenének; Róna* 
parte az öszve tódúlt népnek ezen Nemzeti 
gerjesztő szózatot mondotta: —. Szabad-Fran-» 
Cziák í az Auátriaiak röeevertek bennünket.



4 —  Si

a4 nagy Fránézia Nemzetnek szabadsága csűg- 
gőben esett! és talán örökre le is nyomattatik ! 
dehaTibátor lelkű FrancziákJ erőtöket és éle
teteket a’ Haza boldogságáért felajánlyátok , és 
bennem bíztok, mindeneket hellyre pótolok ! 
•r- Melly szózatra az egész ármáda azt kiáltá: 
Hazánkért és éretted élni vagy halni nyereség
nek ohajtyuk! Azért Bónaparte, népe nagy lel
kében bízván, öszve zúzott embereit új rend
ben szedegette , és harmad napig nehány föld
mérő Tisztekkel maga ■ az Alpeseket megvis* 
gálván; véletlen, á’ csuportokban tanyázó Vo- 
rumser táborát úgy megtámadta, és széjjelver- 
te; hogy a’ leg nagyobb zavarodássat Vezér jé- 
vel egygyütt Mantuában húzódni kintelenitet- 
ne: melly esetben a’ Vorumser regementye 
egész Brestia várossáig nyomúlván , magát új 
erőre szedte; de más részről Goszdánovics 
Feldmarschal L. az ellenség csupórtosodását 
észre vévén ; magát a* Salo di Garda kis ten
gerhez húzta: hol Simonyi melly bátorlelkű 
vitézséget cselekedett következendő fő Hadnagy- 
korában kinyert regement bizonság levele 
nyilvánságossá tészen. —

„ A’ mint 1796. esztendő Május holnap. 
„ 2-ďikán Sáló mellett külön tartózkodott Féld- 
„marschal ^.goszdánovics Úrnak hadiseregére 
„ az ellenség reá ütött, és azt megzavarta volna y 

sött a’ tartalék seregbéli 30. ágyúk’ elfogat- 
„  tatásán is annyira iparkodna, hogy azokat 
„ ragadománnyóvá tenné; ’s mellyeket tüs- 

„ «ént önnön részire használván, a’ nevezett 
„ sereget, ugyan csak a’ rettenetes ágyúzás ál- 

tál olly zavarodásban hozta; hogy magát 
„eleiben semmikép nem szegezhetvén, trup- 
y, jait fel nem állíthatta. —  Hanem akkoron 
?> kormányom alatt úgy nevezett Kienmájer



, ,  Huszár regementyében; most pedig a* BJan« 
,, kenstein Huszároknál lévő Fö Hadnagy Si- 
„ .inonyi Úr, az alatta lévő osztályával az or« 
„ szág út mellett lévő dombon fegyverben ál- 
„ ván; midőn őtet a’ nagy sokaságú ellenség 
„  megragadni, és fogságban ejteni akarná, 
„ megmutatta az ő nagy vitézi bátorságát az« 
„ zal, hogy ama kevés katonáival úgy az el« 
„ lenségnek vágott, hogy azonnal számossá« 
,, kát le vagdalván, és sokakat halálosan meg« 
,fH$ebesitvén, magát az ellenséges sokaságon 
,, legszerencsésebben keresztül vágta. Ezen vi* 
„ tézi tétele után mingyart az eddig egyben 
„ tartott katonáit több osztályokra osztván , 
,, azokat minden'felöl leg hevesebben néki 
„ ugratta, mellyre a’ gyalogságbúi állő ellen. 
„ ség a’ fellyebb emlilett fogott ágyúkat köz- 
,, ben őrizet alatt jó ideig tartván, midőn' a’ 
„ rajtok menő kevés lovasságot, a' nagy por« 
„m iatt, nagy sokaságú lovas seregnek gon- 
,, dolná f zavárodásban esvén, futásnak eredett; 
„ melly közben a' nevezett Simonyi fö Had« 
„ nagy Úr, sokakat az ágyúk mellett ángyon 
„ vagdalván; az ágyú mellől elszaladtakat pe« 
,, dig annyira hajtotta, miglen csak azon tér« 
„ ségü sima föld engedhette. Melly tette'által , 
„ nem csak az elfogatott tartalék sereg' ágyúi, 
„ és aerariális bagázsiák szabadittattak meg, de 
„ a' hátra maradott sereget a’ következhető ve- 
„ szedelemtűl is megoltalmazta. — Mellyre va- 
„ ló nézve el nem mulathatom., ezen .nagy 
„ érdemű Vitézi Tisztnek dicsŐsaégére és hasz« 
„ nára szolgáló igazságos bizonság level^mki- 
„ bocsájtását; mivel ezen dicsiretes viseletéit 
„ kívül, kórmányózásom alatt többször kiter- 
„  jesztett nágy próbáit, és katonai brávórjait 
>, mindennemű alkalmatosságokban világosság«



w ra hozta: mellyek ötét, e’ különös nagy ér- 
„ demő győzedelmesért a’ legnagyobb mérték- 
,, ben való megjutalmaz tatásra is érdemessé te« 
„  szik. — Költ Prágában, Mártius 3-kán 1802. 
„ Észt. (L.S.) Gróf Rienau, m. p. F. M. L. —  

Boros. m. p. Óbester. — Báró Trech. m. p. 
,, Óbester. — Spitzer, m. p. Kapitány. — Rit- 
„ terstein. m. p. FŐ Hadnagy a’ Merfeld Uh- 
9, lanus Regementyében. — Ant. Littinszky, 
,, m. p. Káplár a’ Mészáros Uhlánus regemen- 
„  tyében. — Sebast. Pavelka. m. p. Káplár, 
„  — Iván. Krupszky. m. p. Káplár. “

E? történet után néhány napok malva mi
dőn Mantua Várossá kapuin a’ Garnison kicsap
nia, kedvkerekités okáért minden katona j ó 
portió pálinkát nyert; melly ezélt a* Francziák 
korán elértvén, minden oldalról Ágyúkkal, 
ds Jkzámos Gyalogság túzeível úgy szemben szál? 
lottak; hogy az Austriaikat nem csak, megfor
dítanák , de képzelhetetlen zavarodással a' vár
ban vissza is szalasztanák: melly pontban Kiér 
»au Óbester lovas seregével, ’s néhány könnyé 
Gyalog bataliomokkal a’ Mar mirolói úton 
nvant-gárdát tévén, ölly kemény verekedés? 
sei forgathatott, hogy Feldmarschál Lieuttinaqt 
B. Sepottendorf segéd serege a’ többitől el? 
vágattattna, és Rlenau a’város faláig űzettett* 
» e : melly pillantatban, a’ Vorumser rege? 
mentyé a’ Város vigyázattyára rendelődvén, 
Simonyi a' számtalan rémült nép tolongása 
mellett, mindaddig a’kapun kivűl lévő vészé*- 
delem nézésén maradott, miglén Feldmarschal 
B. Sepottendorf mentéje újját megrántaná, és 
ke mérni yen kérdezné, mit keresel itten alltiszt? 
m^Uyre Simonyi feleli,✓ ezen veszdelem nézé? 
sével magamat mulatom: mellyre a’ Feldmar? 
achal nevét tudakozza ? és mondgya,Vitéz ! szedd



öszve itten minden némű lovas és gyalog ka» 
tonákat, és ha ezen úton ( mutattván a’ St. Aut 
toniói útra) mind addig magadat erőssen tar
tani fogod, mig az én osztályom- vissza té- 
rénd, tehát Generális parolámra fogadom , 
hogy tetted arany medállyaí dicsőítetik. Si
mo nyi ezen parancsolatnak jobban mint sem 
az igeretnek örülvén: hamarjában az egy gyen
ként szállongó embereket öszve szedvén , kik 
között, a’ ma pálinkábúl jól bekapott Voruin- 
seriek is vagy húszán Simonyi bátortetteit ös- 
mérvén, magokat önként hozzá csatolták; de 
midőn másrészrűl a' gyanú pertűi tartó, ’s ló 
hasa alatt is rémülve kiesúszó gyalogságnak 
semmi sikerét nemvehettné, végre kivont kard
dal azon fenyegetodzésre fakadott: hogy a’ ki 
parancsolatom mellett itten meg nem á ll, és 
égy lövést az ellőttünk álló ellenségre bátran 
nem tészen, öszve vagdaltatom! mejly kemény
séggel, csoportonként szaladó embereit sor
ban állítván, alig hogy tüzet adhattak, már 
szörnyű remegéssel száladásnak eredtek. Illy 
viszontagsággal midőn Simonyi tovább két órá
nál magát az ellenség előtt dicsősségesen tar
taná, végre'álkonyódáskor csak lovassaival 
maradott: de mivel a' gyalog ellenség, ágyúit 
előre húzná, Simonyinak majd minden fárad
sága annál inkább csűggoben esett, mi
vel a’ Város kapujánál sebben fekúvő emberek 
nyugodalmátfelnemtartbattná. Mind az által, 
ar setétben váló szüntelen puskázásban, egy 
csendességben lévő Franczia bataliom közellét- 
tétt sejtvén ; azonnal czéllya elérésével magát 
kecsegtette: de a’ mellette lévő Huszárok dü- 
höss léttek miatt alkalmas időt sem várhatt- 
váíi; Simonyit késedelméért mocskolnikezdet* 
ték, sőtt Fekete nevű káplár, töltött-pisátok



lyal is fenyegette, ha őket ez ellenségre, bár 
boros fővel lennének i s , nem vezetné: Simo- 
nyi illy kömyülállásban, jobban a''vakmerő 
káplártól, mint az ellenségtűi tartván, lár
mázó embereit három sorban állittya, és ital
ból kerekedett bátorságokat *z időhöz képest 
imigy buzdította: Bátor szívű Huszárok ! Ti 
az egész Armadánál legderékabb emberek 
vagytok« mert a' többiek az ellenségtűi elsza- 
lattak ; Ti pedig vitéz Társaim* vélem egygyütt 
az ellenséget keresitek; azért most felhajház- 
zuk, és a' mit találunk, mind levágjuk!! melly 
fontos gondolattal Simonyí elkiáltja magát, 
rajta tehát vitézek! és valóban allíg esett e’ szó- 
zatt, már vak merő emberei, véghetettlen or
dítással előre nyargalnak: de Simonyi előre 
tudván vakmerőségek’következését, magát egy 
híd mellé húzta; hol kevés pilläntat múlva, az 
Ország úton felállítva lévő ellenségnek olly 
kemény tüzellését hallya, högy ha ujját feltar
taná, a’ Golyóbis bizonnyára megtalálná; az
ért csak nem bizonyos vala, hogy vakmerő 
Comraandójábúl egy ember sem térne vissza. 
— De a’ decharge (egyszerre lövés) után nagy 
csendesség kezdődvén , csak hamar lovak do
bogása hallatott, mellyre Simonyi azon lovjfrr 
kát vissza szaladni vélte, kikrűl vakmerő emr 
herei lelövettettek. De véleménnyébcn kevés 
pillantat múlva ellenkezölég meg világositatott; 
midőn őtet, visszatért emberei, hasonló lár
mával körülvették , ’« elmaradását szemére 
hányták: és valóban, ha Fekete káplár egy 
mély árokban nem esett volna, Simonyi bi- 
zonjrossan végső esetre kinszeritetett volna.— 
Azonban a’ Francziák tóvábbá hellyeken ma
radni nem bátorkodván, magokat, jól vissza 
húzták: mellyre Simonyi vitézi lángban lob-
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bďhván, gyülevész népét számba szedvén , mi« 
dőn- csak négyet, lovával együtt meredve taV 
lálna, serénnyen patrolérozni ' kezdett, hol 
csak hamar több két száz baddógó emberekre , 
bukkant, kiket három ágyúval, és számos se
bessekkel egygyütt elfogván , viradtára min-, 
nyájokat a’várban be is hordatta. Melly sze*; 
rpncsés éjjeli csatázás idején, Báró Sejpotten- 
dorf Generalis, a’ General stábtól Fő Had
nagy Báró Lilienberget a’ szerencsés viasko-. 
dás szemlélésére kiküldötte; ki midőn a* ka
tonák nyilvánságos vallásából, Simonyi vitéz 
tetteit elismérné; fontos szolgálattyárúl szólló 
bizonyság levelét által adta, és nem sokára a* 
szóval igirt arany medáliát valósággal meg is 
nyerte. ( Melly'-megjutalmaztatást, noha Bá
ró Lilienberg örvendezve hallott, még is sze
mélyes örvendezésére,- egész 1817 esztendőig 
nemj'Uthatott; midőn már Lilienberg, Feld- 
marscbal Lieuttenant; Simonyi pedig, Obeste* 
vala; mikor is különös szives vitézi örömmel 
megszorította Simonyinak kezét, mondván: 
valamint most busk ónkét esztendeje Mantuá- 
ban örvendettem, hogy az arany medályt köz
ben vetésem által megnyerhette; úgy azon idő- 
túl óta mindenkor gyönyörködtem, annyi sok 
szép dicsiretes hírei után, hogy illy érdemes 
vitéz szerencsés szolgálattyának. előmozdításá
ban, én is részt vehettem. — Ki is S im onyi 
megölelvén , tisztelet adásává! háborította.)

Minekutánna Mantua Városšát a’ Frášf- 
cziák bezárták volna, a’befitszorzott lovasság
nak mind addig kevés foglalatosságai voltak; 
mig az éhség, és nyomorúság által.,..a’ Garni
son annyira meg nem fogyna, hogy a’ sánczok, 
és ágyuk mellé való gyalog vigyázatra lo
vasok rendeltetnének: kik, azöttholnapig tar-



tt rettenetes nyomorúságban helyheztettett- 
vén többet Őtt ezer lónál megettek; sótt végtére 
az is olly sz&kiben esett, hogy egy emberre, 
*4 órára, ift\font eilig Juthatna; melly keser
ves időben a’ szép lovasság gyalog maradván, 
Simonyinak semmi különös tettekre alkalma
tossága nem adódott; mivel a' jó lakott dühös 
Francziák, minden kicsapásra vakmerőén ro
hanván; az éhezőket szomorú vártaikban visz- 
•eza verték. De végre , midőn Simonyi la . 
Huszárokkal, és ±0 Horvátgyalogsággal, egy 
vágyom os, tanúit, ’s hires Kassinókbah tar
tózkodó Spion elfogására küldodne; magyar 
vitézi bátorságát nyilvánságossá tette, mert a’ 
setét éjj , és híy vezetője segítségével az ellen
ség posztyain általtörvén ; midőn két Kassi- 
nót hasztalan meg visgálna; a’ harmadikát 
nagy csendesen vigyázó embereivel körül vette, 
és maga az ajtókopogás után bementén ̂  ró- 
inülést okozó parancsolattal gyertyát gyájtatt 5 
mellyre az óhajtott félöltözethen lévő, magos 
Száraz Spiont meg csípvén, tetejétől talpig bi
lincsben vinni párancsollya'. Melly lármára as 
oldalszobábúl egy ritka szépségű leány, két
ségben esett módra ki ugrott, és attyáért, Si- 
mönyinak lábaihoz borulva, ragyogó kön- 
nyeivel kegyelmet rimánkodott; melly ártatlan 
Szépségen szive megesvén, noha fürtös hajá
val borított alabastromi karjait meg fogná , ’s 
felemelné, és hevesen vigasztalná; még is mást 
nem tehetett, mint ezen szépet ájulásban hagy
n i,. attyát pedig a’ feltett, és szükséges vigyá
zat alatt, -viradtára a’ Várban^vitettni, kit is 
harmadnap mulvá a’ bástyán agyonlőttek, —— 
Kinek szép, de szerencsétlen leánnyát, Si- 
nionyi el nem felejthette. — Mind ezek mel
lett a’Garnison’ állapottyá naprúl napra annyi



ra súllyosodot ,  hogy midőn Provera General 
list, ki öt ezer emberrel , ritka vitézi fortéllyal 
egész a’ vár faláig tömé; az ellenség megver« 
né , és maradott népet elfogná; minden vár«, 
béli katona ezen véres csatát, a’ bástyám! 
könnyes szemekkel, szomorodott szívvel, ’s 
remegő érzéssel irtózta. De ezek mellett, még 
az Ármádiánál lévő Anglos követ is a' várban 
szorulván, nagy rettegésben esett; ne hogy a’ 
magárul úgy is nagyot állító Nemzet’ gyalá’» 
zattyára, a’ dühös ellenség kezében kerülne; 
melly végett az Anglus Király is azon rendelést 
küldötte, hogy szabadulására mindent elköves
sen , és köjcségéf ne sajpállya: de mivel a’ 
vár már magát nem soká védelmezhettné, Vo- 
rumser Marschallsl azon plánupipt tette ;hogy 
mivel a' várost körűi folyó viz, a’ nagy tél
nek miatta befagyva volna, 1*. válogatott ló
vas katonákkal , ’s egy Tiszttől, az ellenség 
posztyain ki vágtatna; melly esetre Simonyi, 
melléje rendelődvén, minden pillantatban az 
alkalmatosságot Óhajtották ! de két hétig való 
várakozások után is a’ plánum plánomba ma
radván, Simonyinak azonban a’ köz nyomo
rúság mellett i$, jó napjai voltak; mivel a* 
követ, egy borjúért go aranyat is aďogáit. «— 
«— Melly rendelésekről a’ Francziák szelet kap« 
yán, ojly különös rendeléseket szerzettek, 
hogy a’ követnek végre más módgya nem vol
na , mint halász ruhában öltözni ; ki is illy 
módon, minden posztokon szerencsésen által 
xnenvén, VeneCziában utazott. •«- Azomban a* 
Capituletiós nap elérkezvén, a’ Franpziák 
Mantuát által vették; a* katonaság pedig mi
dőn fegyvereit lerakná, és lecsűggött fővel, 
szomorú gyalog lépésekkel a’ Várost elhagyni 
kisztettettne; egy a’ többi .közpl siralmasan fel»
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kiált; no illyen amollyan — ha még egyszer ka
tona léttemben valami várban be kell menően, 
soha töb’bé lóháton be nem megyek, hanem 
tehénen, mert legalább jó ízűt eszem belőle, 
úgy is látom gyalog kell kimenni! —

így a’ Regement egyenesen Bétshez utaz* 
ván, hamarjában minden katonai öltözetek
kel felékesitetett; honnét, mivel fegyver szü
net következett, Steirisben új szállásra ren
deltetett: hol Simonyí tüstént, valamint a’Re
gementnél , úgy a' Mészáros Uhlánusoknál is 
All - Hadnagyságra emeltetett; de mivel maga 
sem tudottl^Uhlánusoknál három holnappal 
előbb esne megtiszteltetése, a’ Vo rumser Re- 
gementyétűl általment: hol őtet valamint a’ 
Stabálisok, és a’ Tiszti rend kívánta volna meg
tartani; úgy hasonló örömös szivűséggel as 
Uhlanusok is elfogadták; melly tiszteltetését, 
Simonyí itt is nem sokára megtudott érdemel
ni, — így tehát az Olasz« Országi széleken Me
dea Varossában tanyázó Mészáros Uhlanus 
Stábjához érvén, Simonyi midőn magát Tisz- 
timodra felékesitené, a’ Regement csakhamar 
téli szállásra Rokersburgban vissza húzattatott; 
hol Simonyi mint TL-iszt és Ú r, boldogságá
nak határát elérvén , magát leg szerencsésebb
nek tartotta len n i; azért a’ körülbelül lévő 
Uraságokat, ’s a’ vig Farsangi napokat, a’ leg 
nagyobb mértékben használta i s : mert a’ Ne
veléshez szükséges udvariságra figyelmezvén , 
sokszori tapasztalásából, illyen, ’s más neve
zetes emberek’ életét tárgyozó könyvekbúl ta
nulni kezdett; á ’ mi idotel pallérozásának je
leit, erkölcsiségének pedig és szivének igazi 
érzékenységet adott: sőtt, becsületes nagy lel* 
kü Asszonyi személlyek' szerencsés társasági* 
ban kéíülvén > jvadságát jó móddal annyira el



lidegenitették, hogy vitézi szivében gyengébb 
érzékenységet öntenének: de mjnd ezen ket
te s  szerencséjü formáltatását tetézte* a' ma 
nagy  tudományú, ’s úri nevelésű Svadrony 
Commendáns Báró Domokos, ki fontos vé- 
zérlése által, esztendő alatt annyira hozta, 
h ogy  mindenek előtt öröm érzést nyerhetne. 
D e  mindezek mellett a’ véle született i^az Re- 
lig ió i kötelességét is völtaképen példás tem
plomban járásával, gyakori ájtatos gyónásá
val tellyesítvén, vitéz társainak erkölcsiségre 
szolgált: szóval, ezen szép tártományban, 
minden emberi kimivelésében nagy elomene. 
telt tett; mivel e’ nyugovó hellyben az Ármá
diának ellenségeivel kevés foglalatosságai vol
nának egész 1799-dik esztendőig; mellyben 
až ellenségeskedés miatt, a’ Regement, Mer
feld név egész a’ Rajnáig Kelhvár tájjára hú- 
zattatott; hol Simonyi az új Regementnél vi
téz próbáját kimutatni óhajtván, valóban egy 
kis forposzti ütközet alkalmatosságával nyil- 
vánságossá is tette , a'mint e’ következendő, 
Regement tanúbizonság levele dicsőíti :

„ Az 1799 esztendő November 2-kán a* 
„nagy sókaságú gyalogságból álló ellenség* 
„ az ö letelepedett hellyérüilki indúlván, azon- 
„ nal a’ Császári posztokat minden részről vis- 
„ sza nyomta; és az Ország útón ( melly Mar- 
„ lin hellységén keresztül,, Offénburg városá- 
„ban viszen) az ellenség az Ő seregeiből, 10 
, ,Companiábúl álló katonaságot felállított. “ 

„Merfeld Uhlanus Regementyében szol- 
„gáló Simonyi Fő Hadnagy Úr az Ô alatta lé- 
„vő 5°  embereivel, ugyanazon az úton for- 
„ poszton álván; észre vette az ellenségnek el- 
„tökéllest szándékát, ’s hirtelen előre való jö- 
„ vételét; hogy tehát a’ mi sánczainkgt» éené-J



finely  közéi fekvő erdeirlkét, az ellenség, 
»» részére ne fordíthassa; jól gondolkodván 
,j(miglen az segitséges seregjeiaz ellenségnek 
»,még érkeznének) a’ már majd kétséges do* 
,, lógnak magát ellenébe szegezi, 's azt a* csu- 
j, dálkozásra méltó védelmezéssel, és már az 
„ utólsó pillantatban ragaszkodó meg mentés* 
f,sei folytatá ; hátra hagyván tudni illik, azon 

if úton egy káplárt egynéhány emberrel, ar 
ff plenkérozás és lárma indítás okáért, magát 
»»pedig a’ többi embereivel a’ sűrű erdőben 
* húzta, és az ellenséget maga előtt mint egy 
»»3# óra járásnyira elhagyván menili; ugyan 
„ aáon elmenő serégnek ergárdáján » (a*
i ,  melly három Cömpániábúl álló volt) Mar- 
jj tin mellett rajta ütött; és a' midőn hirtelen

való rajtok ütés által, a’ kétségben eső ellen-
j, séget mégvagdalná, kormánnyát annyira yit- 
,, t e , hogy nagy része azon ellénségi sokaság- 
„ nak ott hellyben hagyatott, a’ többi pedig 
,, egészén széjjel zavartatott; mellyeket at’ fent 
if nevezett Simonyi Fő Hadnagy Úr látván; 
„ a’ ki irt számSzerént való embereivel még á* 
fi hátúi lévő ellenséget is megtámadgya, ’s azt 
if annyirá megveri, hogy a’ mindennémű szán*. 
„ dekát megvesztegettvén, ézéllyát az ellenség 
„ elneriiérhette. — A' mellý' sžerént a’ mi se-

regjeinket megvesztegetni k^ánó ellenség 
„ éllen váló Szabad felállás, és nékie sze* 
^jgezés, úgy szinte a’ dicsőült szerencse tétel, 
j,a' nevezett Simonyi FŐ Hadnagy Úrnak, an-“ 
if nyival is inkább talajdonittatthatik, mivel az 
*illy  sokaságú ellenséget megtámadván, a* 
„leg Szerencsésebben meggyőzte , sött az elko- 
, , vetett gyözedelme után, a’ számtalan, sok 
,, agyon vagdaltakon , és sebesseken kívül, még 
»» három Tisztek» és lép emberek hatalma 'alatt



„ fogságban lenni találtattak. Meíly dicsőéit 
„vitézségét tehát e’ veszedelmet mentő Tiszt

i n e k , köteleztetűnk igazságtételünkéi, és ne
dvünk alá írásával bebizonyítani. Költ Hó
já é n  mauthban, Márezius 9-hén 1802-dik esz* 
„ tendoben. (InS.) Merfeld, m. p. G. M. (L.S.) 
„ Heidi. m. p. Major az Uhlánusoknál. —- Spi- 
,5 zer. m. p. Kapitány. — Lang m.p. Kapitány. 
,, ~r-Góttf. Radótzky. m.p. — Férd. Hutter, mp* 
5, Fő Hadnagy, p -  Ritterstein m. p. Fő tíad- 
}í nagy. — Edélsbacher m. p. Hadnagy. — Mo- 
„ ravek.m. p. Hadnagy. — Báró Majtényi m.p« 
5, Allhadnagy. — Dolzsaym. p. Káplár.

Ezután taitiden tábori nép a’ Rajna mel
lett majd egész Baselig, csendességben lévén 
kevés idő múlva Gróf Merfeld Generalis, a* 
Coťnmandérozó engedelmével égy divisiót EI- 
eásiában kívánt általtenni; melly próbára egý 
Compánia Horváth gyalogság, ^0- Jáger, ao. 
Uhlánus , és. 20. Császári Huszárok, Simonyí 
vezérlése alatt rendeltettek: ki is jelelt est« 
vén, Strasburg és Breisach várak között áltál- 
menő helyen, kis seregével megjelenvén, azon
nal gyalog katonáit hajóra intézi; dé a* lova
sokkal, a' setét éj miatt ezer baj támadván, 
végre midőn a’ rezkédve kuCzoródott lovakat 
többet emelve * mint menve hajóra raknák, é» 
a1 túlsó parthoz közelednének, egyszerre ha- 
jőjok sárikban annyira felakadott, hogy huza
mos vésződségek után két ember ki ugórván ý 
erős mozgatások után ama tövisekkel bérlett 
parthoz valahára eljutottak : honnét midőn 
monyi a’ spio.nnal, és Jágerokkal a’csere közt 
előre nyomúlna, a’ nagy tűz sejtésére špión- 
nyát kérdi, mi lehetne ott? mellyre; a' nya* 
kával jáczó ember, reszketése vagy talán nya
valya törése miatt nem is pillanthatott; azérfe.



Simonyi mint haszontalant elhagyván, a’ tű
zet sebes nyargalva úgy körűi veszi, hogy a’ 
melegedő emberek, fegyverekhez sem nyúl
hatnának ; sott a* Rajna parton álló strázsa, 
ÍBzaladással szabadúlni kívánván, esze nélkül 
a* Rajnában esett; és így Simonyi hamarjá
ban egy puska szó nélkül az egész posztot el
fogván, tovább a’ Strasburgi nagy ország úton 
lévő Gerstheim faluhoz sietett: hol az harma
dik háznál szekerét készítő parasztul kérdi; 
van e’ sok katonaság e’ faluban? mellyre fe
le li, hogy most a'-szokott négy lovas Ordi- 
dinanczon kivűl senki jiintsen: azért Simonyi 
magát véle szállásokra vezetteti:, de midőn 
gondatlan beszélgetésében magát ellenségnek 
lenni jelentené; többé a’ Franczia lakost, hoz
zá vonzó érzésre nem bírhatta; sőtt csendesség 
okáért ezt is csúsztatván, a’ közelébb lévő há
zi gazda által magát okosabban vezettette; hol 
az ablak kopogásra midőn az egygyik Ordi- 
náncz fejét kidugná, Simonyi azonnal kiáltya, 
add meg magadat! mellyre a’ Franczia sebes 
zördűléssel, a’ másikkal egygyűtt Örökre el
tűnt. Simonyi ez új hibáját látván, csak lo
vaikat kaphatta birtokára; és a’ más kettőt oko
sabb rendeléssel óhajtozott elcsípni; azért egy 
káplárt, két köz embert leszállítván, égő gyer
tyával Véletlen a* szobában küld, maga pe
dig az ablakot kopogtattya; mire a’ kinéző Or- 
dinánczot,. egy pár fricskával köszöntötte, 
azonban az ajtó pyílik, és az ellenség kivont 
karddal a’ fekete levest ajánlya; mellyre a’ré
mült Ordináncz térdre esve pardont rimánko 
dik, de haszontalan: mert mind ketten, lo
vaikkal egygyűtt elfogattattak mikor az el
lenségről nem is álmodozó gazda , Simonyi- 
túl kérdi: ugyan uram mit csináltak ezen ka-
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tónak , hogy ill ykegyetlenül bántok vélek ? 
(mivel ez időben Franczia Országban nem új-» 
ság volt, hogy ityy formán sok emberek éjjel 
is elfogattattnának, és más nap Gilotinéroz- 
tattnának) ez allig végződik, már egy öreg 
asszony az harangot féreveri, mellynek csilla* 
pitására bár 10. katona rendelődne, még is az 
öregaszony, kezében harangkötelét tartván, 
mind addig dühösen védelmezte magát, míg a* 
boszszonkodó katonák által a’ toronybúi le 
nem vetődött. Azonban a' parasztok illy eset« 
re készített csidával a' helység házához nagy 
lármával csoportosodván, midőn a' katonák 
ellen állanának, sokan öszve vagdaltattak ; ne
vezetesen Strasburgbúl éppen erre utazott Fran- 
czia Spion i s , a' Commandérozó különösen 
óhajtott örvendezésére, agyon vagdaltatott. —- 
Ezek között Simonyi a’ mindenfelől lévő lár
mát hallván, Commandójával, és nyereségé
vel a’ Rajna felé sietett }hol már a’ gyalog
ság, minden fogott emberekkel és lovakkal 
rendes helyheztetéssel egyedül Ötmonyit vár
ták, csudállatos dolog , hogy az előbbi kuczo- 
rodott lovak, most csak nem nyargalva ugrot
tak hajójokra: és igy a’ Rajnán által evezvén, 
tanyásokra szerencsésen eljutottak. Innét a* 
Stáb Offenburgban tétetödvén, Simonyi az 
egész telet, vigbálok, theátrumok, és kelle- 
metes ösmeretségek között töltötte. De tavasz
kor igoo-dik Esztendőben, midőn a’ Franczia 
egész erejét hátok megett Svaitzban húzná j 
ezen Rajna tájján lévő truppoknak nagy fris
seséggel kelletett előrenyomulni, hogy Engé- 
nél álló Feldzeugmaister Báró Rray Comman
dérozó nagy ármádiájához magokat csatolhas
sák ; melly utazásban Simonyival mi történt, 

F it. Sím . J.‘ é lete. E  i  “



• ’következendő dicső bizonyság levéjnyilván* 
ságossá tesz. —-

„ Május Holnap 6-kán 1800-dik esztendő* 
„ ben; a’ mint a’ Rajna parton fekvő trup- 
„ pok vissza húzásban volnának, a’ Merfeld 
„ Uhlánusoknál lévő Simonyi FŐ Hadnagy 
„ Urat, elkűldvén Gróf Merfeld F. M. L. a* 
„ Gróf Gyulai Generális * és Báró Kienmajer 
„ Generalis seregei között lévő Sz. Péter hely* 
„ ség tájjékára, mint egy az ellenségi mozgá- 
„ soknak bővebbéli,kinézésére. Hol a’ neve* 
„ zett Fő Hadnagy Úr észre vévén : hogy-mint 
,, egy 6000. emberből álló ellenséges serég a’ 
„ Gróf Gyulai, penerálisnak Trupját, az ár- 
„ médiától távolyitani , ’s úgy rajtaűttni 
„ szándékozna: ő czélját egyedül abban batá* 
„ rozta meg , (ámbár ha 5. vagy 6. óra járás* 
„ nyira, a’ Császári ármádiából semmi kato- 
,, naság nem volna jelen; következés képpen 
,, á’ segedelemre éppen reménysége nemlehett* 
„n e;) még is az alatta való 3o embereivel ma* 
„gát azoknak ellenében vettni kívánta: hogy 
„az által valamint eltökéllett szándékát az fel- 
jelenségnek meg gátolhassa ; úgy nem külöm- 
„ ben ha életét, ’s kevés embereit fel áldozza 
„ is ,  még is ama Gróf Gyulay Generálist né* 
„'pével együtt védelmezni kivánnya. —*■ Azért 
„behúzván magát Rirchgarten nevű helység 
„mellet Való erdőben; és mintegy 5oo lépés- 

nyire az ellenséget maga előtt elmenni hagy* 
„van; szoknak hátŐrzo seregét bevárta , ’s ẑt 
„nagy hirtelenséggel megragadván, szétt za- 
„ varta; valaki csak elébe tűnt levagdalta; és 
,v egy pár elfogott ellenséges Ágyúkból annyi- 
„ra lövöldöztetett-, hogy az ellenség azon csa- 
„ tázó lármát és hirtelenkedést nemtudván mi- 
« re vélni; magát valamint az útfolytatástúl há*
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„tráltatta, "ágy az előbbi szándékának elköve- 
„ tése végett czélzó módokat megvesztegette : 
,, ezt észre vévén á’ már többször nevezett Gróf 
„ Gyulay Generális Úr, magát népével egygyűtt 
„ a  legkönnyebb módon útnak bocsájtotta, és 
„ sérelem nélk&l az Ármádiához kapcsolta. Ez- 
„ zel az alkalmatossággal Simonyi FŐ Hadnagy 
„ Úr; sok embereket, lovakat, és szekeréket; 
„elfogván; az eddig is már előttünk ösmére- 
„ tes Vitézi tetteit, és Katona bátorságát kimu
ta tta ;  a'mint is ezen hűséges cselekedeteiért 
„való érdémes jutalmaztatása végett, e’ bizon- 
„ság levelűnket ki adgyuk. Költ Pardubitzon, 
„Mártzius 9-kén 1802-dik esztendőben. (L.S.) 
„ Gróf Merfeld m. p. F. M. L. — (L.S.).Heidl 
, , ‘m.p. Major. — (L.S.) Báró Stűtterheim m. p. 
„ (L.S.) Lang m. p. Kapitány. — Scheibler m. p. 
„Kapitány. — Spittzer m. p.Kapitány. — Hut- 
„ tér Ferencz m. p. Fő Hadnagy. — Báró Isz- 
„tritz.m.p. Hadnagy. — Ritterstein m.p. Fő 
„Hadnagy. — Zeleczky Josef m. p. Káplár. — 
,, Polanovszkým. p* Kői Vitéz. — Dubetzky m.p. 
„Köz Vitéz. „

Mind ezek mellett Rráy Generalis, az el
lenségtűi Engénél annyira elnyom attatott y 
bogy szúkségképen Ármádiáját Ulum Várossá- 
hoz húzni, ’s ott megtelepedni kisztettettne r 
m ég a’ Rajnánál, és más oldalon lévő truppok 
hozzá nem érkeznének. Ez helyheztetésben, 
18oo észtén. Junius 10-dik napján, a’ Merfeld 
Uhlánusok Veisenhornvárossánál, az ellenség
től úgy megtámadtattak, hogy Ábafy, Had
nagy néhány emberével elfogattattna, kit még 
nagyobb veszteség is követett .volna, ha. Simo- 
n yi a’ városkájában nagy pakolt szekereket 
nem húzatott.volna, és általa a’ sok lovas el
lenséget fel nem tartóztatta volna: m elly által



az e liens ég további üldözésével felhagyván, egy
órányira való lógerban húzta magát. Más nap 
Stütterheim Major, Simonyival azt végezte, 
hogy üttne ez ellenségre; és ha lehetne fogna 
el közülük : azért Siinonyi 30 emberrel néki 
esvén, az ellenség posztyait úgy széjjel verte, 
hogy egész a* lógerig juthattna; de az ellen* 
ség' nagy ereje miatt, éppen kettöttcsíphetett 
el elevenen hírmondónak, de sokkal többet 
levagdaltak és megsebesítettek. Ezen esetre a* 
Major gondolta, hogy a' Francziák a' kölcsönt 
bizonnyára vissza' adgyák, azért azon újjabb 
plánumot tették, hogy Simonyi pikétre men
nyen , és ha az ellenség reáüttne, más úton 
mint ijedett vissza húzódva az ellenséget ma* 
gával csallya; azonban pedig Stütterheim Ma* 
jór, 3 Svadronnyal az erdőben bújván az előre 
menő ellenséget hátúi kapva predájoká tennék. 
Ez igy lévén, Junius i2-kén délfelé midőn lár. 
ma történne, Simonyi íziben-lóra kapván , az 
ellenség ereje szemlélésére egy dombra nyar
gal , honnét a’ djuhosködő sokaságot látván, 
azonnal Majorjának hírül adgya; hogy a’ tett 
plánumtúl állana e l; mert 1^,000 ellenség, 
nem a’ kölcsönt, de valóságos közönséges üt
közetett siet adni; annál is inkább, mivel már 
az úton lévő truppokat egész Ulumig hajtotta, 
és azon részrúl a’ várost be is rekesztette; sőtt 
Gsépánszky Hadnagyot néhánnyadmagával már 
el is fogta. így a’ kint álló vigyázók a* Város* 
hoz húzódván, semmi különös-nem történt 
egész ižť-dík midőn az Ármadia előbbi állását 
elhagyván, magát jól vissza húzta. De Junius 
St3-kán olly Vitézséget tett Simonyi, hogy 
igaz Magyar Vitéz tiszteltetésére, Maria The
resia Keresztyével is felékesitettne; mellyet e'



következendő kettes dicsösségü bizonság levél 
voltaképpen elbeszéli.

»»A1 mint az ellenségnek nagy sokaságú 
„seregei által Junius 23-kán 1800-dik eszten- 
,, dobén, a’ Herczeg Rosenberg, és Frenel Ge- 
„ nerálisok’ Brigádéi. Nireshaim mellett tá- 
„  raadólag annyira zavartatnának , hogy az Ár- 
„  mádia Nördlingen felé húzódása miatt elvál- 
„ v á n , csak kis osztályokban állittatthatott 
,, fel Brigád áj a a’ nevezett két Generális 
» Uraknak. Akkor Simonyi Hadnagy Úr a’ 
„ Merfeld Uhlánusoktúl egy Commandóval , 
„  nem messze Nireshaimtúl, Urnenhain» alá, 
„ a’ seregék’ részére lágerokat készíteni hátra 
„  küldetett; k i11 is rendelt helyére érkezvén, 
„talált az úgynevezett Vereshuszárok közül 
„egynémelly ósztállyokat, a’ mellyek mint 
,, egy három cžúgra erössek va Iának; azokat 
„tüstént a’ véle lévő kevés embereivel meg
tá m a d ta , és széjjel zavarta; de azok ismét 
„ magokat nagy erővel öszve gyűjtvén, az U- 
„menhaimban, és körülötte lévő bagázsián 
„  ( a’ melly már letelepedve vaía ) rajtâ  űtöt- 
„ tek. E zt, látván Simonyi Hadnagy Úr, a* 
„bagazsiák mellett lévő emberekkel, és a’ 
„maga kevés embereivel akarván a’ fogságból 
„ védelmezni; l\. a* vagy 5. ízben való' bevágás- 
„sal rajtokmentj melly által az AerariumnaK 
,, igen «agy javára, és a’ nagy kárnak meg-. 
„ mentője volt, mivel számtalan sók rakott sze- 
„  kerek, lovak, *s több holmik, á’ mellyek 
,, az .ellenség kezeiben minden bizonnyal jutot
t a k  volna; mind azokat, hiányosság pélkül 
„megmentette. Sött az elölíévő truppoknak 
„ is  értésére adta a’ következő veszedelmet; kik 
,, magokat azonnal egyben húzván, az ellensé- 

pet öszvesécf.cr«! láesrtámadták: mellv" már ak-
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„kor egész két lovas felekezetbül alván, az 
„ Ország utat elterítette. Akkoron éppen az 
„ említett Hadnagy Úr Simonyi megérkezvén, 
,, az Ô tett vitézségei után , a’ fél svadront által 
„vette az említettUhlánus Regementben/hol 
,, már a' másik fél Svadront az ellenség majd 
„meggyőzvén; sott már a’ leszállásra is kinsze- 
„ritené; akkor Simonyi Hadnagy Úr, az el- 
„ fenség Flankjában mingyáit bevágván, ezek- 
„ nek Szerencsétlenségét annyira eltávoztatta, 
„hogy nagy sebes ragaszkodással., a'már fog- 
„ ságban esendő fél svadront egészen megmen- 
„ tette: kiknek segedelmével egy^yütt, az el- 
,, lenségen olly fordítást tett, — hogy azoknak 
„  nagy részét elfogta; a’ két regementnek ágyúit, 
,<és 150 puskaporos társzekereket fogságban 
„  ejtett: a’ mellyek mind , e’ sokszor említett 
„ Hadnagy Úrnak tulajdonitattnak-

„Melly nevezetes Vitézi cselekedeteiért, 
„ezen Hadnagy Úrnak mindennémű alkalma
it tósságban dicsiretünket tenni kötelességünk
ének tartyuk; ki katonai vitézsége által nem 
,, csak ezen , de mindenkor magát az ellőtte megr 
„ szoruld dolognak mentőjévé; az Aerariumnah 
„pedig nagy hasznára, és segítségére kívánt 
,, lenni; nemkülömben a’ Regement dicsőssér 
„gét feltartani, sőtt azt gyarapítani iparko- 
,, dott. Mellyekért el sem mulathattyuk, bogy 

az ô meg jutalmaztatásának megnyerése vé- 
,, gett ezen bizonság levelűnket ki ne adnánk. 
„K ölt Prágában, Mártius i-ö napján, 1804. 
,, esztendőben. (L.S.) Herczeg Rosenberg m. p. 
„  F. M. L. — (L.S.) Gróf Frenel m. p. Generá* 
„ lis. (L.S.) Báró Stűtterhaim m.p. Major. (L.S.) 
„ Gróf Hardek. m. p. Kapitány. — Lang m. p. 
»5Kapitány. ■— Spitzer, m.p. Kapitány. — Bá- 
»ľó Isztricz, m. p. Hadnagy. — Hutter, m. P«
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,, Fő Hadnagy----Báró Majtényi. Fô Hadnagy.
„  — Edelsbacher. mp. Fő Hadnagy. ^  Zelecz- 
„ ky. Strázsa Mester. Polanovsfey. m. p. Káp- 
,) lár. — Dubnitzky. m. p. Káplár. — Doleszay. 
„ m . p. Káplár.

E’ mellett a* Pattyantósok a' következő bi- 
zonság leveleket adták. u. m. — „ Juniús zg-kán 
,»1800. esztendőben; a'mint az ellenség, Her- 
,, czeg Rosenberg , és Frénel Generálisok bri- 
„  gadáit Nireshaim mellett ( hátok'megó kerül» 
„vén) hajtotta volna; és az Ármádiától, a* 
,, melly Nördlingen felé már megoszolva nagy 
^sebességgel hátra' húzódott volna; az akkor 
„ron Merfe’d Uhlánusoktúl hozzám rendelte- 
„tett Ágyúkkal lévén, az ellenségtül úgy kö- 
„ rúl vétetodtem, hogy a’ nagy hanbiczos Ágyú
éi, imať, és az Ágyúkkal bánó Katonáimat már 
„fogságban ejtették. — Simonyi Fő Hadnagy 
„Ú r csak ugyan az említett Uhlánusoktúl, ezt 
„észre vévén , az akkoron kórmánya alatt lé- 
„ v ó  fél svad’ronnyal az ellenségnek vágott, 
„4iogy ezen pr  ̂1 + vissz« -* gadhasj^ jnelJj^
„kor az Agyúk kótíii lévő ^nenseges lovasság 
„ szál adásával magát védelmezni elegendőül 
„nem tudván, ugyan ott hellyben agyon vag- 
,, daltatott, egy része pedig fogságban ejtetett 
,, melly módon azon említett elfogott ágyúkat 
,,leg  szerencsésebben vissza nyervén, meg 
„ mentette. — Mi tehát alább Írtak kötelezte* 
^•tüúk, átnevezett Simonyi, Fő Hadnagy Ur- 
„ nak , ezen tulajdon szemeinkkel látott nagy 
„ vitézi védelmezését, igazságtételünkkel bébi* 
j, zonyitani; 's egyszer'smind vallyuk, hogy a’ 
j, mint ez alkalmatosságban , úgy a’minden né- 
,* mü környűláHásokban , Vitézzeit ébresztvén, 
}, nagy vézéri szavaival bátorította; ’s magún*

Itat norilo- .nn-vAinbal • p» virvi'if.t.. védňlmezése
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y, ala, mint egyedül ô benne bízóban helyhez* 
„tettük: a' Kinek is elfelejthetetlen meg hálá* 
„lássál, és köszönettel tartozván; valamint 
„életünket, úgy minden szerencsénket egyedül 
„nékie talajdonithatunk — Hölt Edelsdorfban. 
„Martius l-ó napján. 1802.esztendőben. (L.S.) 
„  Hermansberg m. p. Fő Hadnagy az Artilleri- 
„ánál. — Joan. Heinrich, m. p. Pattyantós 
9, Strázsamester. — Adde Márton m. p. Patty an* 
„  tós. — Majer, m p. Pattyantós.

Azután Junius a7-kén midőn Kray Vezér
lése alatt az ÁrmádiaNeuburgnál a’ Dunán ál
tal menne, legottan Le Coarbe, és le Grane 
Divisions FranCzia Generálisok, a’ hátörzose- 
reget úgy megtámadták, hogy dühös erőszakos 
tételeket, nehány Hegementek különös vitéz
ségei tártőztathatták; hol a’Merfeld Uhlánusok 
is egy bataliom gyalogsággal megütközvén , a* 
többiek között Simonyinak kadét öttse is ele
sett: dé bezzeg in ás részről ama hires Fran
Czia Granatéros Latur D’overne,  is egy csid» 

J 54ira^_4tíäj elesett; kinek neve a’ Francziák 
nál elfelejthetettlen Szert-flfíveNI már ez előtt 
hires Divisions Generalis volt, de a’ revolútió- 
ban önként közembernek állván, semmi Tiszt* 
séget, vagy más titulust el nem fogadott, mint 
el&o Granateros a" Francziáknál. — E’ csa
tában Simonyival mitörtént, a’ következendő 
bizonság levél hitelesen elölád: u. m,

„Junius 27-kén 1800-ik esztendőben,, a’ 
„m int a’ Császári Ármádia Neuburg mellet a" 
„ Dunán keresztül húzódott, a1 hátúi hagyatott 
„ hát örzö sereget az ellenség annyira megtámad- 
„  tä , hogy a* sok helyeken próbált ellentál- 
„lási után is , magát hátrahúzni kintelenite- 
„ tett. — Akkor, Merfeld Uhlánus Regemen tyé- 
Mben lévő Simonyi Hadnagy Ú r, a’ ki azon
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„időben az 6 czugjával oldal patrolba vala, asj 
„  ellenség tételét bővebben általláttván ; magát 
*, Különös fortéllyával, és katonai szép elméi* 
„  kedése által az ellenség háta megéhúzván, az or- 
„  szág úttyán , melly Kaisersburg helységbúi 
„  Strász felé viszen, a’legnagyobb hirtelenséggel 
„  azt megtámadgya; mellyre az otett nem tudó 

ellenség olly zavarodásban hozattatott; hogy 
„ seregjekbűl l T iszt, és 60 gyalogságtól lévő 
„emberek fogságban ejtődnének. 6 Tisztet a' 
,, Benyovszky, és Lasczy Gyalogságtól. íao 
„embert a' mindenféle Regementektul, mint. 
„fogottakat rabságoktól megmentett; sok sze- 
„  kereket és lovakat elfogott .* továbbá e’ zava- 
„  rodást és csonkúlást, a' Merfeld Uhlánus Re- 
,, gementnek, üzenete által értésére adta; melly 
,t azonnal újra bátran megtámadgya az ellensé* 
,, get, ’s oily nagy verekedésben hozta , hogy 
,, egy egész bataliom Gyalogság öszve vagdal* 
, ,  tattván, a’ többié hátra nyomattatott, a’ 
„  Császári Ármádiának pedig a’ leg alkalma- 
, ,  tosabb belly felállítására szereltetett. — E’ 
„  szép vitézségét, és bátor katonai tetteit a’ne* 
"̂Vbeett Simonyi Hadnagy Úrnak, mi az alább* 

, ,  irtak bizonyittyuk, a’ kinek is Viselete ál* 
„tál tett hasznokat és szerentsét tulajdonítunk; 
,, kivánnyuk a’ leg nagyobb ipértékben való ju- 
,, talmaztatása végett ezen bizonság levelünket 
„  kiadni. Költ Grátzban , Februarius 2Ó*kán 
„  1802. észt. (L.S.) Herczeg Rosenberg, m'p* 
,, F. M. L. (L.S.) Stűtterbeim m. p. Major (L.S.) 
„ Haidl m. p. Major. (L.S.) Radetzky, m. p. Ka* 
„pitány. — Spitzer, m. p. Kapitány. — Ritter- 
„ steín m.p. FÔ Hadnagy, — Zeletzky. m.p. Ráp- 
,, lár. —- Dolessay. m. p. Káplár. — Dubetzky. 
,, m. p. Rözvitéz. — Polanovszky. m .p. KözvU 
••téz. —a-Mellv bizonsáar levéllel, a* Herczeg



„ e’ következendő különös levelével is meg» 
„ tisztelte.

Nagy Érdemű Vitéz FŐ Hadnagy Űr !
Uraságodnak 21-kén irott levelét kapván, 

azonnal a’ tulajdon erősítésemmel egygyütt 
küldöm vitéz tetteiről szolid-bizonság leve
let, és kívánom, hogy ez által dicső érde
mei megjutalmaztassanak: maradok Urasá
godnak *

Grátz 26. Febr. 1802.
igaz barát-tya

HerczegRosenbérgm.p. F.M:L.
Simonyi ez ütközet alatt, lovain kívül 

mindenét elhagyván , egyedül rajtalévő ruhá
ja maradott; de más részről Ő is az említett 
két Generálisok bagázsiás szekerét elfogván, 
kára gazdagon a’ leg szebb mennyiségben, ’s 
nérnuségben annyira megtért; hogy a mosto
ha idő miatt csak lovait rakhátná meg, a’ töb
bit pedig elprédálná; mind az által egygyifc 
Generalis üj ruháját azon gondolatbúi megtar
totta, hogy e’ véletlen háborús esetben hasz
nálhassa. De mivel a’ szerencsétlen csatázás 
miatt maga a* Felség az ármádiához jönne ,. és 
Hohenlindenben némely kötések mellett fegy-, ■ 
vernyugvás szerződne; a’ Merfeld Uhlánusok 
azonnal Háag tájékára mint nyugovő szállás
ra rendelődtek; melly esetben egykori Tiszti 
ebédre furcsaságbúi felöltözvén, az Óbestert, 
és Tiszti kart igen kellemetes zavarodásban 
hozta. — E’ tanyázásban Simonyi egy fére 
fekvő faluban rendelődvén, ama régen érzett 
nagy szükségű Franczia nyelvet, több alkal
mas ízben szerzett Grámmatifcábúl, és Romá' 
nokbúl , tauúlni kezdetté ; melly nyely czikor-
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nyás szavaival, sokszor magának és másoknak 
tréfás kellemetességet okozott': de ezt meg ún- 
ván , végre a’ rajzolásra és festésre határozta 
m ag á t; mivel pedig többszöri szorgalmas műn-, 
bájával meg nem elégedneharagjában pemz* 
listitium ot te tt;  de csak hamar Kedve kereked
vén azon gondolatra jö tt , hogy maga magát 
tűkör előtt lefesse, de mivel ábrázattyával 
semmire sem mehetne, végre egy fŐnélkűl va
ló  Uhlanus Tisztet festett: azomban a’ Hely
ség birtokossá famíliájával elérkezvén » beszéd
ben hozódot, hogy itten 8imonyi únalmas ide
it mivel tölthette ; ki allig monda'ki festő mes
terségét , már remekjét, mutatásra kívánták; 
melly fő nélkül való Tisztet, a* szülék enge- 
delm ébűl, a* Házi szép Kisasszony .tökélletes 

* előmenetellel lefestette, és örök emlékűi ma
gának tartotta. — Innét az Uraság nem soká
ra  másfelé menvén, Simonyiriak órái még 

.Únalmasbak lettek; azért a'közel lévő fő Szál
lásra , és városokra, a' pénz bŐvsége miatt já- 
ezó vig Tisztekhez járkálni, és naprúl napra 
szerencsésen jáczodni kezdett; melly örömöd 
nyereségből vígan élvén , vagy joo. aranyat to
vábbi gazdálkodó szükségére tartogatott. ■ — 
Azonban midőn a’ fegyverszünet felbontódnak 
a' Regement ide ’s oda való rendeltetésében, 
November holnapjában Regensburghoz érke
zett j hol az ellenség a’ nagy ország úton Kehl- 
heimnál, hegyes és kösziklás, de tábori alkal
mas helyen már magát felállította, — itt Si- 
monyival mi tö rté n t, e' következő bizonság 
levél elbeszéli:

„ Midőn az ellenség 1800. esztendőben » 
,, a’ Duna mellett Kehlheimnál, bal Flankja 
„ oltalmazására, és F. M. Lt. Gróf Rlenau- Re
jt gensburgnál álló haďiséregének kémlelésére v

Jť



„ győzedelmes előrfe nyomulással ki áll an a ; 
„ azonnal F. M. Lt. Gróf Rlenan, 3-dik No- 

vemberben, a’ Merfeld Uhlánusoktúl Simo- 
„ nyi Hadnagy Urat fél svadronnyal elküldőt. 
,, te , hogy az ellenséget megvisgálván , nékie 
„ különös alkalmatosságot szerezne: mellyre 
„ Simonyi Hadnagy Ú r, népét olly katonás. 
„ san és okossan vezette , hogy az ellensé- 
„ get ' egészlen elkerülvén , azok hátok 
„ mege’ jöhetett, hol Lengenfeld nevű falu- 
,, ban szálva lévő lovasokra , lóra űltekkor úgy 
„  rajtok csapott: hogy azokat nem .csak zava- 
,, rodásban hozná, hanem minekutánna nehá- 
„ nyat ]evagdaltattna, minnyájan magokat fog- 
,, ságban adnák: ezennél a’ lóger felé, hol 200. 
„ gyalogság vala sietett; kik e' részről ellensé- 
„  get nem várván, magokat széjjélverten meg, 
„ adták. Nem különben a' kősziklák között 
,, pikéten álló jö . emberek, midőn hátúi lévő 
,, segítségek elfogását ijedve szemlélnék, ma
rg ó k a t egy puska szó nélkül megadták: és 
„ igy Simonyi Hadnagy maga indúlattyábúl, 
v  Commándójával, és a’ többi posztokról ősz, 
yt ve gyűlt patrolok segítségével ezen Francziá- 
„  kát elfogván, Regensburgban vezette. — 
„ Melly vitézi, és minden katonai okossággal 
,, végbe vitt dolog, azonkívül hogy az ellenség 
„  több 3°°* embereit elvesztette; azon nagy 
„  haszony is lett; hogy F. M. Lt. Gróf Klenau, 
„ ez által módot nyert az ellenség állásárúi ’s 
„ erősségéről igazi tudósítást venni: melly ál- 
,, tál olly állapotban esett, hogy másnap az 
„  ellenségre menvén, azoknak sokkal több kárt 

okozna; melly is leg főképpen az ármádiá- 
„ nak állásához sok hasznot hozott. — Ezen 
ti szerentsés kimenetelét a’ dolognak, egyedül 
m Hadpagy Simonyi vitéz katonai cselekedeté.
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^  nek lehet megköszönni. Költ Regensburg.. 

ban, December 12-kén 1800. észt. (L.S.) Gróf 
Klenau m. p. General. F. M. Lt. (L.S.) Gróf 
Vallmodens m. p. Obester. (L.S.) Spitzer. 

"  m. p. Kapitány. — Ritterstein, m. p. Kapi. 
„  tány. — Báró Űichstritz. m. p. Hadnagy. — 
„  Dolesay. na. p. Káplár, etc.

E’ történet után December közepén, mi
dőn  Regensburgi Bárány vendégfogadóban 
számos fő Tisztek járnának, Simonyi is gyak
ran  meg jelent: a’ többi között, egy igen szép 
Kata! Fránczia Generális, ki Bonaparténak fi
gy ptumbúl nem régen meg érkezésekor Ad
jutánsa vala, ide érkezett: melly esetre, mi
vel a' sok felé tartatott társaságok miatt a’ to 
ksora t2» órára rendelődne, a’ korábban jövő 
Tisztek, az egy vagy más Szála szegletében no- 

. ha sokan volnának, még is csendes beszélge
tések között szépen unták m agokat: a ' többi 
között, Gróf W artenslében M ajor, Illésy Ka
pitányai a’ Blankenstein Huszároktól mint úta- 
sok soká susogván , Simonyi, W artenslében- 
nel mint idegenek egymásra nézegetnek, de 
W artenslében csak hamar megtudván ki lé
gyen ezen vágott pofájú ember, Magyarul Si- 
m onyit meg szóllittya: Az Úr Simortyi ?
S. igen -is’ — W . Régen hallottam hirét az Úr
nak ? — S. Ugyan „ — W . örvendek hogy meg 
ésmérkedhetünk. — S. Én is. — W. Még mink 
ňem is láttuk egymást? —- S. Nem bizony. —. 
W . Az Úr Magyar? — S. Igen is. — W . Hát 
miért szolgál az Úr a’ Csidásoknál?— S. Bár 
csak már vocsorálnánk. <— W . Volna e’ kedve 
az Úrnak szolgálni az HuszárokiiáV? -5— S. Fel
sőbb Ranggal, akár a’ veres köpönyegeseknél.
— W . Hogy kérőit az Úr ezen Regöménthez ?
— Š, kivel van szerencsém ? **— W. ÉéJ vagyok



Major Wartenslében. — S, Gróf W artensle
ben ! — alázatos szolgája — mire a’ várt v en 
dégek , a’ Franczia Generális, Gróf W alm oden 
Óbesterrel, 's több Stabális Tisztekkel betop
pantak. De Wartensleben Simonyit el nem  
hagyván, néhány pohár kiüresitése után o lly  
barátságban erezkedtek, hogy Simonyi külö
nös szerencséjének tartaná, ha a' Blankenstein 
Huszárokhoz Fő Hadnagyi ranggal általmehet- 
n e ; igy vocsora után Magyar módra egy más
tul elválván : Gróf Wartenslében allig ért Re- 
gementyéhez, már az Óbesterrel elvégezte, 
hogy Simonyi híres vitézségéért , a' Blanken
stein Huszároknál Fő Hadnagyságra Örömmel 
fogadtattna. — Ez a la tt, 18-dik Decemberben 
a’ Merfeldt Uhlánusok Feucht helységnél elő
re nyomulván, az ellenséggel őszve csaptak» 
hová Simonyi bár már nem tartozna, de a 
különösen szerette Tisztek barátságos búcsú* 
zása m ia tt , bagázsiás lovait Neumark város 
sában hagyván, maga jó barátit követte: d 
mivel más nap a' Feuchti erdőben való nag^ 
verekedés végett a’ bagázsiák hátrább tolód" 
nának ; Simonyi barátságos könnyek közöt* 
elbúcsúzván, minden köz embereit ’s all Tisz* 
tyeit utólsó fillérig megajándékozta, gondol*

' ván hogy hátrahagyott 200. Louidorját felta- 
lállya: azonban fáradott lovával a’ Neumarki 
fogadóhoz érvén, bagázsiája hátra menését an
nál szomorúbban ballya, mivel sem lovára, 
sem magára való kölcsége, vagy más pénzé 
teendő holmija' nálla nem lénne; melly szo
morúságában egy Regensburgi ösjperassére , 
kinek nem régiben egy louidort kölcsönözött, 
találván; öröiú köszöntése után baját értvén}, 
serény parancsolattal lovának szénát, abrakot, 
’s magának jó vocsorát rendeltetett , és azzal
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őrökre éltfint. Innét Simonyi falurúl falura 
menvén, éjféltájban lova elcsüggedése miatt 
egy korcsmához té r , és azonnal bagázsiája kö- 
zelléttérül tndósítatik; és igy midőn Baváriá- 
i>an Reichenschvám faluban tanyázó Stábhoz 
December 29-kén szerencsésen megérkezne, a’ 
Fegyverszünet is kihirdettetett: hol Simonyit 
kevés idő múlva Gróf Merfeldt Uhlanus Gene
ralis ezen levelével tisztelte m eg! —

Nagy Érdemű Vitéz Fő Hadnagy Ú r!
Gróf Walmoden Óbester Úr hozzám tett je- 

lentésébűl ,‘nagy fájdalommal láttam , hogy 
én azon Oberstlieutenant Tisztség adásra elég
telen voltam , mellyre a’ Blankenstein Hu
szár Regementhez való általinenésével emel
tetett; ezen általmenést annál inkább nem 
hátráztatthattam , mivel seregemnél lévő 
minden érdemekkel tellyes Tiszteket, kik
hez Vitéz Uraságod minden tekintetben mél
tán  tartozik; tehetségemből előmozdítani kí
vánok. Azért ezután i s , midőn szerencsét ést 
előmenetelt kívánnék, a' hol csak valamial-„. 
kalmatösságot kaphatok, Uraságod javát te- ' 
hetségembűl különösen előmozdítani el nem», 
mulatom, Melly idulatú tiszteletet teszi.

Vitéz Uraságodnak 
Ueobendorf Februarius 12-kén 1801,

alázatos szolgája 
Merfeld, m, p. F. M. L.

A’ bék esség 1801 -ben megköttettvén, azon
nal Aprilis á-kén a’ Blankenstein Regemen- 
ty e , Cseh Országi rendelt helyére indúlt, ho
vá a’ Stab 29-kén Gabelben érkezvén; Simo
nyi Czugjával, egy fére lévő Runersdorf falu
ban he ly h ez te te tth o l egy öreg Bírónál, ki
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körcsmáros is vala, azon nehézséggel kosztot 
kapott, mivel az előtte lévő Tisztek önnön gaz« 
dálkodásokbúl élvén, erre nem szorúltak: itt 
Simonyi eleinte unalmas idejérűl panaszoltad» 
ván , az öreg Biró bisztatólag megszóljál, majd 
az Ur is meg -fog itten szokni, mint a' többi; 
lám az utólsó Tiszt Úr 3o- esztendeig volt itt, 
az előtte való pedig 24-ig sött az Atyámtúl bal« 
lottam , hogy mind sirva ment el innét: melly- 
re Simonyi viszontattya, én éppen ellenkező» 
leg gondolkodok, mert azok akkor sirtak mi* 
dőn elmentek, én pedig most sírok hogy ide 

. jöttem ; bizonyára menteinkor nevetni fogók: 
mellyre azok nevettek, Simonyi pedig a’ 3o. 
és 24* esztendőt még lovaglásában sem verhet
te ki fejébúl. — Azonban esztendő múlva a’ 
Regement numerussát változtattván, a’ Stab, 
Brandeisben, Simonyi pedig Prágához négy 
mértföldnyire lévő Melnik szép várossában ren
deltetett : ki midőn többet Prágában mint lak
helyén lenne, Német és Olasz Országban . s í 
zett pallérozott társalkodását különös előme
netellel annál is inkább használta; mivel el« 
válhatatlan jó akarója Gróf W artenslében, min
den fő Házak tárSalkodásában hordozgatta: 
kiktől négy esztendő alatt a* háládatos tiszte«, 
letet és szeretetett megnyervén, csendes, va
lódi Ízlésű ember kezdett lenni, és micUÉB má
sok ezrenként költenének, 's rakásra »wfce»

* getődnének, Ő mindenkor a' maga valwhgá- 
ban álhatatossan megmaradott.

Az 1800-ki háború után, Mária Theresia 
Capitulum tartato tt, hol azon nevű Vitézi ke
reszttel hetvenötén meg is jutalmaztatták; mi* 
vei pedig Simonyi ez alkalmatossággal ezen i 
Rendet ( a’ mint a’ statutum tartya) nem kér
n é , el is maradott; de mivel több .érdemes

Tisz-



Tisztek elmulasztanak volna , 1802-ben a* Fel
sé g  egy tóldalék Capitulomot rendelt: melly 
esetre Gróf Warten síében ösmérvén Simonyi 
v i téz tetteit, Őtet arra kisztette, bogy Vitéz tet
te inek  dátumait adná által. Azonban pedig 
G ró f Warterislében a’ csatában lévő Tisztek- 
k e l  és Commendánsokkal értekezvén * minden 
v itéz  tetteit bizonyító leveleket* a* Capiíulurn
ában rendelvé volt Báró Kimayer lovas Gene* 
ralisnak  sietve élküldötte: hol érdemeit tekin
te tben  vévén, Mária Therésia Vitézi Kereszt- 
tyével megörvendeztetett. Mellynek, azon esz
tendő  _ Május 13-kán történt pompás felfüg
gesztésekor, Gróf W artensleben, svadronyt 
Ünnepi pompával kiállítván, azokhoz anyai 
nyelven tártott, ’s a’ jutalmaztatás méltóságá
hoz képest igazi katonai fontos beszédgye után , 
Sim onyi vitéz melyének ékesitésére, a’ juta. 
lom  keresztyét nagy vivát kiáltások között fel- 
függeztette: azután pedig Gróf W artensleben, 
a' város alatt lévő szép szigetben, nem csak 
az ide való. Tiszti kart,. de a' szomszédban ta
nyázó Regementek Tisztyeit i s , muzsikával zen. 
gő* jó izü nagy ebéddel megvendégelte: mel* 
lyet a’ vig vocsora, és örömös tán ez rekesztett* 
— Ezután Simonyi óhajtott bóldogságában lé
vén , a’ közellévŐ Uraságok látogatásával, kü
lönösen pedig Benatek kastéllyá barátságával 
töltötte idejét; de mind ezek mellet* a’ legna
gyobb jövedelmet hozó istállójához különös 
gondossággal viseltetett, mert a’ leg roszabb 
lovát is néhány hetek alatt, bámúlást érdemlő 
tanításával, a’ leg kapósabbá változtatta,

E’ békességes helyen kiki v íg . élettyérűl 
gondolkodván ,  egyszérre véletlen p a r a n c s o la t  
hirdettetik, hogy 1804-dik Martius elein fél Re
gement Feralbergischben idúlna: kik is az utóit
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néhány oda rendelt tábori csapatokkal öszve 
akadván, Austrian és Tirolison keresztül Sváb 
Országban, Aprilis 19-dikén Mengen tájján meg
szállottak ; honnét Sitnonyi, Clostervald nevű, 
lio* ezer tallér jövedelmű gazdag Apácza Klas
trombán rendeltetik; ez eseten, a' Dámákból 
lévő 70. Apáczák annál inkább rettegtek , mi
vel az ő szent falaik közé, soha nem látott 
idegen katona Tiszt szállana. Azért ama kelle- 
metes idejű Fejedelem Asszony született Zvei- 
er Grófné keményen meg hagyta, hogy Simo- 
nyi séjjfiini szükséget ne érezzen; sott hat öre
gebb Apáczákkal a* rekeszték ajtónál, mély 
tiszteletét tenni kívánván ; midőn Simonyi Pap- 
jókkal megjelenne ýa* selyem firhangok’ kinyí
lása alatt földig borulva, irántok való kegyes* 
ságiért könyörögtek í kiket Simonyi, midőn 
beszédgyével és keresztény viseletével tellye- 
sen m egnyugtatna, a’ Fejedelem Asszonnyal 
további beszédgyét, a' Szent írásról, és Üd
vösségről folytatta: mellyért az egész Klastro- 
miaknál jó hire futamodván, kiki e’ jó lelkű 
ellenséget örömmel kívánta lá tn i; és napról 
napra csak hamar az öregtfil, a* legfiatalabbig 
tisztes személyes látásához szerencséje adatott; 
mélly ritka látásért: valamint (leinten e’csen
des magánosságot megunta; úgy,kilencz hol
napi lakása iftán, éltében talán legelőször 
hagyta él legnehezebb szivérzéssel kedves szál
lását , — mert, —-

Mivel ezen esztendőben a’ Charge (rang) 
eladásók behozattattnának, Simonyi azon alá
zatos'kérését , Károly Királyi fő Herczegnek 
m int Kriegs Praesidensnek beadta: hogy néki 
mint rég i, ’s érdemekkel tellyes szo lg á la tá 
ért igen fájdalmasan esne, ha illy módon fia
talabb Tiszt eleiben tétetődne. Mellyre való
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nézve Gróf Wartensleben a’ f§ Hefrczegnél bi-* 
dolgozta, hogy Simonyi fizetés nélkül, Septem« 
l>er holnapjában, második kapitányságra emel« 
te ttn e : mellyért Glostervaldbúl, ama kastél« 
lyokkal ékeskedő kellemetes Ulm vidékére jö- 
■vén, noha mindenek gyönyörűségévé! eltelne , 
még is a’ Klastromi élettyét mind addig eí 
nem felejthette; még egy szerencsétlennek sor
sát nagy fáradsággal, ’s ritka • állandósággal 
boldogságra emelvén, annak váratlan háládat- 
lanságárúi meg nem világosítatott: és igy va
lam int minden fájdalomnak vége szokott len
n i , úgy Simonyi bár nehezen, valahára ma
gát' megnyuktattván, kevés idő múlva kelleme- 
teá Házaknál szép ösmeretséget n y e rt: de csak 
hamar Stutgardban való rendeltetése által e* 
béli elenyészett ösmeretséget j  újjabb kettes 
szerencsével pótolta, mert mint idegenig és 
Austriai T isztet, nem csak a’ Nagyok j dó iria- 
ga a’ Király és Királyné is audiencziával néni 
csak szivessen fogadták; de Ludaksburghoz 
nem messze Seehof nevű Királyi kastéllyban 
a’ Királyné születésó napjára tartatott ünnep
lésre is meghivattatott, *s ott mindenben meg 
kűlömböztettetett: mert az estvéli táncz ide« 
jén , a’ Király 'íus Asszonnyal, a’ Vektphaliai 
Királynévá^ elöl Ecosaist tánczolni szerencsé
je volt Méllyé’ béli kűlömböztetésnek azon neve
zetes következése lett, hogy egy édes andalo- 
dásban merült szempillantásban megszorúlván; 
A1 Hadnagy korában tanúit öröm érzést szü
lő Fsanczia mondásokat elővenni kintelenf« 
tettne; melly akadozva mondott szavát , ami- 
szépség szív örömbe merülve—- tizenkettőnek 

.is gondolván; éppen arra magyarázta, a’ m it 
lelke óhajtott. — Melly módon Simonyi né« 
hány napi' Jfényes mulatása mellett szferenesé*



jét inegtévén; midőn vissza utazná már h íre  
futamodott, hogy Simonyi az Udvarnál m agát 
megkedveltette. — De Stutgardba»-is, téli és 
nyári társaságokban egy Grófné tíagy tisztele
tű  barátságában esett , ki toeg tanította Ö tét, 
hogy mit érdemel és mit tud áldozni egy 
nagy lélekkel bíró Asszony! mert ( mivel fér
je egy Királyi Udvarnál követségben lenne ,)  
az i8ö<M)en kiütött háború alatt mindenkor 
módot talált, minden nevezhetetlen fontos po
litikáról Simonyit hasznosan tudósítani: melly 
hat esztendeig tartott sűrű levelezés Után , mind 
a* két rész tapasztalta, hogy az egyett értő bi
zodalmák egymást vóltaképpen megérdemlik.

A’ hevenyében' kiütött háború m iatt, 
1805-dik Augustus holnap <j-kén az egész Re
gement Felső. Austriában öszve jö tt, és Tiro- 

, lison keresztül , a’ Bodensee* tenger m ellett, 
Bregentz környékén megállapodott. Ez útban 
Simonyi Svadrony Commendánsá tetetődvén, 
noha nagy famíliákból való három fiatal gaval
lérok rangban előtte volnának, még is Septem
ber i 3 -kán a’ második Svadronyt által vette. 
Melly jeles szerencséjú rangját megbecsülvén, 
’s arra való alkalmas léttét kevés idő múlva az
zal még is m utatta; hogy fiatalságból álló em
bereiben olly ren d e t, lelket, és 4gaz katonasá
got öntött; hogy mind önnön, mind mások 
bámulására az egész hadi testnél érdemet; az 
ellenség előtt bedig félelmes ösinéretet nyer
nének, mivel bátorított lelkek, szemek, fulök 
vezérjekre függesztve, mindén ellenségnek ije
delmét okozott; — Illy formált Svadronnyával 
Simónyi Octóber 19-kén a’ Biberaki úton piké- 
tén lévén; hogy az ellenségrűl szórt sok hirek 
k^zül valami bizonyost tudhasson; néhány em- 

- hereivel patrolban indúlván, erőssen feltette



addig való fürkézését, míg ellenséget iiem ta* 
lálna: melly szándékkal egész Biberak várossá 
ko faláig érvén, hallya az ellenséget Ulumnak 
húzódni, és néhány minutnmok előtt egy el- 
lenségi patrolt keresztül menni. Erre Simonyi 
neki esvén, nem sokára az egymástúl távúi 
menő Frančziákat elérvén, sebes fűtő Anglus 
lován eleikben ugratott, és bár fortélyQs ne- 
hézséggel, mind addig feltartogatta , mig a* fár 
radoft lovakon jövő Commandója el nem ér
kezne; kik’ segítségével, a’ la. emberbül, ’s egy 
strázsa mesterbűi állő Franczia patrolt szerencsé
sen elfogván, tanyásokra vezette*. Melly fogottak 
a’tábori Commandérozónál, és sereg csapátok
nál különös érzést okoztak; mivel e’nagy hábo
rús epokában ezek elsők voltak', kiktül az ellenr 
ség’ yalóságos állásárúi bizonyost halhattak, 

Nem sokára ismét a’ szolgálat Sinionyira 
kerülvén, egész Svadronúyayal pikétre indúlt; 
de mivel a’ poszt váltáskor az ellenség fek
véséről semmi bizonyost nem venne , különös 

'  tettekre új rendeléseket te t t ; azomban egy 
czugjával pikéten lévő Tisztyétül tudősitatik, 

■ egy Lovas Commaadónak Ravensburg városi
son keresztül való menetel érül, ki a* Duna 
mellett Ridljng várossánák sietett. Simonyi 
ezen jelentésre jó féle mappáját nézvén, ész
revette azoknak hamarjában való vissza téré
seket; azért 4<5. embert, 3 . Tisztet magához 
rendelvén, velek éjfél után útnak indul »ésvji 
radta felé megáivá Tisztyeinek m ondgya: Ura, 
im ! meg mutatom, hogy mi igaz hív katonák 
vagyunk, mert bizonyos legyenek hogy ezen 
Francziákat mind elfogjuk! Azonban midőn 
az ország úttul eltérő, ’s Menningen városká
nak vivő úton egy sűrű erdőben menüének,

. nem kevéssé minyájan megütköztek, hogy a



Szak út miatt kiki magánýossan menni kinte- 
lenitettne: de Simonyi néhány emberrel ma
gát sietve által törvén , egy szép gyepes mező
re ért, hová a* többiek is örvendezve eljutt* 
van ; azonnal ♦’ közel lévő faluban ugrattak, 
hol a’ Commandó bizonyos erre menéséről 
azon tudósitást vette; hogy az ellenség félel
me m iatt,.az ország úttúl fére lévő helyen éj
jeli nyugodalomra tanyát ütöttek volna. Azért 
Simonyi sebes utánnok nyomulással nyomdo
kit követvén, csak hamar egy szűk útú erdő
höz é r, és a’ kint álló.Franczia strázsára buk
kan ; ki midőn Simonyi kardgyát fejének, a’ 
káplár pisztollyát melyének- szegezné, szungyi* 
hálásából fel eszm élkedv én , nagy ijedve hátra- 
vivődött; Simonyi pedig néhány lépések után 
az erdőbűi ki érvén ; a’ lovak mellett pihenő 
FrancziáJira talált; kik’ sokaságán annál in
kább megütközött, mivel a’ szűk ú t miatt el- 

• nyúlt Commandója sebes érkezését lehetettlen
nek képzelné: de szerencséjére a' tunyárí sé
táló Tiszt csak néhány minutumig - való nézé
se után parancsollya embereit lóra; melly pa
rádét Simonyi nem várván, tele torokbúi ki- 
á ltya: Rajta Vitézek! mellyre ama jól kitanult 
emberei elorditák magokat annyira, hogy a’ 
rajta rajtának allig lett vége, melly szörnyen 
zengő kiáltásra, annál nagyobb zavaródásban 
jöttek a’ Francziák, mivel az egygyenként 
nyargaló néptől, sebessen környékeztettné* 
-nek, azért fegyvereiket le hányván, ijedve ma
gokat megadták. Ékkor Simonyinak. sok szo
morú példái u tán , azon gondot adó szempil
lantása le tt, hogy-ezen Barbie nevű Fő Had- 
nagyval lévő 1)6. Franczia foglyokat mi módon 
vihesse el. Azért kevés embert előmenni; a — 
£• fogottatt egynek vezetni; T isztet, Lelkös
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Fő Hadnagy vigyázására rendelvén , maga pe* 
dig a’ többivel hátörzŐ sereget formálván, 
m inden vigyázott sietséggel Ravensburghoz 
érnek; honnét, midőn Tettnang városihoz 
jutnának, éhen szomjan lévő fáradott embe* 
r e i t , ’s lovait; nem külömben fogott népét pi- 
henve jótartotta; a’ Tisztek pedig ama hires 
fogadóban jeles ebédhez ülvén, éhségeket kü
lönös eledelekkel ’s italokkal enyhítették, sott 
diadalmas vigságokban talán habemus is volt : 
mell.y örömös 1 étteke t-, a’ fogott Tiszt szomo
rú szívvel, könnyes szemekkel tekintvén . vég
re a’ sok kínálás, ’s erőltetés felett kifakadótt, 
mondván: U raim ! nem csak m ost, de talán 
soha sem kívánok többé enni, mert holtig va* 
ló szemre hányást soha meg nem szünök mar 
gamnak ten n i! mivel én , és embereién, Rege- 
inentünk yálogattyai valánk,még is majdcsak 
nem kevesebb ellenségnek minden védelme- 
aés nélkül megfogattam, és rabságra adtam 
magamat; azért szivszakadva megismérem, 
hogy most kötelességemnek eleget nem tet
tem ; m ert.ha én , az erdőbul kiugrott kapitá
nyotokat elő látásomra attáqueroztam vólna , 
tehát most Ti volnátok az én fogottaim , — de 
a' földnépétül azzal csábitattván, hogy itt az 
ellenség ött hat százonként patroléroztattna, 
mellyekre hosszán zengő kiábálástok elevenen 
emlékezteit vén, fáradott embereimmel megad
tam magamat. — Mire Simonyi feleli, de mi
vel így esett  ̂ tehát vedd ezen történeteit há
borúi sorsnak, — én megismérem nagy sze
rencsémet, de te is meggyőződve légy, Tizt- 
tyeim hozzád való tiszteletirűl, — Azért Si
monyi keményen megparancsolta, hogy ezen 
Tisztnek semmi, némü jószágára ne óhajtoz- 
zanak ; mellyre a’ köznép, nem csak ehez, de



minden fogottakhoz különös emberiséggel v i 
seltetett: igy Barbie annál inkább m egnyugo
dott ,  mivel szolgája az ellenséget jobbkor ész
re vévén, vezeték lovát-, és bagázsiás szekerét, 
sebes tűnésével megmentette. — Ebéd után 
Simonyi vegyessen lóra ülteti vígkedvű n é 
pé t, és egy órányira lévő posztyához indúl ; 
de csak hamar az Huszárokkal egygyütt a* 
Francziák is nyargalóczni, sott job lövök lé 
vén , futásban is elhagyogatni kezűének; mell y 
viczkándozva vigyázó helyére érvén; más nap 
azonnal szokott jelentése piellette, fogottait 
a’ Stábhoz, és innét a’ Bregentz tájján fekvő 
Hadi Commendánshoz Generál Faldmarschal 
Lieutinánthoz Báró Jellaschitzhoz elkúldötte: 
ki is Simonyihoz intézett levelében, bátor lel
kű nagy katpnaságát különösen megdicsirvén, 
tellyes megelégedését örömmel jelentette.

De nem sokára ezen-'Báró Jéllaschitz ha
di seregének, Bodensee mellett szomorú álla— 
pottya történ t, mert midőn Napoleon fJlum- 
nál az Ármádiát megverte volna; azonnalgyő- 
zedelroes népével Bétsnek indúlt. Augerau 
Franczia Marschalt pedig 13 ezer emberrel, a’ 
Tirolisi hegyekhez azon meg hagyással küldöt
te ; hogy a’ Bodensee tenger mellett lévő Jel- 
laschitz seregét úgy elzárja, hogy semmi mó
don hátra nehúzódhatna. — Ezen Augerau jö
vetel érül az egész tájjék bizonyost beszélt, és 
az utólsó vice Káplár is tud ta , hogy ha még 
két három nap itt m aradnának, az egész sereg 
bizonyos veszedelemben forogna. Azért Gróf 
Wartenslében, mint Blankenstein Regerpent 
Óbestere, Gróf Ginszky Klepau könnyű lova
sok Óbesterével, és néhány jolértő Tisztekkel 
tanácskozván, végre a’ jelen való veszedelmet 
«’ Commandérozó eleiben teszik ; ki midőn



véleménnyeket htjában valónak tartaná; á’ két 
Óbester abban egyezett, hogy Regementtyei- 
ket a' nállok lévő la. Agyúval az ellenség háta 
megé húznák, és ha másfelé nem mehetnének 
{mivela’ Francziák m árBétsnél volnának) Cseh 
Országban vonulnának. Mellyre való nézve a’ 
két Regemént a* kirendelt éjjel öszve jővén, 
és minden jóvjgyázatú készület mellet Simonyí 
svadronnya avantgárdának rendelődvén, elin
dultak fés az ellenség nélkül lévő Duna hidon 
Ehingen és Ulum között szerencsésen által men* 
v én , a’ nagy utakat kikerülvé, Vangen Varos- 
sánál öszve jöttek: honnét Blaúbeuern, Nörd- 
1 ingen, Ánspach, N ü rn b e rg , Bereuth, és 
Cseh Ország szélin Burbos Országnak fekvő 
Eger várossának úttyokat folytatták; melly 
kemény té li , ’s kegyetlen utazásban, a’ leg 
jobb állapotban lévő, ’s nagy vitézi lélekkel 
biró szép két Regement, végre annyira jutott, 
hogy ha az utánnok küldött* ellenség erős lo
vas serege elérte volna, bizonnyára kevés, vagy 
talán semmi dicsosséget sem nyerhettek volna: 
xnindazáltal szerencséjekre neutralis' (egyré- 
szel sem tartó ) Burkus Országhoz közeledvén* 
minden veszedelemtől mentek lettek; hol Si- 
monyi az Ávantgárdátúl Ariergárdának rende
lődvén , a’ mint úttyokat folytattnák csak ha
mar a’ két Óbester azon hirt veszi, hogy až 
Aüstriai Ház ellen., Francziával czitnborazva 
háborút v iir  «Bavarus Királyné e’- tájjékon 
útazna ; kid* elfogására több Commandókkal 
Simonyi is rendelődvén, jnidŐn rendelt helyé
re m enne, észre vette alkalmas posztyát már 
másoktól foglalva lenni; azért helyét elhagy
ván egy erdömellett lévő.kereszt útra indú lt, 
hol a ’ Királynét elkerülhetetlenül kezére kerül
ni gondolta. Azonban a’ tudósitatott Királyné
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inás úton Burkus Országban térvén, a* k é t 
Óbester szállására személyesen m ent; kit nagy 
tekintettel szemlélvén, úttyában többé nem 
hátrá lta tták ; és igy Simonyi is paranc6olattya 
szerént úttyát más,felé fordította. De allig 
ment két mértföldet, azonnal hallya, hogy 
Tagelsveiller faluban, Burkus arszágbúi, El- 
vangen városnak vezető Orezág ú to n , csupa 
szekerekbűl álló Franczia transport lenne: az
ért Simonyi arra siettvén, egy óra múlva bi
zonyossá le tt, hogy 60. Franczia, l\o szekerek
kel spitályhoz való jó készületek, medicinák, 
China , mo , 5ezer fáin pokróczok, különös 
betegek számára készült, sarkon nyílt oldalú, 
’s helyben fordú'ó kocsik felkészülve volnának. 
MeUyeknek' elfogására Simonyi a' faluhoz kö
zeledvén, Svadronnyának illyen parancsola
tot adott k i: hogy egy ezug, a’ inelly*szinte 
Avantgárdát tészen, mihent az ellenségre ütt, 
egygyűtt maradva a* falun keresztül nyargal, 
és 300 lépésnyire a’pikéteket mindenfelé kiál
lítván , maradott emberével az ország útra ki
áll. A’ másik ezug, a’ .faluközepén egy rendi
ben m arad, és minden útezára «patroléroz. A’ 
harmadik ezug, a’ Francziákat a’ házakból, 
’s lovaikat istállókból kihúzogattya, és a’falun- 
kivűl viszi. A’ negyedik ezug pedig bagázsiás 
szekerekben lovakat fogatt, és a’ nyereséggel 
in d ú l,— A’ Francziákugy ezenp^énésrül vala
mit hallottak, de meg nem foghatták. hogy 
ezen Virtembergisi Franczia szélben ellenség 
légyen, mivel az Ô Ármádiájok már Béts kö- 
rúl lenne; mind az által a* Kapitány Commea- 
dáns fele népével lóra ülvén, azon rendelést 
te tte , hogy mingyárt fogjanak, és egy , sebes 
nyargalva ázElvangeni depóhoz segítségért in- 
dúlyon, és ötét (ki felenépével recognosceroz-
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n i  ment) készen várják. — De a’ Kapitány al- 
l ig  ment egy fertály órányira a’ jö ellenség út- 
t y á n , már a’ Simonyi Avantgárdájával szem
közt találkozik , ki.nem sokat gondolkodván, 
a* Francziákat attaquerozva meg fordittya, és 
m időn  a’ faluban bemennének, a’ kit meg nem 
fogtak, vagy le nem vágtak, mind széjjel sza
ladtak  ; azért minden czug a' maga rendelése 
szerént parancsolattyát szentül tellyesitvén., 
ham arjában minden készen volt azon külömb- 
séggel, hogy a' melly ló gyeplőn szokottjánál, 
az t nyereg alá; a’ rudast, ostorhegyre akasztot
ták  , a’ mint illy zavarodásban az ellbújt ko
csisokat ellcsipni nem lehetett. — így tehátmi- 
don  több *oo lónál, egy Fourier, egy Strá- 
zsam ester, és 15 ember fogva lenne, Simányi 
az idő rövidsége m iatt, semmit m ást, csak a’ 
cassát nézte meg, mellyben csak 240 Aranyat 
ta lá lt: azután minden szekérhez fulajtárosan 
egy  Huszárt ültetvén nyert prédájával sebessen 
ellindúlt; melly szörnyű utazásban történt kö
vecses útzörgésr a* közel lévő földnépe inkább 
fold indulásnak, mint ellenségnek vélte: melly 
vélekedés mellett Simonyi minden akadály nél
kül a\Burkus határon lévő Dungelsbühl város- 
sához közelgetett, sott hogy oda be is mehes
sen , tellyesen iparkodott: de midőn a’ város- 
túl vagy t jo  lépésnyire lenne, az Anspach Hu
szár Regementyébúl egy köpczös pofók Strá- 
zsamester eledben nyargalván,' hangossan imigy 
szóllíttya: Protestálok a’ Nagy Királyom nevé
ben , hogy semmi fegyverkezett trupp , a’ Bur- 
kus neutrális szent földgyére benem lép. — Si
monyi a'Burkusolf? Geniussát ösmérvén, maga 
‘reá tartásával ama 'csaplesi büszke Magyar ru
hában való Németre reá nézz, és möndgya ne
ki: Az Úrtúl nem is kérdeni hogy vann e jó



kvártéllyá ? mert meg látczik rajta. Mellyre a* 
vastag nyakú Strázsamester szótharapya viszon- 
tattya; hogy a* Nagy Rirály rendeléséből a* 
Nemes Burkus Katonának, Uraságán is na"y, 
hatalma vagyon , azért én tovább menni nein 
engedhetem; mire elkiáltya m agát: H alt! Si- 
monyi ekkor keresett fére alva azt kérdi tóiéi 
ugyan partás Uram szolgált e’ ellenség előtt? 
mellyre a’ rettenetes ember keveset megalázva 
feleli: hogy csak éppen ezen Anspach Huszár 

. regementye e’ veszedelmes háborúkban tett kü
lönös meg kűlömböztetéséét az ország védel
mére ide haze maradott. — Mellyre Simonyi 
mondgya : igen sajnálom , mert máskép tudná 
az Úr hadi pajtássát becsülni ! azért hogy tud- 
gya meg a z ú r ,  melly nagy tisztelettel vagyok 
én  a’ Nagy Rirály hadi népéhez: ime emléke
zet okáért ajándékozok a Úrnak egy jó pari
p á t,  ^  mellyet Simonyi, a' terhére volt nyere
ség lovakból elő hazatott,) és a'hatalmas Strá- 
zsa mesternek úgy bedugta véle a’ szájját, hogy 
még az utat is meg m utatná, és mindenkori 
szolgálattyát ajánlaná, — Illy esett után Si
monyi jónak találta, hogy három mértföldnyí- 
re lévő Feuchtvangen várossáig utazzon; és 
valójában jólis te tte : mert Elvangen várossá- 
ban lévő Franczia depótól ?oo lovas sebes 
nyargalva egész az határig nyom óit, — de ké*. 
so n , — mert már akkor Simonyi a’ határon- 
túl lévő Feuchtvangen várossátüin szerencsé
sen megérkezvén, ellfáradott em pereit’s lovait 
pihentette is. Melly- bátor nyugalmas hely 
szükséges voltát onnét lehet gondolni f hogy 
már több egy heténél sem meleget nem ettek, 
sem házban nem háltak, sőtt éjjel ’s nappal 
talponálva fűlhegyeskedvén ruhájokbúl ki Sem 
bújhattak. Azért Katonai jó napot rendelvén



•Tisztyei számára sütni fózni parancsolt: embe
reinek pedig noha Készpénz mellett, ökröt vá- 
ga ttván , ’s annak könnyebb lengelésére egy 
hordó  jó borral vitéz katonáit örömök jutaló
imul megörvendeztette: melly fények vocsorát 
m időn  ananászai készült puncs végezné« kíván
ságok szerént lenyugodtak« és mint agyon ver
te k  « aludtak. De midőn éjfél után Anspach 
■váröSsábúl küldött két követe e’neutrális földre 
herukkolt trupp Cömmendánsát keresné, azon
n a l  Simonyit álmos nyugalmábúl felverték, és 
xninekutánna ezen két ember küldetések okát 
e lő  adnák, azonnal Simonyitúl a' neutrálitás 
feltörésének felelettyét kérték : méllyťe Simo- 
ny i egyenesen a’> Királyhoz titulált'levelét által 
adván, ismét lenyugoaott; mellý tettérül reg
geli felébredésekor csak annyit emlékezett, m int 
ha álmában két Úri emberek fekete selyem ru
hában ’s püderoZöttan nálla voltak volna« és 
azoknak adott levelével nem csak a’ Királynak, 
de az egész Tanácsának is dolgot adott volna; 
mellynek következése az le tt , hogy semmi fe
lelet reá nem jővén, Simonyi egész BurküS tar
tományon minden hátráztatás nélkül által ment.'

De midőn ezen Feuchtvangen várössábau 
estve beértek volna, Simonyi azonnal kihirdet- 
te tte , hogy más nap mindenfele szekerek-« szer-, 
számos lovak,Chirurgiához való ezüst Szerszá
m ok, orvosságok, ágybéli és másféle eszkö
zök elfognak adattattni. Melíyre még nem is vilá
gosodott« már a’ városbúi és környékérül an
nyi zsidók és mások gyülékeztek, hogy a’ lá
gerban Való rendetlenségek miatt keményke- 
déssel is csillapitattnának ; me]lyre a4 legron
gyosabb is felkiáltva, a’ Király nevében pro
testálni kezdett, hogy e’ neutrális földön a’ fe- 
nyegetődzést éppen kikérik; azért Sim onyr
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mindeneket a* mint lehetett elnézni kintelem - 
tetett. De micsoda vásár esett itten , azt csak 
az képzelheti, ki illy prédáláskor rakáson ezer 
zsidót ismer. Mind az által jobb rendtartás 
véget Sfmonyi egy Tisztet rendelt, ki a* pénzt 
zsákba raktá; a’ másik felírta; harmadik a’ 
holmit árulta, ’s a’ t. Melly zűrzavarban az 
előbbi Strázsamesterhez hasonló kulacs képű 
itt is találkozott azon kölömbséggel, hogy an
nál még vastagabb 's interessátusabb vala: 
mert ez a’ zsidókkal imposztorkodván, egy pár 
katonáját arra tanított, hogy a’ leg nagyobb 
alkudozáskor, sebes nyargalva egymás után. 
jöjjenek azon hirrel, hogy jönn az ellenség 
nagy erővel; mellykor a’ strázsa mester Simo- 
nyit majd árrá veszi, hogy e’ véletlen vesze
delem miatt ezen helyét elhagyná, mivel Ô 
meg nem engedheti, hogy itten verekedés tör- 
ténnyen. Melly zavarodott pillantatban midőn 
Simonyi trombitát fúvattna, a’ zsidók csak 
nézték, és várták hogy most néhiek mindenek 
ingyen maradnának: de Simonyi azonban.ősz- 
ve vett népével jól gondolkodván végre magát 
minden esettre elszánván, a’ duda forma sú- 
gárságú Strázsamesternek azt feleli.: ha az 
egész Franczia lovas ármádia jön is , én egy 
lépést sem teszek, sott ha engem valaki bábor- 
gatand, ha az Herkópáter katonája lész is mind 
levagdaltatom. — Melly'móddal a’ zsidók plá
nu mát semmivé tévén > igazi hadi módra a’ 
zsidókon keménykedett, a’ Strázsamestert pe
dig a’ dógerbúl kikardlapoztattván; azon ren
delést tette: hogy ha ellenség jönne, mindent 
meg gyújcsanak, ’s porrá égessenek 5 azön fé
lül egy Tisztet 20. emberrel Dungelsbűhl felé 
rendelvén; csak ham ar'báť prédával is min
deneket eladott; .mellyekért go, ezer néhány



forintokat aranyban ezüstben kapván $ mivel 
«’ lovaknak ára nem lenne, száz húszat úti jobb 
« ladásra hagyott : mellyeket n2- emberre biž- 
v á n  azon négy hibás ágyúkkal együtt, méllyé- 
l i e t  fo Herczeg Ferdinánd midop. Ulumnál ma. 
g á t  íovas seregével az ellenségen által vágta 
vo lna  , erő? sietésében hátra hagyott, és mind 
ekkorig  csendesen itten hagyattatok; közben 
•véve, úttyát Nurnbergnek folytatta. De mi- 
clon  a* Bavarus földgyén lévő Rottenberg kis 
várhoz érne , és 12. ágyú lövéssel tiszteltett- 
jn e ; azon gondolatban ütközött, hogy most á* 
Bavarusok az Ô állapottyát tudván, elkerülhe
tetlenül reá üttnek. Azért Simonyi az imitt ’s 
am ott lévő dombocskákra kis csapattyait lo
vakkal együtt felállítván, kevés pillantattal a’ 
Bavarusokat olly figyelemre hozta , hogy azon
n a l elcsendesedvén, várok’ váratlan vesze
delm et reménylenék; és valóban Sim onyi,ha 
p ihen t emberei lettek volna, azon várat öszve 
lövette volna: mellyért i s , és a’ félt rész csen
dessége miatt helyheztetését elhagyván, min
den akadály nélkül Beureüth várossának in
d á it :  hol midőn az ott lévő Burkus Generális 
m ellett erős garnison letine, újra feltartóztat- 
tatott •, de még is nagy várakozás után , rend
tartás vagy más végett, az akkor tartatott bál
b ú i, -bálli módon czipokben lévő két fiatal 
Tisztet kalaúzúl kapván, elmozdúltak: melly 
ú tban  midőn a’ két fiatal, nemzeti büszke
ségből eredett csípős kérdésekkel Simonyit 
unzolnák, reá únva a’ Báró ficzkóknak azt fe- 

' leli: kérem egy kevés csendességben magamat 
hagyn im ivel most van az aluvó órám! Simo-' 
nyi azonban a’ juhás? bundában beťakaŕószva 
csindet mosolyogva szemlélte, a’ róppantot 
hideg miatt gólya modgyára fogait vaczogtató'



Úrficskákat: de végre szenvedéseken szánakoz
ván , egyikét önnön bandájával, másikát ko
misz pokróczokkal betakarván, már már me- 
redett letteket élétre hozta; és csak hamar 
nyuktató helyre érvén, a' Burkus fiák , ama 
júhász banda és komisz pokrőcz szőrével be
li oszmositott nyalka rühájokban búcsút vé- 
vén; lehet gondolni mi szép dámák orr fin- 
csorgatási fordulatokkal tisztelteitek, midőn 
a' bálli szerelmes nyájasságban azonnal fordul
nának. Simonyi pedig nyugodalomban allig 
szénderedet katonái közt azon rendelést tette, 
hogy egy órányi nyugalmok után sátor fájó
kat szedvén útnak indúllyanak. De mivel Si
monyi hasonló háborgó esetekben olly áldott 
természeti ajándékkal b írna, hogy a4 órában 
egyett aludván, természeti állatásában min
denre ^alkalmatos lenne; mellyért is' az ellen
ség előtt szüntelen nyaghatatlanságában most 
is szenderedésébűl feliébredvén, bökkenve bá- 
múlta azon ritka történetet, hogy valamennyi ló, 
és tűz mellett nyugovó emberek a’ leg borzasz
tóbb nyögéssel elvettve feküdnének: kiknek sa
nyarú voltokon szánakodván, szükséges erejek 
megnyerésére tovább is nyúgodni, és más hi
bás tetteiket jó szívvel megengedte; melly 
környülállásokhoz mérsékelt okos módú bá
násával ännyira megnyerte vitézzei hiv szive
i t ,  hogy-majd csak nem lehetetlenségü paran
c so la tja it zúgolódás nélkül, szentül és vité • 
zűl tellyesitenék. — Illy húzamos viszontag
ságokban, öröm sóhajtások közt kívánta Si
monyi valahára a’ Regementtel való öszve kap- 
csoltatását: azért. Cseh ország határán lévő 
Eger várossához, hol már a* két Regement 
minden veszedelmet elkerülvén, rostokot tar
to tt kettes serénységgel úttyát folytatta: hova



97

csak  hamar, midőn életben sem reménylett 
népével s tetemes prédájával beszáliana, azon*, 
n a l  öröm könnyek között minyájan részt rét» 
te k  örvendetes megjelenésén, és ritka példád 
szerencséjét vitézi lángban lobbanva bámulták* 
—  Innét csak hamar csoportosan Prágában in« 
d ú lv á n , az egész történetet a’ Fölség tudtára 
a d tá k ; kitül is hevenyében annál nagyobb kér 
gyeim et nyertek, mivel a’ szerencsétlen ütkö
zettel megvesztegetett ármádia, illy két derék. 
■Regementtel, véletlen erőre kaphatott.; melly« 
é r t  Gróf Ginszky Generálisságra em eltetett; 
G róf Wartenszlében pedig a’ Fejedelem önnön 
indulattyábúl róla való kegyes gondolkodást 
n y ert: de midőn a* sors, békességre fordúlt, 
azonnal parancsolat ellen tett érdemeiket fon« 
to ló ra  vévén, mind a' két akkori Óbester jól 
m eg dorgáltattak. — Azonban a' diesirendo 
v irtu st, az ellenségben is meg valhattyúk: 
m ert midőn Simonyi még Vágenbúl el indul* 
n a , lölkös FŐ Hadnagy vibetetlen beteg lévén 
hátra m aradott; hol, valamint harmadnap 
múlva az egész JelJaschitz serege Capitulati® 
szerént az ellenség kezében esett, úgy lölkös 
FŐ Hadnagy is fogságra ju to tt: de Szerencsé* 
jére éppen azon lovas Regement szállott Van* 
gén ben , mellynél ez előtt három holnapokkal 
Simonyi által el fogott Barbie FŐ Hadnagy, 
már most főbb szolgálatra em eltetett, kinek 
említésére az Ó bester. néhány főbb Tisztek* 
kel, a' beteg ágyban kínlódó Lölkös Úr Iá* 
togatására menvén, tellyes vigasztalással azt 
mondá néki: hogy Barbie Fő Hadnagy sok
szor öröm könnyek közt emlegeti azon Simo- 
nyi svadronya szives barátságát , mellyel fog
ságában iránta viseltettek. Azért én is örven- 
dek hogy alkalmatosságom lehet, azt a’ nemes

r # «  á • *  * ■
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hadi barátságot Valamennyire m egszolgálni: 
bi is a' Regement Doctornak meghagyta, hogy 
Lölköáre különös gondgyá légyen. Azon felül 
Önnön asztalárúi néki ebédet hordatott: Bar- 
bie pedig a’ Tiszti karnál, száz koronás tal- 
lérbúl álló gyujtemént szerezvén, két Tiszt ál
tal az egész Kar nevében tiszteletét tetette. 
Jgy Lölkös égy holnap múlva egésségében és 
erszénnyében felsegitettvén, Regementtyéhez 
szabadon menni engedtetett.

A’ békesség nem sokára 1806-dik Mártíus 
holnapban meg lévén , a' Stáb azonnal Cseh 
országban Rlatau városkában jö t t , Simonyi 
pedig svadronyával a’ Dolrzányi Kaszárnyában 
rendeltetett; hol, a' mellet hogy Pilsenben la
kozó Báró Wébeť de Treuenfels Brigadérossá- 
nak mindennapi fávorittya le tt, és Dolrzán- 
ban* ama hires szépségű Leánnyával gyakran 
ebédre magát meg alázná; más részrűl újra ab 
kalmatosságot is nyerte a’ régen tétt Prágai 
barátságos ösmeretségét kellemetesen folytatt- 
n i. Azonban Simonyinak valóságos jóakaj 
rója Gróf Wartensleben Óbester ̂  Ágensei áb 
tál Ô Felségénél azon alázatos esedezését téj 
te tte ; hogy a’ mint a' Mária Theresia vitézi 
Rendének statútuma ta rttya , Simonyi Báró
tágra méltóztattna* Melly vitéztettei által ér- 
démlett- Méltóság, azonnal V Német Cancel- 
láriátúl ki is adatott. Melly Királyi' Adomány 
lervél bátorságos megtartás végett, Tekintetes' 
Nemes Zabolch Vármegye Leveles "Tárában 
annál nagyobb gyönyörűséggel és örömmel 
betétetett, hogy a’ benne kitetf nagy vitézsé
geket e* hires Megyének illy Érdemes fia kö
vette el. Melly is Magyar, nyelvre való hiteles ' 
fordításban felolvastatott , és az esedező részi



re hiteles pecsét alatt ki is adattatott; Melly 
szőrül szóra igy következik:

„  Mi Második Ferencz, Isten kegyelméből 
„  Választott Romai Császár, minden idöbenOr- 
,r szágunk Öregbítője, Németh, Magyar, CselÍ.? 
„D alm atia, Horváth, és Tóth Országa Gaíli- 
„  czia, Lodöméria, és Jerusalemnek Királya ; 
„  Austriai Fő Herczeg, Burgundiái, Lotharin- 
„  giai, Steier Országi ; Kárinthiai és Karnipliai 
,, Herczeg, Toskaniai Nagy Herczeg, Erdély 
,, Országi Nagy Fejedelem , Morvának Mark 
,, Grófja, Brabantziának ,• Lim burgnak, Geld» 
,, riának , Vürtembergnek , Alsó és Felső Slé- 
„siának . Majlandnak, M antuának, Pármá- 
,,n a k , Placentiának,  Quástallának, Aüszth* 
„  vicznek., és Zatóriának, Calábriának, Bart« 
, ,n a k ,  Montfératnak, és Teschinek Herczege.

,, Nyilván meg esmérjük ezen Levelünk 
„  á lta l, és mindeneknek tudtára adgyuk, hogy 
„  M i, a’ Mi Királyi ý Herczegi, és Fejedelmi 
„  M éltóságunkból, melly re a’ Mindenható M.i- 
,, ga Isteni akaratyábúl heíyheztetett, és ren- 
,, delt bennünket; úgy velúnk született Jósá
g u n k  , és szelídségünk szerént mindenkor 
„  halandók lévén, minden Mi hűséges és jó vi« 
, , seletu Jobbágyainknak Becsületeit, Hasznot 
„ és Jé  akaratot szerezni, és azokat különös 
,; kegyelemmel, Előmenetellel, Megkülömböz« 
„tetéssel, és szabadsággal megajándékozni : 

azért a’ mi szivünk annyival hajlandóbb 
„azokkal a’ mi Királyi; és FŐ Herczegi ke« 
„gyelmünket közleni, és azokat több becsü- 
„ lettel, és szabadságokkal meg ajándékozni, 
„ a ’ kiknek elejek, és magok fo eredetek meí- 
„ le t t , magokat jelesSen és dicsiretesen vise« 
„ l ik ,  és É rettünk , ’s Királyi, és.Fő Hercze- 
, ,g i  Házunk mellett állandó; és alázatos tisz«
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„ teletek mél lett fedheteltlen szolgálattyok á l-  
,, tál mindenkor vetélkedve hűségessel! v ise l
j é k  magokat. “
• í „  Ha tehát Mi Nemesi Jő erkölcsét, Jósa* 
„■̂ gos cselekedeteit, okosságát, Hűségét, és 
;ymás szép Tulajdonságait, mellyekkel Mi Né- 
,;, künk , a’ Mi Kedves és Hűséges Hívünk Vitéz* 
,~,rvári 8 i na o n y i J o s e p h  Blankenstein Hu* 
„Szár Regementbéli Fő Hadnagy felruháztaťtva 
„ le n n i m ondatik, sŐtt dicsirte t ik ; Kegyelmes*
„  sen megtekintyük s Különössen pedig mi*
•,nekutánna megfontoltuk volna, hogy 6 az 

utólsó Franczia Háborúban minden alkalma*
„  to ss ágok ban és esetekben a'm aga Hadi Mes- 
j, térségét, alkalmatos vőltát, és Vitézségét 
,, kinyilatkoztatta, különösebben pedig Má- 
,, jusban íypó-dikbän Sa am garde Tenger 
ý, '■mellett az egész tartalék Patty an tusokat har*
,, mincz ágyúkkal együtt, és minden Királyi 
„ Tábori ott lévő eszközöket meg mentette ; 
„azután Novemberben 1799-dik esztendőben 
„ Fortkehl várossá m ellett, az ott esett csatá*
,, nak szerencsés kimeneteliben leg többet né- 
,, kié lehet tulajdonítani ; Ismét Májusban 
„ 1800-ba Bréüzgdn mellett , a' Mi ármádiánk- 
„  nak maga vissza húzását leg többet könnyi- 
j, te tte ; sok ellenséges népet elfogott, sok 

ellenséges lovakat és szekereket nyert préda* 
„ ú l  , és magát különösén kimutatta. Ismét 
„csak hamar azután Júniusban ugyan abban 
„ az esztendőben Ultnenhaimellett, igen 
„különös vitézséggel sok népünket, száz öt- 
„  ven municziós szekereinket, nagy számú Ki*
,, rá ly i, úgy ’a’ Tiszteknek Bagázsiájit, és sok 
,, lovakat meg m entett, és nagy számú ellen- 
„  séget elfogott. Továbbá Neuburg mellett, 
„szinte hasonló prédát nyert, és ismét sokfo*



„  ffott Tísztyeinket, és köz katonáinkat az el- 
„fenség hezébűl ismét kiszabadított: újrapsak 
„ham ar azután Rchlháim m ellett, száz ötven 
,, emherbul álló ellenséges gyalogságot elfő* 
jt gott a’ njellyekért ô már a' Katonai Mária 
,, Theresia Vitéz Rend gyével is megajándékoz* 
i t a t n i  érdemesnek találtatott. Végtére méltán 
„várhatni, hogy Ô a’ maga megkúlömböztetett 
„  Vitéz mindenkor hűséges , alkalmatos és de- 
„ ré k  maga viseletiben, a' mi Felséges szolgá
la tu n k n a k  Javára koporsójáig megmarad, a* 
,* m int hogy az ô dicsiretes Tulajdonságai mi* 
v  att azt valóban megteheti, tenni tudgya, ese
tt leleszi, és tartózik. “

,, Mi tehát az elő hordott okokbúl, indi- 
„ táso k b ú l, akarjuk a’ mi legfőbb Jó kedyünk* 
„ n ek , és mind az elohordottaknak kegyel- 
„m es tekintetibűl, jól meggondoltt akarafenk- 
,, b ú i, mások jó tanácsából bizonyos Tudomá- 
„  nyunk után , úgy Királyi és Heeczegi telly es 
„  hatalmunkbúl nevezett Vitézvári S i m o n y i 
„ J ó s e f e t  minden töll e származandó rnaradé- 
„ tik  és maradékinak maradékit mind két Nemen 
„  levőket,mind addig, mig valaki a' tolle szárma? 
„  zandok közfii fenttlesz, 's életben lejend, mind 
„Ö tét, mind azokat Bárói, és Bár ónéi Kar* 
,, ban , Becsületben, és Sorsban, minden örö- 
4,kös Királyi országunkban, Herczegségeink- 
„ b e n ,  és Tartományainkba kegyelmesen fel- 
„  em elni, ’s egy seer’s mind a’ több Romai Bi? 
„ rodalombéli , úgy örökös Királyságainkban, 
„  Herczegségeínkben , és Tartományainkban 
„  lévó Bárói személlyekhez hozzácsatolni , azok* 
„ n ak  Társaságaikban kapcsolni, és hozzájok 
„  mindenekben hasonlóvá-tenni.** ‘ -

„ Emeltyűk teh á t, tesszük, és Méltóztat- 
„  tyuk Ötét Vitézvári Simopyi Jósefet, min*
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den Törvénye» tőlle származandó M aradékit, 
„és Maradékinak Maradékit mind két ágon lé* 
„ vöket a* Bárói, Bárónéi, Báró Ris - Asszonyi 
, ,  karban» Rendben, Méltóságban, ’s Úri sors« 
,, ban. “

„ Hasonlittyuk, kapcsollyuk, és Társaságok 
,, ban tesszük a’ mi örökös Királyságaink, Tar* 
„  tom ányaink; Herczegségeink, ’s Országaink- 
,, ban lévő Nagyságos B árói, és B árónéi, úgy 
„B áró Ris-Asszonyi Rendhez, Társasághoz, 
„és  Úri karhoz.44

,, Megengedgyük, adgyuk, és akarjuk, 
„ hogy ok nem csak a’ veres ^ecsétléssel, ha* 
„nem  minden helyen, és mindenek irán t, ’« 

mások is iránta azon becsülettel hogy N a g y- 
„  s á g,o s élhessenek, ’s eránta éllyenek. “

, „  Mondgyjik , tesszük , rendellyük , . es 
„akarjuk, hogy már ezentúl többször említett 
pyVitézvári Báró Sim onyi , minden TÖr- 
„vényes Férfi és Asszony Maradékival, mint 
, , U rak, Bárók, és’Bárónék, úgy Báró Kis 
, ,  Asszonyok, minnyájan nem csak magok, 
„  hanem mások által is, mind mostani, mind 
j ,  ezután szerzendo, és szerezhető Nemesi la- 
„ kosokban , és Jószágaikban magokat nevez-: 
„hessék , írhassák, és tiszteltessenek; sött Mi, 
,, és Maradékink, következendő Rirályok, és 
„ Austriai Fő Herczegek , Úgy a* mi Riráiyi Di- 
,, castériumaink , és Cancellariáink, kikhez ez 

iránt különös tudósítást bocsátottunk, úgy 
„m inden más felsőbb és alsóbb Rangban hely- 
yt heztettek, M i, és Ök is beszédjeikben, Irá- 
„ sp k b an , Leveleikben , ’s ehez hasonlókban•, 
„  mellyek Tollünk, ’s Maradékainktúl hozzájók 
„ intéztettnek , ' -»agjr akar hol Nevek élőikéről , 
„  n^ipdenkor ezen Titulus és Becsűletadódjon 
f»N<í« g y ? á g 0 8  és úgy tiszteltessen, irőd-
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„  fon , i s  tartasson , valamint szintén "minden 
„ más a’ Szentséges Romai Birodalmúban, örö? 
„  kös Királyságainkban , Herczegségeinkben , 
„  és Országainkban lévő Bárók és Bárónék ,a* 
„  kik Bárói Atyáktól származtak, és születtet- 
„ tek volna. **

„Akarjuk egyszer’smind kegyelmesen,hogy 
„ o k  mind azon kegyelmekben, szabadságok* 
„  b a n , megkülömböztetésekben, és Uraságok* 
„ b á n , úgy régi szokásokban, haszonvételek
é b e n ,  felsőbb és alsóbb káptalanbéli nevelés 
^  Fundatióiban, Papi és Világi Hivatalokban , 
„B árói Jószágok bírásában, és birhatásábai} 
„  részesék légyenek, és mind Társaságokban 
„m ind  közönséges Ország Gyűlésében, m ina 
„egyébü tt, minden Törvényes Táblákon il
l e n d ő  székek légyen, és eresztessenek, és 

„m indenféle Hivataloknak elfogadására, Jó? 
„ v á ,  és alkalmatossakká tesszük, és mind 
„azokra hatalmazzuk, hogy valamit a’ Romai 
„  Birodalombéli örökös. Királyságunkba , Her- 
„  czegségünkben, Országainkban, a' Nagysá- 
„  gos U rak, és Bárói személyek magoknak a? 
„T örvény és szokás szerént tulajdonítanak, a’ 
„  rainémü elsőséggel élni szoktak; mind azon 
„Becsülettel a’ Nagyságos kegyelmesen a da« 
„ to tt  Titulus mellett ezek is éllyenek, és él? 
„  hessenek.

„ Ezen mi kegyelmünknek és emelésűnk- 
„  nek nagyobb tanúbizonságáúl pedi^ adtulj. 
„  fritézu ári Báró Simányi Jósefnek a Bárói 
„czim ert, és ezzel ezentúl élni megengedtük; 
„  tudni illik : — egy hosszas alól gömbölyűén 
„  öszve futó veres, és arany szűrnél két felé 
„választott Czimert, a’ mellynek felsőbb Me? 
„  zeiň a’ megkülömbözteto lineáh felül áll egy. 
„  Pánczélos ember felfedezett ábrágattal ? 4'



„ jo b b  kezében tart egy vágásra kiterjesztett 
kardott; a* bal kezében pedig egy elvágott 

, ,  vércsepegő Szaracenus Főt bájánál fogva. 
,, Ezen Czimer égy Bárói Koronával be van  
„fedezve, két felöl Arany és veres egyvelges 
„takaró  fityeg rajta: azon feliül egy kiterjesz- 
„kedett Fekete Sas, melly egy Arany nyak* 
^  ravalós, melly Pánezélon á l l , a' Czimert 
„  alább két Pénczélos ember tarttya felfede- 
4, zett veres bokrétájú sisakkal; a’ bal karjaikon 
„  Pais van, mellyek m indenek, Bárói Czimer 
„ tu d n i illik ezen Királyi, és Fő Herczegi Di- 

plomának közepén festékkel le lévén rajzol. 
j,va ott jobban szem eleiben terjesztettnek. “  

„A djuk és engedjük említett Vitézvári 
„  Báró Sim onyi Jótejnek , és mind két ágon 
„lévő  Törvényes Maradékinak, hogy a’ leirt 
„  Bárói Czimert, és Veres pecsétlést ezentúl 
„m inden időben, minden dolgaiban, és fog- 
„lalatosságíban, minden Történetekben, os- 

trom okban, Ütközetekben, Viaskodásokban, 
,, Bajvivásokban, Vitézi játékokban, Háborúk. 
„  b a n , Sátorokon , ■ Paisokon, Czimereken , 
„  külső jeleken, pecsételéseken , Temetéseken, 
4, Képéken, egyébbütt is minden helyen, min-; 
*»den czélban, Tisztes állapottyok, és szüksé* 
,, gek, tettzések ) szabad akarattyok szerint ez. 
ff zel éllyenekr, és élhessenek. “

„Kieresztetik tehát ezen meghatározott 
kívánságunk minden Választó Fejedelmek* 

,^hez, Herczegekhez, Világi és Papi Fejedet 
», roekhez, Gróffokhoz, szabad Bárókhoz, Ne* 
„  mesékhez» és Szolgákhoz, ellenben minden 
„m i alánk helyheztetett Felsőseteknek,Lakó. 
„Sóknak, és Jobbágyoknak akár mi Renden, 
„  *8’ Karban légyenek helyheztettve a* mi örö- 
») hős Királyságainkban, Herczegségeinkben, és

— io4



)t Országainkban ezen Levelűnknek éré je, mel- 
lett kegyelmesen parantsollyuk, hogy több- 

„  szőr nevezett Vitézvári Simonyi .
9,J e t i  az ô Törvényes minden két ágon álló 
+i ’s jövendő Maradékit, minden időben, min- 
11 den más Romai Birodalombéli örökös Tar- 
9, tománáyainkban találtató Bárókat Nagysá- 
j» gos Úrnak, Uraknak , Bárónéknak , és Báró 
9, Kis Asszonyoknak tartsanak , Ösmérjenek , 
9, úgy Írjanak, és Títulázzanak , ’s magok ma- 
ff gokat is minden különös , vagy közönséges 
?9Ország Gyűlésén is . Vitézi Játékokban, Tá- 
,, borozásokban, úgy Papi vagy Világi Híva- 
fi falókban nevezhessék, a’ m int fellyebb is 
t,előadatott, külömben is minden helyen, és 

. , ,  esetekben senki őket ezen szabadságban, Be- 
,, tsuletben, Méltóságban és Elsőségben ne aka- 
„  dályoztassa, és azt tollök senki meg nie ta- 
9, gadgya , hanem minid ezen felől Írtakban,' 
„valam int mi ’s következendő. Királyok, és 

, ,, Austria! FŐ Herczegek oltalmazzuk, és Pai- 
„sú l vagyunk 9 úgy mások is; abban megtar
t s á k ,  hanem ha a’ mi B&iitétésünket y ’s ked- 
„ vétlenségünket, azon felül 1 oo. Maika Ara- 
„nyakat Büntetésül akar magára húzni: mel- 
„ lyet mind annyiszor kiki megfizet, valahány- 
4,szor az ellen já r, mellynek fele aT mi kincs 
„  Tárunkban adódik, fele pedig a’ megsérte- 
9,tett résznek.“

„ E z  a’ Mi elltökéllett akaratunk, melly- 
,,rú l ezen Levél a’ Mi Császári Királyi, és FŐ 
„Herczegi nagyobb függő Pecsétünkkel mege
rő s ítv e  kiadódott, a’Mi fő lakó Városunkban 
„Bétsben, Aprilisnek huszonegyedik napján, 
,, a’ Mi Felséges és Üdvözítő Krisztus Urunk 
„kegyelemmel tellyes születése u tá n , Ezer 
„nyolcz száz negyedik, R o m ai Birodalmunk-



^hak , Tizenkettődik, Örökös Tarfcománnyaink 
„igazgatásának Tizenharmadik esztendeiben.
„  F e r e n c z. m .p. Gróf Ugarth Aloisius m. p.
„  Királyi Cseh Országi Igazgató , Austriai Fő 
,, Hercegi Első Cancellarius. Báró Mark Jó. 
„ se fra . p. Gróf VojnaFerencz. m. p. >— Ô Csá- 
,, szári Királyi Parancsolatjára Báró Hahn Fe* ! 
„  rencz m. p.

.Helyt adván tehát Mi az Esedező előttünk 
tett kérésének, ’s až Ô vitéztetteit , és Jelel 
cselekedeteit magában foglaló kegyelmes Kirá
lyi Adomány Levélnek Nemzeti nyelvünkre 
fordított, 's Leveles Tárunkba ta}áltattható más- 
sá t , ezen Bizonság tevő Levelünkbe beíratván 
kiadtuk errul e’ jelen .való Bizonság levelün
ket szokott Pecsétünkkel megerősítve. Költ 
Nagy Kallóban, Sz. Iván Havának első nap
ján , Ezer nyolcé száz hetedik Esztendőben tar
tatott-köz gyállésiinkbül. Megolvasta, és ki 
ad ta , a’ fent Tisztelt Tekintetes Nemes Zabolch 
Vármegyének Hites Első Vice Notarius Desy 
György,

A’ Regement Cseh országban alüg pihen
hetett esztendeig , már az' Stab Magyar Ország
ba Tapoltsánban, Simonyi pedig Hont Vár
megyében fekvő Dregel helységében rendelte
t e t t ,  honnét szulöttye földje gyakor látogatá
sában, ez és más Vármegyékben lakozó Érde
mes Simonyi famíliával voltaképen meg esmér- 
kcdett: sőt ezen helyheztetésében, az l8ö 7-dik 
viszontagos esztendőben Budán tartatott közön
séges Ország Gyűlésében, önnön érdemeivel 
nyert Mágnási jussával megjelenvén, minden 
igaz Magyartól örvendezve tekintetett. Melly 
után a’ Regement November. 4-kén Morvában 
utazott; hol a 'Stab Gájávárossában, Simonyi 
pedig Polesehvitz faluban rendeltetett; de mb
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T©1 innét a’ Regement öt hónap múlva Cseh 
Országban húzódna; az Stab Gabel várossában, 
Sim onyi pedig a’ Saxoniai határhoz közel lévő 
Markersdorf helységben szállott; honnét Hern- 
liu tban, éá más nevezetes helyeken megfor
dulván , szép tapasztalásokat szerzett; különö
sen  pedig ezen 1808-dik esztendő nagyobb 
ideit a’ Töplitzi fördokben töltyén, több fényes 
gyülekezetekben a’ Vajmári Nagy Herczeggel 
o lly  szerencsés esmeretséget tett, hogyÖHer- 
czegsége nem csak- akkor, de azután is külö
nös kegyességében részeltettni kívánván, mi
dőn nehány esztendők múlva Saatz Várossán 
keresztül utazna, Simonyit meg látogatni mél-' 
tóztatott. Ugyan ezen Töplitzi mutatásában , 
az akkori Vürtenbergi Korona Herczeg, most 
pedig Uralkodó Király, Simonyi hires lovai 
közül egyett olly jó áron megvett, hogy nem 
csak a' ló árát, de az egész fördői kölcségét 
nieg téritené.— Itta’ mindenféle szépségű mu
latságod mellett a’ többi között egyszer vala
mint számos Gavallérok, úgy a’ ritka1 szépsé
gű Dámák, ésHerczegek, a’ sétáló kert.mellett 
lévő lovagló oskolában öszve jöttek; hol a.* 
válogatott lovakon lévő Gavallérok között Si- 
iponyi is az Herczeg Coburgtúl ajándékozott 
hires Angitis lován olly nevezetes két oldalra 
való hántatást, ’s forgatást tett, hogy az egy
mást követő Bravó kiáltás mellett, minden je
len valókat bámúlásra ragadna; mellyre Simo
nyi lovát megsarkantyúzvá lángban lobbanván, 
a* kősziklán épített ló oskolának , barierjén, 
csudálkozást okozott váratlan módon kiugra
tott; melly ritka ugrását midőn másodszori 
tűzzel próbálná, lova sebes szaladása miatt 
szügyinél felakadva baranbucíkót v^ttvéiii iio- 
ha Simonyi lovával, együtt, a’ baríeVÍtt túl



Urö írokban esne« még is jeles eszmélkedésse1 
lovára ugorván, újra próbát tenni óhajtott: 
mellynek tellyesitésétűl egyedül csak, a' Vaj ma
ri Herczeg Solms, ki a’ Burkus Király Testvér- 
jét tartya, tartóztatthatta fel. Melly mérésztet- 
tét nem csak a' minden felől zengő dicsiret ko
ronázta, hanem nagy idők után tartatott gyü
lekezetekben is vitézi Gavallérságát bámulták, 
és külömböztették; mert illy nyaktörő próbá
iul bár első pillantásbein a' Dámák iszonyod
nak, még is ha melly Gavallér tellyesiti, kü- 
lönössen kedvellik. —-

Töplitzhe* két órányira lévő Töpeíburg 
hires mulató kerthez szokás szerént minden 
Vendégek kedden kikocsikáztak; kikkel Simo- 
nyi is Dresdából ott mulatozó N. Bár ónéval, 
és annak szép Testvérjével kirándulván;, egy
kor a' szűk út miatt előtte döczögo furmányos 
lovukon húzott határokat, a'kocsisok tromfos- 
eágábúl, többszöri próbái után is semmi mó
don el nem hagyhatná; végre a’ két oldalról 
fiit Dámák között majd csak nem pukkanásik 
való bosszús tűzben lobbanva sárkány lovait 
neki esapdosván, azonnal a' nagy fedelű ha
tárt baranbuczkósan felfordulva úttyábúl kidob
ta: mellyre a’nagy lármát indító kocsisok egy
ben csoportozván, egész egy heezhez hasonló 
történet kerekedett; mellyrűl midőn az N. Bá
róné, szép Testvériével együtt a’ fördőben lé
vő éltes Attyok előtt emlékezetett tennének; 
aspn .szomorúságot okozó feleletet nyerték; 
hogy úgy is ez volt utólsó Töpelburgban való 
menetel, mivel már én a’ rendelt fördést el
végezvén, haza felé indúlunk: melly szózaton 
az egyik szépség foképen, de még Simonyiis 
Annyira meg ütközött , hogy bár mindenféle 
törekadéseh kikoholására mesterkednének, még



is  az Öreg plánumát meg nemmásithatták. De 
mivel az ész mindent feltalál; úgy itt i s , vá
randó szerelmes következését elegendőül meg- 
bizonyitya, Mert mivél az öreg Úr háborúi 
történetek fáradhatattlan búvárja lenne; sok
szori beszédjével azon hátra lévő örömös ki« 
•vánságát óhajtotta, hogy bár csak egy Battá- 
Jiát ( Ütközetet.) vagy egy ollyas Manővert 
láthatna, hol több lovas Regementek hadi mód
ra gyhkoroltattnának. Ezen sokszori Attyok 
kívánságára Leánnyai emlékezvén, Šimonyi- 
val csak hamar értekeztek, mellyre Simonyi 
eilig várhatta az Vasárnapot, hogy az öregür 
a’ Város mellett lévő kertben szokása szerént 
sétálljón. Azonban Simonyi számos Tiszti jó 
barátit a’ dolog felől megtanítván, midőn * 
mondott napon az öreg Úr két Leányával a* 
kertben lévő kis asztalkához leülne, azonnal 
a* minden féle Tisztek csoportosan azon beszéd
ben eredtek; hogy a' napokban Töplitznél egy 
olly lovasságbúi álló Manöver fogna tartattni} 
naelly még soha sem vala; ezen esetre már hat 
ezer lovasság útban volna; sott 30 mázsa pus
ka por már helyben is lenne. — Ezen beszéd
re föl hegyeskedvén az öreg Úr: egyszer csak 
Leányai fölében súg, hogy ô néki azt meg
kel látni, — a’ Leánnyai a’ dolgot tudván, bár 
ugyan. Őröltek, — még is szív tetetésben me
rültek. Simonyi azonban még az nap édes lá
togatását tévén; allig tehette köszöntését, már 
az öreg Úr beszélli, és kérdi: ha tudna e’ Ő is 
valamit az Manőverről? mellyre Simonyi fele.

' •ji, perse hogy tudom, hiszen ezen Regement 
■ is már útban vagyon ; igy az vocsorácál való 

alkalmas beszéddel, úgy tele verte az öreg fe
jét véleményekkel, hogy égé» éjjel a’ csata pa
táról álmodozna: végre ezen hír ,az égést v&*



rbsbáii elterjedvén, mások valóban elhitték , 
mások pedig valódi eredetérul tudakozódtak* 
így  a iöreg elámitattván.,. még három hétig a’ 
Szüntelen híjában való várakozása után» sürge
tőé dolgai miatt Dresdában .vissza tért: melly 
utolsó napon Simonyi a’ szépekhez sompolyod- 
va panaszul mondja : mit ér már most nékem, 
hogy a’ világban.látott szépek között* talán a’ 
leg szebb , ’s kellemétesebb Leányt meg esmér- 
tem! — ha meg kel válni! — Mellyre arz An
gyali szépségű JNina elő tévén Guitarréját, és 
Sma lelket ébresztő Franczia nótát zengi

VöuS me quittez, pour aller á la gloire 
mon tristecoettr suivrá partout vos pas.

mellykor ha rózsa módra nyílt szép szája mo
solygott is ,  még is alak szemeiből gyöngy 
gyanánt ömlöttek ki drága könnyei. — de en
nek Í8>— valamint mindennek, vége lett!!

Xöplitzbűl Simonyl 'tanyájára térvén, ré
gi esmeretségét a’ Prágai yigságokba mind ad
dig használta, mig. až 1809-dik esztendőben, 
kiütött háború a’ Regementet, innét Fehruárius 
24-kén el nem indította; melly is Generális 
Gróf Bellegarde Gommandója alá rendelődvén, 
Saatz tájján, mint az Ármádia tábori első se
reg je öszve húzódva, Április lo-kén pedig az 
ellenség földjére telepedett. Ezen seregnek ide 
’s oda való mozgatásában az- ellenséggel éppen 
kevés csatája lehetet azon pillantatig, mig csak 
Adlerklauhoz» Bétsel szemközt fekvő Markt- 
mezejére nem jutott; hoyá Május 21. és 22-di- 
kén tartandó nevezetes ütközetre , 16 lovas Re
gementek , Herczeg Lichtenstein vezérlése alá 
azon végbűi adattak * hogy Május al-kén Lo- 
baúbúl által jött ellenségnek az Ármádia in
dulván f Lichtenstein' Avant Gárdát tegyen; ki*



— »It

nek is eleit .a’ Blankenstein Huszár Régemen- 
ty  ebül Simonyi egy dirisióval formálta; de mi
vel második Major nem lenne, Simonyi kor
mánnyá alá jött a' második Major osztállyá is : 
anellykor Gróf Wartensléhen Brigadéros lévén, 
•Simonyinak azon meghagyását tette, hogy ha 
6  akár melly ellenséges erőnek menne i s ; Sh» 
xnonyi azonnal az ellenség Flankjában kémén» 
iiyen becsapjon. —  Elindúlt tehát az egééz Ár
mádia, de midőn Simonyi á' csata piacihoz ér
ne^ már az ellenséget rendben állani találta ý 
azért parancsolattya szerént , a' sík mezőn kön
nyen látható ellenség állását szemesen ineg vis- 
gél van, a’ mint csak az elöl álló lovas front
ban 60 Svadront megolvasna; azonnal Gróf 
Wartenslébenhejs vágtatott ̂  parancsolattya le- , 
hetetlen tellyesitése iránt; melly valóságos ke
mény állását az ellenségnek , Wartensleben, 
Rienau, -és Lichtenstein látván, tüstént 3o 
Ágyúkat előre hozattak*: melly roppantott tü* 
*et a’ Francziák ugyan eleinte kiállottak ,  de 
■Végre midőn a’ megmozdúlt lovasság nyakra 
fóré viáza törődne j Simonyi a’ segéd lovasság* 
gal Annyira űzte, hogy már a’ csatára készült 
gyalogság is Aspernhez közelgetne: mellybül 
a' csapatonként előre törő többnyire vasas lo
vasság , már már három batt’aliomot környé
kezne , ózonnál, Gróf Wartenslében kardja je
lével Simony it attaqúerozásra buzdittya; melly- 
re Simonyi Svadro’nyával * a’ mozdulatlan gya
logságban betörni kívánó Francziák’ hátók me* 
gé úgy bekanyarodott, hogy az ellenség sem 
előre, sóm hátra nem mozdúlhattna: de az Hu
szárok útin ď addig haszontalan kopácsolták a’ 
Vas borü F-rancziákat; mig történetbűi lovai, 
kat.szúrdosni nemkezdék: mellyre a1 vasban 
lévő vitézek lovaikról le fordulván, a’ kemény ,■



Tas miatt, nemhogy felkeltek, de allig is mor
dulhattak , mellyek agyon verettetését mások 
látván, vissza húzódtak, melly szorultságban 
Simonyinak is térdgye egy vasaséval öszve akad
ván, majd letöretett: mind az által e 'gyalog
ságot, ama vas borii sáskáktól meg szabadit- 
Tán, Simonyi allig szehette'ösxve népét, már 
az ellenség új csapatokban egyenesen Lichten
stein seregének sietett; meílynek elejét Gróf 
Wartenslében a* Blankenstein Huszárokkal de
rek as módon meg csapván tisztelettel megfor
dította .* mellykor. Siiponyi oldalvást jól előre 
húzódván, feltett és óhajtott czélja tellyesité- 
sére különös alkalmatosságot nyert; mert as 
előre nyomúlt Franczia sereg Flankjában be
csapván, olly zavarodást okozott, hogy a' nyak
ra főre fordúlt ellenséges véres verekedésnek ' 
egyedül a’ setét éjj szakaszthatta végét. Mind- 
áz által a' boszút álló ellenség midőn virad- 
takor lovas seregeinket ismét újra üldözőben 
venné, hasonló vitézi tűzzel Napoleon'Csá
szár jelenlétiében olly csúful megszalasztattab; 
hogy Napoleon bisztató kemény szavával Őket 
megtámadni kintelenittetne, mondván: Hát Ti 
Francziák vagytok ? Ti még sohasem szaladta
tok 1 de haszontalan , mert több próbák után 
is vissza verettettek. Melly alkalmasosságban 
Simonyi szokott módjára, Flankjában olly sze
rencsésen csapkodott ; hogy az Ô bátor 's nagy 
vitézsége mindeneknek örömös bámulást szül
ne : sott maga Károly Királyi Fö Herczeg, hoz
zája önnön Adjutánsát azon üzenettel küldőt-$ 
te: hogy mondja meg azon fakó lovú Tisztnek, 
hogy Ô jól láttya mit csinál. — Úgy Lichten
stein Herczeg, a’ verekedés közben nagy öröm
mel megfogta Simonyi kezét, és leereszked
ve tudtára adta különös meg elégedését. Ha-



sonlóúl más Generális i s , Simonyihoz Adju- 
tánsát azon köszöntéssel küldötte, bogy Simo
ny inak nevét tudná m eg, és mondja nékie , 
bogy az ütközet után jöjjön hozzá, mert a* Ma
ria Theresia Keresztre, érdemlett bizonságát 
adgyá; kinek Simonyi rövideden válaszolja. 
Már van Maria Theresia Keresztem. — Melly 
diésosségesen végzett csatázás után Simonyi 
nevezetesen, meg dicsirtetett, és Herczeg Hes
sen Homburg Regementyében Majorságra emel
tetett; melly után Károly Fö Herczegnél ebé
den lévén, a’ sok Generálisok és Stabálisök 
jelenlétiében a' Herczeg' Simonyihoz menvén , 
feütszó val itnigy szóllitotta: örvendezve láttam 
az Ütközetben az Urat; midőn truppjaival, mint 
az exercérozó piaczon , úgy dolgozott; 'és vol- 

"taképen meg világosított, hogy egy igazi Fö 
Gavallerista, azért ennekutánna is mindenkor 
egész bizodalommal számlálok reá! — és mél
tán, —

Mert allig érkezett Simonyi az új Rege
menthez, már az úgy nevezett Vágrámi ütkö
zet következett ; melly időben Simonyinak, 
rendeltetése szerént Magyar Országra Báthban 
kelletett volna jönni, hogy az ott felállitatott. 
Divisi óját által vévén, az ármádiához vezesse! 
De mivel az újra történendő nagy ütközet, kö
zönségesen hirjesztetett, Simonyi Vitézséget 
szomjúhozó lélekkel, Károly Fó Herczeghez fo
lyamodott , hogy engedné meg néki az ármádiá
nál való maradását a’ következő ütközet végé
ig. Melly önn szántából való ajánlását, nem 
csak szívesen fogadta az Herczeg, de különös 
meg elégedésével be is fedezte. Mellykor az 
Herczeg visgálódásra készülvén, magával'früs- 
tökölni vitte, és egyedül az ü tközetrő l beszéd
jét folytatta. —- BP tábori készületben a* Re-



gement Enzensdorfnál lógerbau lévén, 1809-dik 
Julius ĵ j-kén az, ellenség Lóban szigettyében 
hat hétig nagy szorgalmatossággal készített 
reduttokbúl ezen városkát estve lövettni, ’s 
gýújtattŕii kezdé; mellynek világosságánál , ár
mádiáját á’ Dunán úgy általhúzta, hogy se
regei már viradtára ütközeti renden állana. Es ■ 
nap ama rettenetes ágyúzásban eltelvén; est- 
ve felé a’ mi ármádiánk a’ -Vágrámi állásban 
magát vissza húzván, minden sereg rendelt 
helyén borzadva álva , a* jövendő nagy napot 
várta; mellytül ha nem minden is , de nagy 
dolog függött. Azért is 6-lván viradóra, az 
örök emlékezetű napot , az apróbb fegyve
rek ropogása, és legalább 4oo- ágyúk dör- 
mögése, a’. földnek remegésével jelentette; 
és csak hamar világosodtakor a’ föld színét be
borító két ellenséges fé l, egymástól egy pus
ka lövésnyire szembe száll;- hol a’ közönséges 
plánum szerént a’ jobb szárnya Gróf Klenau 
Generális; a’ balszárnya pedig Herczeg Ro
senberg vezérlése alatt, egy kis hegyen volt 
állásábúl az ellenségnek indúlt; hol a’ mi jobb 
szárnyunk, az ellenség gyengesége miatt noha 
jól előre nyomúlt; de balszárnyunk annyival 
hátrább maradott, mivel az ellenség, nagy ere
jét a’ végbül ezen hellyre hagyná, hogy tör
ténetbűi az János FŐ Herczeg serege Posontül 
a’ Markt vizén által jővén, valami módon a’ 
nagy ármádiával ne egyesülhessen: azért az 
ellenség nagy ereje Rosenberget állásábúl vis
sza vervén, azonnal nagy lovas sereget, bal 
Szárnyunk kerítésére küldött, és Granatéros- 
saival a’Markgrafen-úeusidelnél lévő dombot, 
hol balszárnyunk felállítva vala, olly kémén- 
»yen ostrornlotta, hogy már némely seregek 
mozgásban jönnének , masok széjjel zavartatt-



nának; azon hat lovas Régementek pedig; 
mellyel Generalis Gróf Wosztiz vezetett egészen 
elszaladnának; sott az ágyúk is mar bátra hú- 
zattatnának. — Simonyi e’ végső veszedelmet 
látván , haladék nélkül a’ kdrmánya alatt lévő 
Óbester Divisióját rendben szedrén , azon tű
zessen ostromlő Granatérosokra csapott , ki
ket noha egészen meg nem vesztegethetett, d® 
még is vakmerő czéllyoktúl annyira feltartóz
tatta; hogy a’ szaladva vitetett ágyúkat meg. 
förditattván, azok Tisztjét imigy bnzditaná : 
ba ágyúidat ezen pillantásban nem használod, 
többé nem lész reá szükséged; mellyre a’Tiszt - 
kötelességét tellyesitvén, fontos szolgálatot 
tett. Azonban Simonyi, a’ szélin ál Jó zúzott 
Landver battaliom Majorhoz nyargalván, azt 
mondá néki: a’ hol van FŐ Herczeg Károly! 
parancsolja néktek, hogy rendben álljatok, 
és ez helyet utolsó emberig védelmezzétek. 
Hasonlóúl Báró Vétsey Brigadéros Generális
hoz egy Tisztet azon izenettel küldött, hogy 
Károly FŐ Herczeg parancsolattyábúl, a' Ge
nerális minden truppot öszvé szedvén, a* 
Marktgrafen neusideli dombot védelmezze. Vé
tsey mint hires katona, kettos; parancsolatot 
nem várván, midőn embereivel előre rakkol- 
na, szerencsétlenül egy ágyú golyóbis a" más 
világra vitte; kinek e* fontos pontban történt 
halála annál fájdalmasabb volt, mivel ama de
rék ’s hires Divisions Generál Nordman is ezen 
helyen elesett volt- — Simonyi azonban ezen. 
kár mellett,noha fele népe vesztésével a’hegy
re törekedő Granatérosok ellen kötelességét 
vitézül tellyesitené, még is végre az ellen erő
nek keveset‘árthatot; áott az ellenség, megér
kezett , új seregével a’ dombot hatalmában vé- 
vén, azonnal rúla néhány ágyúkkal az árma-



diánk Flankját (oldalát) kegyetlenül lövette: 
m el lyre egy sereg a' másikra fordulván, sok 
ezer ártatlan lelkek a* dühös ellenség véres ál- 
dozattyai lettek! így az ütközet elveszvén, sok 
hires Magyar Vitéz szomorú hamvba borúlt:< 
úgy ezen .Regement szeretett. Óbestere Kisze- 
levszky, több stabálisokkal elesett; a' többiek 
pedig nagy sebben esvén , halálos ágyban ju
tottak. Így Simonyi, mivel sok Fő és al Tisz
tek 3oo. emberrel csak e’ Regementbűl a’ csata 
vérpiaczán halva maradtanak; kötelessége sze
rént e’ zavarodásban megmaradott embereit, 
hún fáradhatatlan munkássága, hún kemény
sége által rendben hozván; midőn az ármádia 
Rornneuburgfelé húzódna, Simonyi a' Bruni 
úton menő Rosenberg serege után volnúlt; 
melly útban egy lovas Franczia csapathoz kö
zeledvén, azokat keményen megtámadta; melly- 
nek, számos vesztése mellett azon következé
se-lett, hogy a’ Francziák előbb jönni nem 
bátorkodván, az egyenként hátra maradott trup
pok a’ bizonyos szerencsétlenségtől megszaba
dultak. — Ez nap Simonyi a’ Regementei Gau- 
nersdorfban, 7-kén Mistelbachban, 8-kán Stad 
Laa, és 9-kén Muschauban jött; hol az ármá
diától azon kemény parancsolatot .vette, hogy 
a’ nagy ország úton Tája vizén lévő hidat a’ 
míg lehet oltalmazza , melly nek véghez vitelé
re; kórinánja alá még egy bataliom gyalog-, 
ság; egy kompánia Pionerek (hidakat, ’s más 
tábori szereket csináló ' sereg ) és hat ágyúk 
adattak. Simonyi e’ szerencséltetésével élvén, 
azonnal ágyúit a’ gyalogsággal- jól elfészkel-, 
vén, lovasságát a’ Nicolspurgi útra állította; 
és midőn lo-kén reggel allig világosodtak or 
posztyait vissza verettni, és Davoust Franczia 
Marschalt a’ Bruni úton jönni látná, két két száz



•—* U 7

tötéssel készült ágyúiból olly földet remegtető 
tüzellést adott; hogy Davoust 30. ezer ember* 
i)ul álló serege, az egész Austriai ármádiát'it« 
ten lenni gondolván, dübösségével alábbhagy« 
na. Simonyinak ezen rettenetes lövöldözteté- 
sére, a szomszédságban álló Herczeg Rosen- 
Jberg az Hídhoz nyargalván, tűzessen kérdi; 
t i  a’ Commandérozó ? és micsoda hallatlan lár
m a ez? mellyre Simonyi Írásban kapott pa- 
rancsolattyát. elő mutatván; azonnal az Her« 
czeg, Simonyinak tett helyes rendeléseit nem 
csak helyben hagyta, de»e' reá bízott fontos 
dolog végbe vitelére bátorítván , ebéli ritka vi« 
tézi hasznos szolgalatja meghatalmazottságát 
a ’ véle lévő Stabális Tiszt által, a’ Generál 
stábtól írásban kiadattni rendelte. Ez után Si
m onyi midőn csendességben az ellenséggel 
szemközt állana, csak hamar ismét Báró Früh.« 
Jich Generális a’ suitevel ( személyéhez csatolt 
kísérőivel) ide érkezvén; kevés kérdései után 
azt parancsolja, hogy mivel már Simonyi az Ő 
Brigádjához tartozna, mingy árt népeit öszve- 
szedvén, véle együtt hátrahúzódjon; mellyre 
Simonyi azt feléli: én innét el nem mehetek , 
mivel mind a’ nagy ármádiától, mind Herczeg 
Rosenbergtul azon parancsolatom vagyon, 
hogy e’ fontos helyen lévő hidat a' lehetőssé
gig védelmezzem, azután pedig elégettessem. 
B e Fröhlich Generális ezt jól meg sem halgat- 
vári, újra parancsolja indulását:.mire Simo
nyi a’ nálla írásban lévő parancsolatját meg- 
mutattván, arra kerte a* Generálist, hogy ezen 
ellenkező parancsolatját néki írásban adni mél* 
tóztattna: mellyre a’ Generális Simonyit állá
sában a’ mellett meg hagyta, hogy ötét min
den történetrűl tudósítani el ne mulassa. 
Azonban midőn az ellenség a’ kint álló strá̂
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tóak között tett kis puskázások mellett, dél
után két óráig helyéből meg se mozdúlna, Si
monyi az Hidat Pionerek által száraz fákkal, 
puskaporral, és rakétákkal készitettné; egy
ezerre a’ lovasság felüli, a’ gyalogság fegyver
ben áll , és az hídnak in dúl: mellyre Simonyi 

■ az hidat (nem gondolván papiros módjára tűz
ben borulni, ) meggyujtatta, hol embereivel 
maga' is olly kemény tűzben ment által, hogy 
nem csak lova 's ruhája, de haja szemöldöke 
is megperzselödne; melly csuda módon, bár 
az ellenség ereje miatt Muschaút el kelletett is 
bocsájtani, még is számlálhatatlarf lett azon 
haszon, melly a’ hídnál tett Simonyi vitézsé
ge által egész tábori serege háramlott; mert 
az ellenség kiterjedése miatt, addig igen előre 
nem jöhettvén, a* mi ármádiánk jól előra> 
Znaimnak pyomúlt: hol Simonyi ismét hát 
őrző seregnek hagyódván, mivel már hatod na
pig az éhséget a'tábori nyomorúsággal szen
vedné, Muschaú helységében jó. ebédet rendel
tetett; mellyet noha az híd maradékán által jött 
ellenség miatt a* szép terített asztalt el kelletett 
is hagyni, még is az éledéit fazekakra rakatt- 
ván , a’ Muschaui mezőn ló hátán igen édesden 
falatozták; de mivel a* sok golyóbis fügyülése 
miatt fele is a’ nyereg bundára húUana nyu
galmasabb helyre Austerliczhez húzódott, és 
más nap ottan nyuktatott.

Ezen fontos háborúban a’ Regementek hiá
nyossága végett azon közönséges parancsolat 
adatott; hogy a’ megholt, vagy seblsen esett 
Tisztek helyét a’ Regementek vagy’ Őnnntfn Tu- 
lajdonossaiknak, vagy pedig a’ Generál Com- 
mandónak haladék nélkül bemutassák. E* sze
rént Simonyi mivel sem Óbester sem Obest- 
lieutenant, sem első vagy -második Major, nem
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lévén, mint Commendáns keveset gondolkod- 
Tán hivatalbúi önnön magát Óbesternek , ,’s 
jó barátyait pedig Obristlieutenantnak, és Má~ 
jorok^ak ajánlotta; melly hivatalos jelentése, 
nöha az hadi fdszálláson különös érzést oko
zott, még is a' fegyver szünet hamari elérkező- 
sével, Herczeg Gustav Hessen Homburg volt má
sodik Óbester, Regement Commendánsnak 
rendeltetett: a’ többi stabálisok is csak hamar 
sebjeikbúl fel gyógyulván helyre állottak; és 
igy Simonyi csak az maradott a’, .mi eddig 
volt: azért mint harmadik Major, maga Divi- 
siójáért Magyar országra indúlván, Tesscfoi- 
ňen keresztül jöttében különös szerencséjének 
tartotta, hogy Károly Fő Herczeget megláto
gathatta; ki most az árm'ádiát elhagyván-, it
ten való tartózkodásában minden tábori Tisz
tet ez^r örömmel fogadott; kivel is Simoiiyi 
tovább másfél óránál a'ma szerencsétlen Vag- 
rámi ütkózetrul körny ül állásosán beszélgetvén, 
az elvesztett csata egyedül a* balszárnyán kez
dődött szerencsétlenségnek tnlajdonitatott; itt 
Simonyi jövendő esetekre nézve sokat hallván, 
mély tisztelettel az Herczegtúl elvált; és Báfh 
felé utazván, több érdemes Simonyi famíliá
kat meglátogatott; h onnét hám arjában öszve 
szedett embereivel 1809-dik ' September 2-kán 
Léván, örményen, Trencsényen , és Tessciú- 
nen Keresztül, Lengyel országi határon Biallá- 
ban tanyázó Regementhez utazott; hol midőn a’ 
békesség hamarjában ki birdettetett volna; a' Re
gement is békességi szállására, Novemb. 16-kátt 
Lengyel országban, indúlt •. melly útban Simo
nyi seregéyel avant gardát tevén, az előtte 
.egész Boehniáig nyomúló neutrális* de azon
ban jól felpakolt Moskáknak meleg helyekre 
Szállott; hol a* Lengyelek, -ezen eszteüdobew



történt zendülések után, az Anstriakat kevés 
kegyességgel hozzájok viseltettni gondolván , 
magokat földig alázták: és igy Simonyi min
denütt a' leg nagyobb czeremóniás» tisztelettel 
fogadtatott, és vendégelfetett: különösen pe
dig December 3-kán midőn Gróf Kojetzky Dro- 
gojooi kastélyába szállana, az Házi Urfi egy 
'órányira eleiben jővén, fényes udvarokban,  
onnét az épület szárnyán rendelt tündér ké- 
szúletű szállására, czitrom és narancs fákkal 
ékesített úton vezette. Innét Simonyi az Ura
ság udvarlására sietvén a’ sok *s arany paszo- 
mántos öltezetú cselédektul allig juthatott az első 
szobában; hol egy régi Lengyel öltözetű öreg Úr 
igen barátságosan, de Lengyelöl meg köszönt 
tötte, és más szobában vezette: hol egy szé
les magos világos kék tafotábúl készült kana
pén ,- egy kövér piros de éltes Asszony ölve 
elfogadta; Simonyi is midőn a’ magáét höl 
Lengyelül hol, Francaiáúl visszonozná, azon
ban az oldal szobábúl a’ leg szebb termetű 
Kisasszony kellemetes módra belép; kinek édes 
tekintetére Simonyi. mind a' két nyelvből úgy 
ki fogyott, hogy egy szót sem lehetne belőle 
préselni; de a’ szépség, kellemetes ingerelte- 
tésével hevenyében módot talált nyelve felsza
badítására. De allig múlt egy édes andalodás, 
ismét egy szőke nagy kék szemeivel tündöklő 
oryza szépséggel belép, kik osztán úgy kéz- 
dének kötődni, mint ha bújóskát jáczanának , 
roellyre Simonyinak szeme szája elállva, nyel
ve újra elakadva maradott.' Melly változást a* 
szép Marie, és a* szomszédságbúi való szebb 
Theresia bátor kellesztető ékességével minden 
szivet annyira felelevenített, hogy az^béd je
lentését bár éhesek voltak is , visszászan ven
nék. Azonbah ama szép ezüsttel ’s porczellá-



nokkal ékesített asztalhoz leülvén, Simonyí 
azon széphez esett, a’ ki valamivel jobb volt 
a’ semminél ; azért a’ mazola szÓllovel, és mása
ként is édessen készített ételekből, 's elfött hú
sok búi igen keveset nyelhetett le ha a’ bort 
kenyeret és nézést ki vesszük; mind azáltal ha 
a’ gyomorban kevés ment is, még is a’ szív 
egészen megtelt. — Mellyért a’ szép The réz 
asztal után a' fortepiánóhoz ugorván, a* nél
kül hogy szemét felvetette volna, tíz darabban 
is ékesen fantasiált; mire Comtesse Marie, vé
letlen egy két ágú ezüstben foglalt csinos kis 
furullyát elő hozván, szép szája szelével meg
fújja, és rajta,bámúlásig gömböjeg fejér újacs- 
káit billegtette, és végre olly kellemetességet 
gerjesztő szempillantásban merültek, hogy Si- 
monyi gyönyörőségesebbre még nem emlé
kezne ; mellybúl minnyájan egybatárd véletlen 
begördülésére feleszmélkedvén, a’ szépek min
deneket elhányva csak azt zengették, Sabine ! 
Sabine! azonban frissiben felszálltának egy 
Kisasszonyt, ki csak beléptével mind a' kettő 
fényességét eltüntette. — Az öreg Grófné ezen 
szép Comtessét azonnal Simonyinál bemutat- 
tya, de mivel Sabine hallá a' szép DeuscHot, 
le sem Ölt, dele felé vetkezett: mellyet Simo
ny i hevesen értvén, nagy tisztelettel tánczra 
kérte , melly is sok örömmel , elfogadtatott., és 
úgy váltéztattva mind a' három grácziát Tűz- 
tyeivel eggyütt jól elforgatta; melly vigságban 
csak azt vették észre, hogy a' Szobák kivilágo- 
sitva ékeskednének; melly vig tánczot a’ pom
pás -vocsora követte; hol a* kék leves, feke
te becsinált, veres pecsenye és zöld vad
hús, csak nem a' maga valóságában! kivitel- 
tett : azonban Simonyi, Márie és Sabine két 
szomszédjait vsak fartatta hogy miért éppen



semmit sem esznek ? és csak nagy fortélyos- 
sán tudhatta m eg, hogy nem módi a’ nagy ne- 
velésű Kisasszonyoknak az asztalnál enni.v— 
Vocsora után kevés találgató mese mellet* ki- 
ki elszélledvén, Simonyi is magányos szobá
jában húzódott, hol csendes gondolatjaiban 
nem kevés irtózzásban merült, midőn pat
kányokat szaladgálni, és mit nem mivelni 
szemlélné; azonban eltikkadott szurmyadásá
ból reggel felébredvén, tegnapi tetteit bámul
ta: de mivel most nyugovó nap lenne, és Sa« 
bine is ebédre ismét megérkezne, hasonló Örö
mes andalodással ez napot is eltöltötték : hol 
Simonyi minyájok szeretetét *s tekintetét meg
nyervén , azon szív érzéssel útnak eresztetett, 
hogy ide csak , to. mértfőidre lévő Lubatsov 
nevű szállásárul, Őket gyakran meglátogatni 
jnéltóztattna.

Simonyinak Lubatsov várossában való 
megérkezésén, senki jobban nem örvendett, 
mint a’ kerületbéli Kamaraiig Német Tisztek, 
kiket ez háborgó időben a’ zendűlt Lengyelség 
mindennémű kegyetlenséggel környékezett; 
azért: valamint az egész Tartományban a ka
tonaság, úgy Lubatsov várossá lakossait is, 
Felsőbb rendelések mellett, Sitptonyi kevés idő 
■múlva valóságos csendességre , hűségre , és en*, 
gedelmességre hozta. Ezen Lubatsov Királyi 
Kamaráiig várossá Léngyel Papját is a’ többi 
zendülést támogatók között Simonyinak külö
nösen arrú vádolták; hogy a’ zendülés elején, 
midőn a' templomban függő Austriai fekete sas 
czimért levetették; . és a’ Franczia arany sas 
ezimerét nagy pompával helyére feltették vol
na; indulatos buzdúlt vérrel olly prédikácziót 
mondott , hogy újjával a’ sasra mutattván, 
toainden jelen valók szivét sokkal nagyobb dü-



hösségre lázzasztaná ezen szavaival: Láttyátoít 
H ív e k ! ez az arany sas , ez hozz nektek arany 
p é n z t , — aranyidőt, —> ’s a’ t* Ezen tettéért 
te h á t  Simonyi a’ Papot magához idéztettvén, 
a z o n  parancsolatot adta néki, hogy harmad 
n a p  múlva a’ Franczia arany sas lehajitódik, 
é s  az Austriai helyére vissza tétetődik ; melly 
pom pás ünneplésén Simonyi minden katonái-- 
•val S|’s Tiszttyeivel megjelenvén, a’ Pap újra 
az Ünnep méltóságához képest predikácziót 
tartson* Az ünnep tehát elérkezvén, a’ kör
nyékről számosán öszve sereglett nép előtt a’ 
P a p  székében felmenvén, jó darabig szemeit 
m ár a’ feltett Austriai sasra függesztve, minden 
balgatóinak csendes figyelmetességet okozott; 
egyszer csak szemeit balgatóira vettve magát 
elkiáltya, mondván ; nem mind arany az a’ mi 
fénylik I —'-mellyhez hozzá adván az Austriai 
Császárnak azon Atyai kegyességét; mellyel, 
a’ szelidebb Tudományokkal ékesített oskolá
k a t , a’szép országutakat, ’s kúlömbféle pallé
roz ott szállitványokat, Lengyel ország díszére, 
lakosainak boldogságára ’s emberiségére beho-J 
zott ’s a’ t. melly módon olly predikácziót csa
pott , hogy mind az elkövetett eleitiletü papO- 
lását helyre hozná; mind a’ zendult lelkeket 
lecsillapítaná; mind pedig Simonyinak és Vi» 
tézzeinek telly es megelégedését nyilvánságosan 
meg nyerné. — De fájdalom! Simonyi illy fon
tos és hasznos szolgálatijával soká nem diszes- 
kedbetett; mert felsőbb rendelések mellett a* 
harmadik Major divisiója széjjel oszlódván, Si- 
monyi azonnal számfeleťt való Majorságra 
tért, és Zolkiev várossában tanyázó Stábhoz 
nyugodalmas szállásra réndéltetett. Melly há
ború végével minden Regemehteknél a’ sok 
számfelett való Tisztek annyira megszáporo d-



tak* hogy egyik Regement ii I a’ másikhoz va
ló általtettetésekért* sokszor fortélyos uta
kon is mindent elkövetnének: melly hízelked
ve bizodalmát nyerő emberek által* Simonyi 
is e* szenvedésben majd csak egészen le nem 
tiportatott j mert midőn kevés idő múlva a* má
sodik Major egész fizetéssel elbocsájtattna, egy 
bizonyos lesben volt Tiszt mindent elkövetett, 
hogy némönémix képen eleiben ruktattasson; 
de Simonyi rettenthetetlen vitéz érdemeit, min
denek előtt nyilvánságosnak lenni tudván : j 
azonnal az akkori Hadi FŐ Kormányozó Gróf 
Bellegarde Feldmarschalhoz j a’ becsület meze
jén nyert érdemeivel folyamodván; csak ha- j 
mar azon Feldmarschal ezen érdemeket beczii- 
lo levelével Örvendeztette meg Simonyit. u. m.

M é l t ó s á g o s  B á r ó !
Különös Érdemű FŐ Strázsa Mester Úr! 

örvendezve vettem azon alkalmatosságot* 
Vtellybeh Fő Strázsamester Urat Actualitósban 
hozhatom * melly' által azt is megmutatom, 
hogy sok érdemeit igen jól ösmérem; azért 
FŐ Strászamester Úr bizonyos légyen benne, 
hogy ennekutánna is az olly kimutatott szép 
szolgálattyaiért* mindent* a’ mi csak tőlem 
tclnifog* szerencséjéhez és meg elégedéséhez 
örömmel segíteni fogok« Vegye ezen Bizonyí
tások mellett mind azonban a’ Jég tellyesebb 
tiszteletemet* mellyel marad ok

FŐ Strázsamester Úrnak'
Béts 3o: December ? 810.

Köteles Szolgája 
Gróf Bellegarde m. p# 

Mélly szerént Simonyi a’ Második Major 
osztállyá! általvéven , azonnal Zolkievtül két



mértföldnyire fekvő Magirov nevű tanyájára 
indúlt, Kinek szomszédságaiban noha számos 
Lengyel urasa gok lakoznának, még is az Au* 
striai Tisztek igen kévés társalkodásokbán. 
ereszkedhettek, mivel ezek; föképen pedig czél- 
ly o k  elnemérésa miatt enyhitetlen aszonyaik 
igen  gyakran vettek magoknak szabadságot , 
nemzeti érzéseiket jól vastagon előadni; pedig 
ha bár az aszonyok szájában minden bele illik 
is , — de a’ politika éppen nem — azért min* 
den okos Tiszt, Mars piaczán dicsosséggel 
nyert borostyán Koszorúját, lotska pletykák 
sértéséiül, a'/mint gyakran megesik, nem kis» 
seb lélekkel Őrizvén, azokat kaczágva megye* 
tette: melly vitézi tónuson Simonyi is-a’ Re- 
gementbéli Tisztek’ barátságával , lovaglások
kal, *s tábori gyakorlásokkal nagyobb ideit tölt
véli; noha szabadsággal kedves hazáját, szere
tett Baráttyait, és a’ Bártfai főrdót is meglá
togatta , melly örvendetes napjaiban csák azon 
Szívből eredett óhajtásait nyilatkoztatta, hogy 
ezen Lengyel országbúi minél elébb Szabadul
hatna.

Azonban 1812-dik esztendőben a’Francziák 
és oroszok között kiütött háború szerencsés vi
seléséhez , a’ mi Felséges fejedelmünk i s , Na
poleon Császárral kötött békesség tartalma sze- 
rént, harhnincz ezer emberből álló segéd sere
get adott; mellyben a’ Herezeg Hessen Horn* 
burg hires Huszár Regementye is számlálva 
vala: de mivel az ellehségnek menő Regemen
tek igen gyengék volnának, minden Regemen
tek második Major DivisiÓja rendessen felosz
tatott ■: és igy' Simonyi Divisió nélkül marad
ván ; Május holnapjában tétetett fő rendelés 
szerént, hátra maradott .embereivel Turócz és 
onnan Zabolch. Vármegyében, Nykegyhá^á-
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ra indúlt; hol Diyisiója felállítása végéit, mi
vel a* Nemes Vármegyék önként a’ Regemen« 
tekhez kivántató lovakat ájánlanának, néhány 
Vármegye Simonyi Divisíójához lovakat adni 
utasitatott; de mivel hamarjában alkalmas lo« 
vakat nem állíthatnának, minden lóért három 
száz forintot váltóczédulában a’ FŐ Cassánál 
jefizettni kezdegettek: melly módon Simonyi 
látván hogy népét hasznos időre fel nem lova« 
éithatná, azzonnal egy ló szedő knpeczet ke
resett, ki néki a’ kívánt lovak számát, két száz 
ötven forintokért megszerezvén, a’ Vármegyék 
részére «5o forint Gazdálkodása m ellett, csak 
hevenyében a* Regement pótolására két száz 
■lovakat küldött; és önnön divisi óját is váloga- 
tott lovakkal talpra állította..

Midőn Simonyi illy édes Hazáját bóldogi- 
tó munkássággal foglalatoskodna, az ellenség . 
előtt lévő Regement Óbestere, a’ Czászár Hu
szárokhoz szolgálatra által menvén, annak 
helyére, eddig volt Oberstlieutenant Jün'ger 
méltóztatott; mivel pedig ez időben Medvey 
első Major is fizetéssel nyugodalomra bocsáj- 
tattha; egyszerre és véletlen az Oberstlieute- 
naht, és első Major hivatalok megüresültek; 
melly környülállásban a* Regementhez bevett 
számfelett való bizonyos Major alattomos úton 
módon talált, hogy ô Simonyi hires érdemei 
mellett is , Oberstlieutenant lenne ; Simonyi 
pedig első Major hivatalra emeltetne. Melly 
nem reménleit történetben'^ Simonyi olly él
tében soha 'nemér/ett szivbéli szomorúságban 
bprúlt, hogy sem éjjeli vagy nappali nyugalma; 
sem étele vagy itala rendes Ízlése szerént nem
történhetne ; azért sébhett szive nvughatatlan- 
ságában azon plánumot tette; hogy-Vagy Ha
zánk védelméért dicsősségesen,' nyert sebjei,



ragy nyugalmasabb életre való jutása miatt * 
édes Hazájától rendelt fizetéssel elbocsájtattna: 
azért- i 8 i3-dik esztendő Aprilis holnapjában 
Rrakö. tágján Osaröv várossában tanyázó Re- 
gementljez szerencsésen berukkolt; hol azon- 
nal érdemeinek valóságos meg esmérésével as 
Óbester eleibe tette, melly érzékenyül sértett- 
ve légyen Ő, azon fortélyosan Regementűnk- 
böz jött számfelett valóTisztnek fére való utakon 
eleiben való tetetése által; mellyért ö, olly Tiszt 
al att szolgálni többé nem kívánván* az Óbestert 
á-lázatosan kérte* hogy ötét az Oberstlieutenant« 
boz elkésérni; és csalfaságának szemre hányása« 
kor bizonság lenni méltóztattna: melly re az Her« 
czeg személyes jelenlette mellett Simonyit ar
ra kérte , hogy az egész dolog' minden tűz nél
kül történnyen; azért más napon rendelt órára 
hárman egy szobában öszvejövén, Simonyi 
igen hidegen az Oberstlieutenanthoz imigy szóll: 
jól tudgya az Úr, hogy melly xpódon* és mi
ért jött ezen Regementhez; de én is jól tudom 
melly oldalas utón lett az Úr Oberstlieutenant; 
melly fortélyos tetteiért, kívántam annyi út
ról ide jönni azon kinyilatkoztatásommal;, hogy 
többe sem az Úrral; sem az Úr alatt szolgálni 
nem akarok. — Mellyre az Oberstlieutenant fe
leli : hogy ha Tégedet tettek volnaOberstlieu- 
ténantnak; én szívesen szolgálnék Te alattad* 
«— innét több villongó szavak származásán* ki 
volt a' előbb tűzben jött? .felelet az Oberster, 
mivel az Oberstlieutenant törvéntelen kisztető 
viseletén háborodásban eredeti volt. — Azért. 
rövideden de végképen az végezödött, hogy 
az Oberstlieutenant 48 óra alatt a' Regemebtet 
ejhagyná; mellynek tellyesitése után, Simo
nyi azonnal további hiv szolgálattyát felválal- 
Tán * az első Ma ôr divisióját általvette, Melly
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történet után az egész Segéd ser eg, Austriához 
kapcsolt Lengyel Országban Oppatoviczná! 
folyó Vachsel vizén Május |-Ő. napján által szál* 
ván , Morva , és Cseh Országokon kérésztől, 
Június i8-kán Saatz várossáboz érkezett, és a' 
Regement, környék helyeire kvártélyban szál* 
litódott: melly helyheztetése a’ Regementnek 
annál nagyobb örömére efeett, mivel valahára 
még is egy jórendú ’s csinos öltözető földnépe 
közé juthatott. Melly óhajtott földre való uta
zásban, az Óbester Herczeg Gustav Hessen- 
Hómburg, Generálisságra emeltetvén; Simo- 
nyi azonnal az ideig való Regement Comman* 
dánságot általvette; ki , az igaz Katonai rend* 
bén, és viseletben megfogyott népet, kevés 
idő alatt olly egyettérto valóságos rendtartás* 

*ban helyheztette; hogy nem csak mindenfelől 
tellyes megelégedő diesiretet nyerne; dea’ke- 
ruletbéli Kreis Hauptman által, kinek testvér- 
je Kutsera Úr, a’ Császárnál Adjutáns lévén: 
Simonyi különös Katonai fenyítéke, Ô Fel
ségének is örvendetes tudtára adatott.

Melly idő “szakaszban, a’ mindenkor nagy
ra törekedő Franczia Nem Császárja által, min- 

’ den Európai Királyi trónusok felforgatása czél-„ 
ba vevődvén : a’ végső szerencse fordulása miatt; 
nem csak ezen Lengyel országbúi érkezett se
géd serég, hanem nyolczvan ezer emberből 
álló Austriai Ármádia, csak Saatz mellett lé
vő Vranay helységnél; minden háborúi készü
lettel 1813-dik Augustus 19-kén a’ dühös Fran- 
eziák ellen Magyar vitézi lángba lobbanva ösz- 
vesereglett: melly hires nembűi, ’s dferék vi
tézekből álló szép Ármádiát; az oszolhatatlan 
Szent Háromság Nevében egyesült három Fe
jedelmek úgy mint: Lő Ferenc*. Austriai Csá
szár; I. Sándor Muszka Császár; III. Fridrik
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Wilhelm Burkus Király; örömmel tóit szívvel 
megnézvén: minekutánna a' szekereken hoza
tott háborúi proclamatziókat elszóratták volna, 
e' szép Ármádiát Saxóniában Dresdának indí
tották ; melly is Augustus 2 a-kén az ország ha
tárán szerencsésen általment. Ezen nevezetes 
háborúi fészek Dresda várossánál mi minden 
történt, sok köny veket • lehetne rúlla írni, va
lamint a’ külső nemzeteknél már írva is van
nak : de én czélom szerént, ama hires első lo
vas Magyar Vitéz, (a ’ mit háborúban dicsös- 
ségesen nyert neve is bizonyit, ) Vitézvári Bá
ré Simonyi Jósef Nemzetünk ékességére tett 
környüllállásainál maradni akarván, egyedül 
azt leirni kivánom, melly hallatlan keserves 
nyomorúságon mentáltal Simonyi népével 
együtt ezen századunk nagy ritkaságú rósz ide
jében; midőn nem csak a’ Franczia Nem , de 
a’ földgyomrábúl majd csak nem természet fe
lett vizáradást okozó bugyborikozások , és a* 
számtalan gyakor helyeken történt borzasztó 
felhőszakadások is az egész egyesült Ármádia 
ellen rémitoleg zúdultak; még is Királyáért 
és Hazájáért hivséget szomjúhozó Regement r 
ama végső veszedelmet képzeltető háborkodás- 
ra Augustus zi-kén Dresda alá érvén azonnal 

' háborúi nyukhatatlanságát elkezdette: és há
rom napig tartott kemény verekedés után, mi
dőn 29-kén reggel felé az Ármádia e’ tájjékot 
elhagyná, magát Cséh Országnak visszahúzta: 
melly napi mozdúlatban a’ Herczeg Hessen - 
Homburg Regementyéhez, eddig számfelett 
volt Spigel Oberster * actualitásban jött; ki 
azonnal való berukkolásakor a’ Regementnél 
esmeretlen lévén, Simonyi ezután is jó for
mán az egész Regementet kórmányozta: de 
valamint a’ többieknek. úgv ennek tábori ál



lása.a' fczömyü sár miatt úgy Kijutott, hogy 
már a’ nélkül is a* fázásban és Koplalásban el- 
tsigázott lovak, lépést is allig.mehetnének; 
sött az elsanyarodott emberekkel ’s lovakkal 
minden utak terítve valának. Melly szerencsét* 
len Dresda tájjéka elhagyásában, éjjelre egy 
rósz falu alá Simonyi is talpig ázott népével 
lógerben szállott, ’hol a’ szántóföld már sár. 
vízzel borítva lévén, a’ szúnet nélkül tartó es* 
só is nyakokba líúllott; melly keserves szem.

. píllantatban Simonyi nehány Tisztekkel ma* 
gát egy közellévo rongyos házban húzta, hol 
a' gazda nem csak igen szegény, de olly felet* 
tébb tisztátalan is volt, hogy éppen semmijét 
sem használhatná, azért bagázsiája távúi létté 
miatt más módgya nem volt, mint szalmát 
hozatni, és mezítelen hálni; hogy úgy legénye 
éjszakának idején csavarásig ázott ruháját ’s 
ümögjét a’ pisákoló tűznél szárogathassa: szó* 
val, a’ maga bóriben főzött Krumpli vocsora 
noha igen jól esett, de soká azt sem pofáz* 
batta, mivel a’fekvésre búzditó jól öszvetörött 
*s nedves földre hintett fekete szalma óhajtott 
nyugodalomra kisztettné. Ezen éjjel az Adju* 
táns parancsolattal jővén, allig esmérhette meg, 
mellyik a* Commendáns , mivel egy formán a’ 
zúzott szalmábúl tsupaszan néznének ki. E’ke*' 
serves Tiszti pajtásságban egyiknek kevés Őrölt 
kávéja lévén, mivel a’ gazda ahoz reggelre te* 
jet igirt völt , mínyájan örömbe merültek ama 
gyomrot enyhítő früstöknek: de bezzeg felé* 
bredtekkor jobban megszomorodtak mint a’ 
Hártvallott Gazda , midőn szivzökogva jélenti, 
hogy már tejet nem adhat, mivel egyettlen te
henét a’ katonák elvitték és levágták volna, 
így reggel fonyorodottan a’ Saxohiai határnak 
indúlván, Simonyi az nap olly Kastélyban jött
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Kvártélyban, maily negyednap előtt Sándor 
Császár szállása yolt; hol Simonyi azon pom
pás szobában lakott, és azon ágyban nyugo
dott , mellyben maga a’ Császár megelégedését 
találta; itten Simonyi másnap jó ebédet csa
patván , ‘midőn a’ Sampanér borokból jól haj
togatnának ; imigyszóllitya véle vigadozó Tisz- 
tyeit: Ü gy-e Uraim! hogy mink nem voltunk 
üresdánál? mellyre miny.ájan öröm hangon 
felelték, nem bizony. — Ésigy Simonyi meg
mutatta, hogy egy jó nap , sok rosszat azon
nal elfelejtett.

E’ nagy készületi! háborúba a' Colionokra 
osztott Ármádia, a’ maga rendeltúttyán Cseh 
Országnak húzódott f  hol azon Colionnak 
jmellynéí Simonyi vala , olly rósz, ’s járhatat
lan úttya volt 5 hogy a*- hegyes kősziklákkal 
tellyes bérczeken, ezer megezer bajjal kelletet 
magát által törni. Melly keserves utazásban 
az hadi sereg Cseh országba» Töplitz tájjékára 
érvén, eltikkadott erejét, óhajtott nyugoda
lommal helyré hozni, és meg romlott holmiok 
ujjitására egy bevés, de igen szükséges alkat-' 
matosságot nyerni gondolt; azonban allig ér
kezett le az Hessen Homburg Regeinentye az 
Hegyekrűl (m elly Saxónia, és Cseh Ország 
közt lévő határ; a’ síkságra * már a’ Dresdaí 
nagy Ország úton, ama sebessen közelgetett 
rettentő ágyúk olly keményen szóllottak, hogy 
meszérűl is lehetett hallani az Ellenségnek Cseh 
Országban való kemény betörését. Illy dühös- 
séggel midőn Vandamme Franczia Generális 
vagy negyven ezer emberrel az el sanyarodótt 
Austria iM u szk a  , és Burkus népet egész Női- 
lendorfig nyomba követné, azonnal ezen va
don erdők, és kősziklák között nagy hegyen 
lévő, ’g Ország határát tevő helységet ágyúk-
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kai jól megrakván, maga Vandamme Hűi
mig az Országba nyomóit :hol mivel a' vidék tá- 
gassabb lenni kezdődött, már a' két száz ezer 
emberből álló Allirte (egyesült) Ármádia, ve
rekedő állasba helyheztettve vala: melly noha 
az éhség , és sanyarúság miatt majd csak nem 
tehetetlen lenne, még is midőn az Egek által! 
ezen legveszedelmesebb szempillantásban, az 
nap gyönyörüségessen, és jótevő melegen süt
ni kezdett, azonnal minden emberben a'lélek 
meg mozdult, és újra vitézi'örömmel élni Ját- 
tzatott; mellynek látására néhány Vitéz Gene
rálisok , a’ vakmerőén előre törekedő Ellen
ség Frankjában, és hátrúllyában olly tüzes ré* 
mitéssel csaptak; hogy az egész Franczia sereg 
egy szempillantásban mindenfelől körülvéve, 
ágyúi elfoglalva, a’népe jobbadon széjjel ver
ve lenne ; sőtt nehány miriútumok allatt maga 
Vandamme is egész seregével fogságban esne: 
melly kegyetlen verekedés útón a’ szerentsétlen 
Francziák, az hegyes ’s erdős helyeket használ
ván, azoknak barlangjaiban magokat csopor- 
tossan rejtegették; melly bújkáló Francziák 
után maga Herczeg Schvarczenberg FŐ hadi Ve
zér, Simonyi Majort három svadronnyal kül
dötte, ezen kegyes szavaival: mennyen az Úr, 
és véle született igazi Magyar Huszár módgyá
ra nynghatatlanitsa a’ Francziákat a’ hol tšak 
talállya; és jelentéseit egyenesen hozzám küld- 
gye. Simonyi más parancsolatra nem várván, 
azonnal éppen suitével le szálva volt Herczeg 
Schvarczenberg előtt nyilmódra el nyargalván, 
egyenessen a’ közel lévő Aussig VároSsának 
tartott; hol vagy ezer Franczia gyalogságra ta
lálván , mivel ezek a’ történt csatárul semmi 
bizonyost nem tudhattak , annak szerencsétlent 
ki menetelérül egyedül az Ágyuk, és Fegy ve
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r.ek rendes csend ességérűl képzelődtek: Simo« 
nyi tehát ezeket véletlen meg támadván, és a’ 
Várpsbúl kivervén» noha a’ kertek, ékköve« 
esés árkolások valamenyire akadályoztatták v 
még is a’ Város mezején azonnal őket meg tá« 

. madta, és szerencsésen széjjel verte; hol mi« 
dón sok Francziák maradtanak, és fogságban 
estenek volna, a’ többi elszaladtak után nyo
mult; de midőn ide hávom mértföldnyire lévő 
Königstein várában csaportokban siető Fran- 
cziákra ütőtt vólna, további üldözésével felha
gyott , és magát népével a’ közelébbi erdőben 
h ú zta d e  mivel egész éjjel lárma lenjie, sött 
majd minden pillantatban a’ zavarodott Fran
cziák csak nem meg ütközve reá kukkantanak 
volna, éppen kevés nyugodalma lehetett: mi
vel pedig ezen éjjel, qz>erdőségben lévő.Eulle 
falunál a’ Francziák jól öszve csoportosodul 
volna, Augustus 3i-kén reggel, Simonyi azo
kat újra mindenfelől meg támadta; és szeren
csés vitézséggel széjjel verte. Ezen vérrel fe
stet nyukhatatlanitásban, a' Francziák magó* 
kát königsvaldánál, a -leg nagyobb kös^iklás 
hegyekre húzták; de Simonyi továbbá is , a* 
még lóháton lehetett, sok helyen pedig lova
kat vezetve utánnok nyomulván, keserves tü- 
rekedése után, a’’ természetiül magos kőszik
lákkal körülvett mély gödörben egy Compánia 
Granatérosra taláľt: kik noha kétségben esett 
módon magokat védelmezni kezdek, mind az 
által Simonyi lováról leszállított egy Svadro- 
nyát mindaddig piheoörakásbantartotta, míg' 
más so  embereivel a' lyugba szorított ellenség
re keményen lövödöztetett; végre midőn az 
<utólsó félelemmel küzködő Francziák már har- 
-madnapi üldöztetések mellet mind as éhségtől 
■elxsigázva lenének ; mind pedig töltéseik fogy-
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jni kezdene , illy keserves ostromol tatásokban 
sok vérontás után magokat valahára meg ad
ták; hol áz- öszvetiprott préda mellet , három 
Tiszt, kik között a’ Commendáns Kapitányié 
yala; 190 ember, Simonyi kezében fogságban 
esett: nevezetes az , hogy ezen Granatérosok 
közöl ,■ szabadon egy sem ugratott e l : hanem 
a’ Franezia Nem ditsösségére azt meg kell ad
ni , hogy ezek igazi Granatéros módgyára utói-' 
só pihegésig magokat vitézül védelmezték; 
mert nem csak a’ völgynek közép mezeje te- 
ritve volt holt vjtéz tetemmel, de a’ lyukakban 
is egyenként maradtak a* ditső sebben holt 
Francziák, mivel a’ kősziklák közül addig lö? 
yöldözték vakmerőségekben, mig az Huszárok 
Karabinbúl agyon nem lőtték, ’s Öszve nem 
vagdalták: szóval ezen hely , egy valóságos 
elfelejthetetlen Mészárszék lett. — Innét Si
monyi ugyan ez erdőben lévő KönigsVein vár 
felé közeledvén, ismét több Franezia csapatok
ra akadott; kik már utóllyára annyira meg ré? 
műitek tülle, hogy a’ hol csak be látták, azon
nal fegyvereiket elhányva üressen Szaladnának. 
Königsteinbúl Simonyi csak hamar Hermans? 
dorfra csapott,, hol az egy esőit fejedelmek sok 
fogott népei , lovas Franezia őrizet alatt tar
tattak: mélly Várban a’ Francziák magokat 
legnagyobb bátorságban lenni gondolván, még 
csak kint álló Strázsát sem rendeltek .•> azért 
‘Simonyi őket jó Kvártély okbúi egyenként szé
pen ki húzogatván, minekutánna a’ sok fogott 
lovakat, és Francziákat Öszve szedte volna; 
a’ mellett hogy 6 Tisztet, és 120 közembert 
a* Burkusok, és Muszkák közül az ellenség 
kezéből ki szabadított; azonnal vagy kétmért- 
földnyi're magát viszsza húzta; a’ honnét hi
vatalos jelentését azzal dicsőítette, hogy i .
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Franczia Tiszteket ̂  3a Lovakat, 34° embere* 
k ét, és 300 darab fegyvereket; a’ Töplitzi ha
di föszállásra Herczeg Schvarczenberghez kül
dött.

Ezen agarázatban, Simonyinak is embe
reivel együtt sok keserves környülállásokon 
kelletett megfordulni , mert a' mindenkor kan- 
tározva lévő lovak mellett, és minden pil- 
lantatban történt külömbféle lárma miatt, 
szüntelen talpon állva szemügyeskedni elke
rülhetetlen volt; annál is inkább ; mivel a'sű
rű vadon erdőségben csak az utakra lehetett 
pikéteket alkalmaztatni, melly ért gyakran meg
történt , hogy az egyenként eltéveledett Fran- 
cziák setét éjjel a' Simonyi tüzére bukkanná
nak; kik nagy rémülve az erdőségnek rugaz- 
kodván, a' mint magok a’ fogott Francziák 
beszél lették, némellyek közülök háromszor is 
Simonyinak vitézzeire a' leg nagyobb meg üt
közéssel bukkantak. Simonyi illy kegyetlen 
ellenség üldözésében* igen kevés időt nyerhe
tett a’ szükséges eledel megszerzésére * mig a’ 
Saxóniai közel lévő Falukbúl, e’ tettei után né
hány tehenet, kenyeret, és abrakot ki nem ho
zatott. Melly jő falatozás után* egy Saxóniai 
Falún kérésztől men vén, az elöljáró patrollok 
nagy örömmel Simonyinak jelentik, melly kü
lönös drága kintsre akadtak légyen, egy nagy, 
bor kereskedő pinczéjében; hol több ezer akó 
régi jóféli Budai, és Ruszti borok valóságos 
megkóstolásáboz már szerentséjek lévén, jófé
le minémöségérűl, bizonyítást tenni annál in
kább' kötelességeknek lenni tartották; mivel 
a' katona , háborúi keserves nyomorúságban 
az erős italokat különössen ohajtya, mert ak
kor minden csepp új Vitézi életet ád. .Si
monyi ezen jelentésre noha hasonló örömre



gerjedett, még is &’ rendetlen ital következésétől 
illy különös szolgálatban tartván, Tiszttyeiál
tal a' leg nagyobb közönséges mértékletessé
get követni, egy czugot másik után a' pincze 
előtt megállít, és minden embernek egy icze 
bort adatni rendelt: de mivel ezen rendnek 
végbe vitelére mind az idő, mind az edény ke
vés lenne, azon felül Simonyi kedves vitéz né
pének éjjeli 's nappali húzomos szenvedéseit 
meggondolván, azoknak egy .óhajtott jó na
pot kívánt tenni; azért dézsákkal hordatta ki 
a’ borokat, hogy kiki kulatsát megtölthesse; 
de a* katonák minden szorgos rendelések mel
lett ellóbb is' gyomrokrúl gondolkodván, a' 
Hazai bor olly édessen csúszott földgyei gyom
rokban, hogy ereje 48 óráig is keményen raun- 
kálódna; mivel pedig Simonyi az ellenség kö
zelítéséiül nem ok nélkül' tartana, ezen mun
kálkodást félben hagyni , és magát viszsza húz
ni kintelenitett; de midőn jó beszivott kato
náival igen kevésre mehetne, végre arra faka
dóit, hogy kiki borát kulatsábúl égy cseppig 
kiöntse, és e' dinum dánomnak vége.légyen; 
melly rendelés után embereiben csak a' visz- 
eza emlékezés is olly táplálást okozott, hogy- 
a Nemzeti verbunk tántzot vigének szóval 
egész éjjel tartanák. Simonyi illy rendki vôl va
ló , vagy talán veszteket, érző tetteiért, Tiszt- 
tyeivel tanátskozni kezdett, kik midőn a' ka
tonák szentül tellyesitett hív kötelességeket, 
és számtalan szenvedéseket előadnák, Simo
nyi annyira megengesztelodött, hogy koz em
bereinek vígságokban maga.is alattomban részt 
venne; sött a’ lóger Strázsának többivel vaió 
tánczra ugrását is elnézné. Mind ezekért te
hát, és a’ lovak megpihenésekért, Simonyi Kö
nigs valóban vissza tért,. Herczeg Sch var ezen-



bérgnek azon szép levelét vette, mellybén a* 
Herczeg nagy megelégedését köszönettel teszi , 
és parancsollya , hogy a’ Regementhez hala-, 
dók nélkül berukkollyon. Mell szerént Dux 
helysége alatt tanyázó Regementhez, Septem
ber 4-kén elérkezvén, eddig tett Vitézi1 érde
meiért , ugyan e’ Regementnél September 
13-kán Obestlieutenánt hivatalra «mehetett,; 
hol vitézzei, sok ideig el nem felejthetették 
azon Saxöniai Pincze mellett volt vigságokat. 
— Melly Vitézi szerencsében, Simonyival tör
tént különös dolog még az i s : hogy midőn ä* 
fellyebb említett Granatéros* Kapitány elfogó- 
dott, azonnal egy katona élvette óráját, má
sik a’ pénzét, harmadik a’ keresztyét: de Sí- 
monyi csak hamar barátságból mindenét vis
sza adván, egyedül keresztyét azon okból meg 
tartotta; hogy a’ mólt esztendőben hazájában 
szabadsággal lévén, Gróf Csáky Sándor, hires 
vitézi örökös barátság . jeléül, Simonyit arra 
kérte; hogy a' közönséges tábori Mars piaczá- 
rúl nékie egy Franözia keresztet küldgyön. 
Melly igért barátságot Simonyi e’ szerentséjó- 
ben tellyesiteni kívánván, azonnal Magyar Or
szágra Bihar Vármegyében, lakozó Gróf Csáky 
Sándor jó Baráttyának különös tiszteletű emlé
kezetre e’ Kapitány keresztyét el küldötte. Azon
ban ezen keresztyétűl meg foszthatott Franczia 
Kapitány, midőn ugyan Magyar Országban,, 
Bihar Vármegyében , helyheztetett Privilegiált 
Nagy Várad Városáéban fogságra hozattattna 
esak hamar Gróf Csákiy Sándorral öszve akad
ván, voltaképen elbeszéllette mi képpen esett 
ô fogságban ; és melly szépen bánt Ő véle Si
monyi Major: ki által,' noha pénzét, és órá
ját vissza kapta; még is holtig sajnáilýa, hogy 
keservesen nyert arany keresztyét viszsza nem



nyerhette. Ezen panaszolkodásban Gróf Csá
ky a’ Kapitánnyal önnön Kastéllyáboz érvén, 
azt tudakozza a', Francziátúl; ugyan barátom 
meg ösmérnéd-e a* keresztedet? meilyre fele* 
l i , igen is ; mert a’ korona mellett egy kis re
pedés vagyon; mire Gróf Csáky más szobájá
ból a' keresztet ki hozván, a' fogottnak által 
adta; melly eseten a’ Franczia Kapitány bem
Šyôzôtt esudálkozni, mig Gróf Csáky az egész, 

olgot gyönyörködve el nem beszéllette.
Napoleon Császár nagy bo^zonkodva vé

rén Vandamme Generalissának szerentsétlen 
állapottyát, azonnal, más okai is Ôteťárra ha
tározták, hogy egész ármádiájával a* nagy Or
szág úton Cseh Országban betörjön; meilyre, 
minden tehetős erejét öszveszedvén , a'legna
gyobb tábori tűzzel Nollendorf vidékére szál
lott; kinek ellenséges elfogadására'noha az 
egyesült Nagy ármádia minden vigyázató ren
deléseket megtett volna i mind az által az itt 
jelenlévő Fejedelmek, és több Fó hadi Vezé
rek el nem hihették, hogy Napoleon ezen ret
tenetes , köves, vadon, ’s járhatatlan hegye
ken y hevenyében ármádiáját a’ sík mezőre ál
tal vezethesse; annál is inkább; mivel ezen tet
tére , ha semmi akadállyal nem lettek volna is , 
legalább 48. óra kivántatott, hogy számos né
pet által hozhassa, és verekedő rendben állít
hassa. -r- De Napóleont arról esmérni kelle
tett volna, hogy Ô más sok váratlan dolgokat • 
cselekedett; ki valójában itt is váratlan tet
tét fényre hozta, midőn September 17-kén dél
után Arbesán faluból lovas Gárdáját sehés 
nyargalva, ama masszában formált, ’s egybatt- 
xiérel erősített' Gróf Colloredó Generális sere
gének olly vakmerő h&torsággal rúgtatta; hogy 
nem is ál madott időre egész a* verekedő sereg-
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re törvén, minden előliévé ágyúkat hatalmá
ban. keríteni igyezett. Ezen tűzessen viselt at
takot Herczeg Gustav Hessen-Homburg Briga- 
déros generális, Simonyi Oberstlieutenánttal 
egy dombrúl nézvén; azonnal a’ Generális, a* 
veszedelemben forgott ágyúk védelmezésére 
egy Svádronyt parancsolt; mellyre Simonyi 
aemmitnem késett Döry Kapitányt Svadronyá* 
val oda ugraltni; ki is allig mehetett néhány 
lépésnyire, már látta a’ Franczia lovasságot 
egész dühösséggel az ágyúknak sietni', mire Si
monyi is Századgyát sebes nyargalva védelem
re inditptta: és midőn ezen elkerülhetetlen ve- 
szedelraú fontos szempillantást Simonyi a* 
dombrúl szemlélné, maga is személyesen a*, 
mint csak lova mehetett Svadronnya után nyar
galt; hová is szerencsésen éppen akkorra elju
tott, midőn Svadronnya a’ Francziák között 
magát vitéz&l oldalt törvén, a’ verekedés kö
zepette magát ismét újra formálni kezdette; 
melly kegyetlen tűzben, Simonyi, népe élei
ben álván, Nemzeti biztató szavaival vitézi 
lángba lobbant embereit az ellenségnek vitte, 
mellykor már hatalmában keritet négy' ágyú
inkkal az ellenség hasiméra fordítván , kegyet
len tűzbe borúit. Melly rémisztő píllantatban, 
mi örök hálát érdemlő szolgálatot tett Báró 
Simonyi! e’ következendő , Herczeg Schvar- 
czenberg, esztendő múlva adott tulajdon bizo
nyító levele, űyilvánságosá tész:

„ Öberster Báró Simonyi az Herczeg Hes- 
, , sen -Horriburg á-dik Huszár Regementyébül 
„ nékem minden Hadi • seregeink’ Coramen- 
,, dánsaitúl, kik alatt csak szolgált , a’ több csa- 
„ták , és verekedésekben megmutatott okos, 
„,és különös vitézségeiért annyiszor dicsirve 
,, ajánltatik; hogy én sokszor ármádiái párán--



„csolatimban, és meghálálásomban nékie di« 
„  csiretemet, és egész megelégedésemet vilá- 
„  gosan kiadni Tisztemnek tartottam. — Mi. 
„ kor pedig 1813-dik esztendő, September 
„  1 y-kén az akkori Franczia Császár számos ár. 
„  médiájával Nollendorfon keresztál Cseh Or> 
„  szagban betört, és lovasságárai a' gyalogság 
„ masszáját körál vette, sött már l\ ágyút el 
,, is fogott volna; — akkoron Óbester Báró Si* 
„m onyi egy Svadronnyal ezen elfogott ágyú- 
„  kát az ellenségtál vissza vévén, a' gyalogság* 
„ nak olly segítségére lett; hogy azok mago« 
4, kat ismét öszve szedhették: mellynek az a’ 
„  szerencsés kimenetele lett, hogy az ellenség. 
„  nek azonnal vissza fordulása miatt, az egész 
9, linea seregünk előre rukkolhatott. Melly ka- 
„  tonai Virtusáét Óberster Báró Simonyinak, 
„különös indulatomnak, és kötelességemnek 
„tartom ez által bizonyítani. Költ Becsben 
„ Augustus 3-kán 1814-ben Ô Császári , Kirá- 
„ ly i s  Apostoli Fejedelem Titkos Tanácsos- 
„  8a , és Kamarássá; Arany Gyapjas Vitéz; Má- 
„ria Therésia; Szent István Magyar Király; 
„Szent András; Szent György; Szent Anna 
„ első Rendá Muszka Fejedelem, Nagy Kérész. 
„  tes, éš Nevsky Sándor Rendnek Vitézzé 
„  etc. etc. “

Schvarczenbeŕg. m. p. *
Simony i September 17-kón az előre nyo- 

múló ellenségnek további üldözésére, amaz al
konyodéiig dicsőségessen viaskodott gyalogsá
got ,. nem csak vitézséget szülő szavaival biztat
ta* de mega is e’ verekedésben vezérlése alá 
nyert három Svadronnyal öszve csatolt módon 
az ellenségét mindenütt nyomba követvén;- 
Aoha ezer akadáljyokkal töltött kerteken, kö-
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v ecšes , és felárkolt vidéken kellett gázolni 
m é g  is beestveledettkor annyira előre jutott; 
h o g y  már mind a’ csapatokban megállott el* 
len ség  fegyvereinek kemény ropogása, mind 
pfedig a’ következett rettenetes setét éjj 
m iatt semmifelé nem mehetne: melly helyhez* 
tetésében Simonyi véletlen csak azt veszi ész* 
r e  , hogy az elölálló gyalogság, még az hátrál 
e g y  sorban álló lovasság lineáján is olly ke4 
tn  énnyen töri magát, hogy mig Simonyi e’ za* 
var ódáinak végire járna; elöl semmi gyalogság 
n em  maradna: itt Simonyi lovasságával egy* 
g y ü tt , éppen fellyebb említett Francziák mód
gyára egy völgyben szorulva; azonnal FÔ é» 

v altiszteket rendelvén, jó szóval, bisztatással, 
’s ollykor keményen is a hátravonúlt gyalogsá
got előre hajtotta: melly fontos munkásságában 
csak hamar a’ minden "felöl közel geto Fränczi- 
áknakavanoe avanCe kiáltozásait halván;gon
dolta az egész dolognak valóságos jó követke* 
zéseit: azonban kevés idő múlva megvilágoso
dott az ellenség fontos állásárúi; mert vagy 
15 lépésnyire eleiben jött Franezia Ba táliom 
olly dechargot egyszerre lövést adott, hogy
az Huszárokra még fojtássok is hullana, és 
egyedül csak alant állásokkal szabadultak meg 
a’ fejek felett elfíityúlt golyóbisoktól. Melly 
végső veszedelemben Simonyi népével együtt 
ibajd csak hasonló vélekedéssel szuszogni sem 
mert; ne hogy az ellenségnek második lövé
sére alkalmatosságot nyújtván, önnön élete* 
két azok dühére áldozza; —-  azonban az ellen-* 
ség elcsendesedésére, Simonyi egy Compániát 
szörnyű lármával, kémény puskázással előre 
vivén, a’ vér dühébe fetrengŐ ellenségét nem 
csak feltartotta, de olly szerencsés kimenetel
lel nvuehatatlanitntta is: ho«v éifél után masát

-  i 4 i  -



Nollendorfhôž húzni kinszeritetne; Simonyi 
pedig a’ csátapiaczát megnyervén; ott viradni 
óhajtott: hol is embereit lovairól leszállítván * 
csak nem térdgyik jártak az akkor js nagy es* 
sÔ eséstűi felázott, s  vérrel festett sárban  ̂Itt, 
a’ katonák nyersfábúl tűzet rakván; hogy $i- 
monyi, mint mindenkor szeretett vezérjek le
nyugodhasson , vagy legalább ülhessen; négy 
levert falábra keskeny deszkát alkalmasztak', 
mellyre Simonyi mereül ázva ledülvén, altig 
eredhetett szenderedésben, azonal nem 9' föld- 
rul , de 9’ sárbúi bajnoki tűréssel eszmélked- 
vén, keserves ágyára újra feküdött; hol katonai 
éltében másodszor várta nehezen a’ lélek vidá- 
mitó reggelt« Melly huzamos vitéz tettei
ért, az armádíátúl kijött háládatos tudósítások
ban Simonyi különössen megdicsírtetett.

Illy diadalmas idő pontban az dgygyesült 
ármádia elkerülhetetlen szükségesnek talált * 
egy állandó Forpost, (ör álló) Commendánst 
tenni; ki az ellenség előtt lévő Strázsák kiállí
tására; az ellenségnek minden mozgására; an
nak valóságos állap otty ára, ’s fortélyos tettei
re figyelmezzen; és az egész szemügy eskedo 
lineát vezéréllye; szóval minden ellenséges tör
ténetekről hiteles jelentéseket tégyen. — E’ ne
vezetes Commendánsnak, az egy gyesfiit ármá* 
dia közvégzésébűl Oberstlieutenánt Báró Simo
nyi rendeltetett, ki is e’ béli ármádiának leg
fontosabb hivatallyát September' 19-kén által- 
vévén; azonnal vagy két mértföldnyire viszsza 
vonúlt ellenség után indűlt; és noha igen esős, 
és rettenetes setét idő volna; még is három 
Svadronnyávaí egész Nollendorfig nyomult, 
hol a’ minta’ zavaros idő engedhette kíntálló 
Strázsáit tüstént elhelyheztette, népét pedig 
az helység alá lógerba szállította, mivel azak-
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Is ori napon innét el menő ellenség, ezen falni 
n e m  csak mindenébül kipusztitotta, de még az 
házak tetejét is kegyetlenül feltüzel lette. — Igý 
teh á t .Simonyi a’ rémiztó hamvba borúit hely
sé g b e  érvén; egyedül az országút mellett lévő 
Papházát valami, rongyos állapotban találhat
t a  ; mivel csak ezen ház, hol Napoleon két éj
j é 1 szálva vala, az ellenségnek kegyetlen föl
d i g  való dúllását kerülhette éli ide tehát Simo- 
n y i ,  Tisztyeivel behúzódván, igen csekély nyu
godalmat nyerhetet, mivel ez ablak, és kemen- 
tz e  nélkül úgy is dombon épült házban , ama 
csihorgósan fütyülő szél keményk edÓ zivatag- 
já t horia; itt tehát keserves fáradsággal, sün* 
dorodášsal a' Tiszták éppen azon alkalmatos- 
sabb szobát kitisztították, melly vérpatakban 
fetrengő kezek, lábak, ’s tnás emberi tagok- 
k a l undokitott vala, mivel némely Franczia 
T isztek , miért? ôk tudgyák itten nyakaztat- 
tak  le. —

Ugyan itten , más nap egy Muszka, és egy 
Austriai gyalogságbúi álló Battaliotnok rendel
tettek Simonyi vezérlése alá; ki is a' kint álló 
strázsák lineáját fontosán kitévén, maga fő 
szállását a’ nevezett házban helyheztette; mel
ly  et más helységbül hozatott székekkel ékesít
vén , rósz ajtaját fúrotta faragtatta, ablakját 
pedig papirossal ragázgatta, Mind az által e* 
csekély szálláson való léttele különös fontossá
gé. volt, mivel minden időpontban, hun a'Fe- 
jeÓelmehtül levél ment, vagy az ellenségtúl 

, küldött Parlamenterek jöttek, bún pedig Musz
ka , vagy Burkus Generálisok a' vidéket visgál- 
ták; mellyek természetessen 'Simonyinál mint 
Commendánsnál megfordultak; arrra való néz
ve, Simonyinak Commandója napról napra 
már gyalog, már lovas csapatokkal erósitetettg
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Sott végre egy kozák Regementet is nyert kor
mánnyá alá. — De ezen három hétig tartott 
brilliántos Uraságában Simoijyinak asztala olly 
válogatott nyomorúsággal tellyeskedett, hogy 
mind magát, mind hozzája tért Vendégeit, a’ 
mindennemű szükség miatt, egyedül hússal, 
és szegény kenyérrel vendégelhette: mivel an
nyi idd alatt, e’ szenvedés alávetett helyen, 
sok száz ezer emberek többnyire éhesen meg
fordultak.

Azonban a' Franczia nagy ármádia igen 
alattomos úton Dresdátúl magát Lipcsének húz
ván, 30 ezer emberbűi álló seregét, a* Cseh 
országi egygyesúlt nagy ármádiának szemü- 
gyellésére a’ végből hagyott; hogy nem csak 
Dresdát, de az egész Franczia lineát fontosán 
védelmezze. Mire való nézve, az egygyesúlt 
ármádia is magát Lipcse felé indította olly 
móddal, hogy ezen ármádia első serege Gróf 
Collorédó Generális kormánnyá aliatt, e’ he
lyet megtartván; azonnal Beningsen Muszka 
FÔ Generális vezérlése aliatt lévő sereggel ma
gát egygyesittseí hol, mivel Betimgsennek 
rendelései szerént azon plámima lenne, hogy 
ô a' Franeziákat mindenfelől mégtámadni , és 
egész Dresdáig viszsza verni fogja, azért a’Col- 
Ionokra osztott ármádiát October 7-kén öszve- 
szedvén, még azon éjjel az ellenségnek indúlt. 
Itt Simonyi vezérlése alá rendelt Colion, melly 
3 Svadrony a’ Hessen'Homburg Regementyé- 
bűl; I. Svadrony Rich Dragonyos; *. Svadrony 

. Vladimir Muszka Uhlánusok; 2. Pulk Kozá
kok ; 3. Battaliojn Gyalogság; és 6. ágyúbúi 
állott; Nollendorfnál jött öszve: honnét vala
mint- Simonyi, úgy Gróf HardekFeldmarschfcl 
Lieutenant és Herczeg Lövenstein Collonnyai 
is,- Breittenau helységének, hol az ellerisóg



‘Verekedő rendben állott, Voltak utasítva* Mí- 
-vel pedig itten a' FrancziáKnak sánczai is vol
nának , olly plánum tetetett; bogy még haj
nali derület előtt mind a’ három Colion az el- 
-lenségre üssön. MeHy szent czél szerént, 
Simonyi hogy bizonyos diadalmat nyerhes- 
■sen; még reggel az utakat jól kivisgálta, és 
■mint Őr Commendans elégendő okot talált« 
-hogy egy trombitással azonnal Breittenauban 
•mennyen , az ott lévő Commendánst kihihassa, 
■és az ellenség állásárúi bizonyost tudhasson: 
snelly szerént, az irtóztató setét éjj, erdős, és 
■járhatatlan rósz vidék miatt, Breittenauhoz csak 
Simonyi Colloriya érkezett meg a' rendelt idő
re; a’ másik kettő pedig sok viszontagságok 
miatt széjjelmenvén , úgy eltéveledey,; hogy 
még más nap délig is allig juthatna el rendes 
állására. Simonyi tehát ezek tévelygését be 
nem várhatván, hajnalhasadtakor egy Fűik 
kozákkal, és két Svadrony lovassággal Seb es
sen Breittenaüban nyargalt; honnét mivel az 
ellenség kevéssel ez előtt magát Oresda felé 
húzta, Simonyi azonnal Collonyával az hely
séget beszálván, viradtára posztyait is szeren»- 
esésen kirakta* Melly rendelés szerént a' már 
meg vett helyre a' hét Colion is elérkezvén, 
GrófHardek Generális, e' három Collonbúl ál
ló egy gyesült sereget azonnal vezérlése alávet
te. E’ seregnek reménytelen helyheZtetése olly 
rémülést okozott, hogy a' Francziák, ídé két 
órányira lévő Herbertingeüi sánczokbdn ma
gokat remegve húznák; meílyre való nézve: 
ij kén reggel az egész Betíingsen tábori serege 
előre idúlván, Simonyi vitéz reményű avant
garda jával egyenesen Herbertingennek tartott, 
•hol egy kataliom gyalog, és két lovas Rege
ment Francziát tábori rendben • állva talált;
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mélly pillantatban Simonyi nem soká gondol
kodván ; egy kozák Regementet oldalvást kül
dött , maga pedig három huszár Svadronnyával 
az érdem mezejére olly tűzzel ugrott; hogy ke
mény verekedésével, nem csak .az előlálló vak
merő lovasságot futásra fordította , de a' Sáncz- 
ban dühössen kuczorodptt gyalogságot az ol
dalt lévő sik mezői bajnoki próbára is kiugrat* 
ta : hol, előbb is. Simonyi Magyar vitézi láng
ban lobbanva » a’ két lovas Franczia Regemen-, 
telforgó szél módgyára széjjel vervén; soka
kat közúllök levagdaltatott, de sokkal többe
ket elfogott. — Azután az hátrahagyott gyá- 
logságnak fordulván , Simonyi kemény rende
lései mellett, hasonló tűzzel a' battaliom karé
ban töri î szándékozott; de az ellenségnek ló
háton lévő Commendánsa olly rendeléseket és 
fortélyos mozdulatokat tett; hogy Simonyi,, 
csak sok vitéz embereinek véres áldozattyával 
juthatott volna óhajtott czellyához s kiknek vi
téz véreket bizontalanságért megkímélvén; egy 
közéi lévő nagy dombhoz fordult,.és egy kes
keny úton, a' más oldalt vidámitó szcp sik 
mezőre Dohna felé nyomúltt; hová a’ Franczia- 
Commendans azonnal vagy két száz embert- 
plenkérozni (széjjel puskázni) küldvén, kevés 
idő alatt a’ közeljárt lovasok közűi sokat meg:' 
csúfoltak. Mivel pedig Simonyinak gyalogsága, 
hamarjában el nem érkezhetett, azonnal három: 
ágyút kettős lépésekkel előre húzatottj minek 
pillantására mivel a' Comendáns,a’ sik mezőre 
szerencsésen elérkezett. Francziákat többé a’ 
nagy ország úton hátra húzni nem bátorkodna , ' 
azon planum ot tette ; hogy az oldalast vagy 1,50* 
lépésnyire lévő erdőben vonúllyon, de midőn 
battaliomával vonulna , azon gyanú pertui tar-, 
tott;,hogy ha Ô trupjával az erdőben megyen,



fC šík mezőn szaladgáló vitéz plenkirozólt, 
sok dühös lovasság azonnal leyagdallya: azért 
népével megállván, kint puskázóit behívatta, 
Kiknek a' sorokban csapatos berukkolásokkoť. 
történt zavarodását Simonyi használván, leg- 
ottan megmutatta hogy ô katona, és pedig Ca- 
•vallérista; mert újra három Svadronnyát Nem-' 
zeti érvéssel az ellenségnek' úgrattván, egyszer 
’s mind kemény ágyúiból a’ battalions dereká
ban lövetett; mire az ellenség is egy kegyet
len  igazi dechargot adván , azonnal 6. ember 
az Huszárokból az érdem dicső mazején halva 
maradott! .’de bezzeg az ellenséges battaíiom- 
b ú l, melly ezer emberből álló vala, egy sem, 
szabadulhatott el; mert a' decharg után többé 
védelemre ideig nem lévén i /joo-an kéntelen 
fogságra estek; a’ többi pedig mint szivbűl ér
zett jöverídó szomorú sir ja földgyére egymás
ra dőlvén, étdühössen reájok rohanó Kozá-' 
Koktúl öszve szurkáltattak , és vagdaltattak! 
Melly szomorú mészárlás után, midőn délután' 
az érdem helyén áldozott holt testeket széjjel 
horták, leg alól Szent Zászlósokat találták; 
hogy melly alá ők valaha esküdtek, halva is 
azon fekve lennének. — Ezen ember magos- 
ságnyira gyümört holt Francziák mellett, egész 
Beningsen ármádiája olly szörnyű csodálkozás
sal ment e l, hogy jobbadon kifakadva monda
nák: hogy illyen masakért még soha sem lát
tak : melly különös példátlan vitézségéért Si- 
inonyi, mind Beningsen, mind Hardek Fő 
Generálisok által, a’ Fejedelmeknek különö
sen ajánltatott; mellyért is a’ Muszka Császár, 
Szent György Vitéz keresztyével jutalmazó ör
vendezését tette V a’ mint a’ következő P át éné 
valóságossan hirdeti:
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Nro. a 67*

.Báró Simonyi óbester ÚrJ
f „ A’ Felséges Császár Nevével , és nékem 
„adatott Felsőbb hatalom inai, Dohna mezején 
„ October 9-kén tett különös vitézségének igaz- 

ságos becsülésébűl, mind az Austriai ármá- 
,, diánál lévő Gróf Hardek Generális bizonyi- 
„ tásábúl, mind pedig Szent György Vitézi 

Rend’VitézTagjainaktanátslásábúl, Uraságod 
,, ezen nevezetes Vitézek közé számiáltatni ér- 
,, demesnek találtatott: kik közé, Uraságodnak 

á*dik Osztályú Szent György Rendének ke- 
„resztyét ajánlva adván , ezennel bevezetem. “

„ adatott Ksálybe várossában 
„November ay-kén 1813.

„ A* Lovas Lengyel seregnek í o  
„Vezére, Gróf Keppnin. m. p.

Nénik kulömben Sándor Oroáz Császár 
Testvére , a’ Vajmári Nagy Herczeg Asszony , 
á’ Vitéz Regement Zászlójára emlék függött 
küldött, melly világos kék bársonybúi, ezüst-v 
tel igen gazdagon kivárva , és sörü ezüst rój* 
tokkal rakva gyönyörű készület vala; mellynek 
egygyik oldalán, a’ Nagy Herczegnének nevej 
a Muszka, és Vajmati öfczve foglalt Czimer- 

te l; a’ más oldalán pedig, a' Vitéz Hessen 
Homburg 4-dik Huszár Regementyének híres 
Neve, drága munkával felírva vala.

Mind e’ vitézséggel nyert. dicsŐitetés mel
lett , Simonyinak ezen October 9-dik Napján 
még sok nevezetes dolgai voltak az Ellenség
gel; mert midőn a’ Franczia sereg Dohna ne
vű kis Városnál magát igen‘fortélyosan. felál
lította volna; Beningsen elérkezett seregénék 
nagy része azonnal verekedő táborozásban in 



d ú lt: mivel pedig Simonéinak Regementyebé* 
l i  Huszárjai a’ reggeli verekedő mezon megfá- 
radtak volna, estve felé már csak a' Muszkák* 
3sal dolgozhatott; voltaképpen pedig előbb két 
Svadronja'Vladimir Uhlánusokkal néhár^y fé
nyes attakokat tévén; utóbb a’ Kozákokkal , 
kik Simonyihoz főkép’ a' reggeli gyalogságon 
nyert gyözedelem.után különös tisztelettel vi
seltettek , dicsősséges táoori pállyat futott. — 
M elly idő pontban történt nevezetes dolog az: 
hogy a' Simonyi vezérlése alatt lévő több Re- 
gementek közűi, egy Kozák Regeden tat Her
czeg Pongration Generális. kormányozott; ki 
is Simony inak fontos rendeléseit mindenkor 
helyesen tellyesiteni iparkodott; de midőn hir
telen esett fontos szolgálatban Simonyi, Her- 
czeg Pongrationhoz, némely vezéri rendelés
sel Báró Lusinszky FŐ Hadnagyot küldené, 
és minden tisztelettel adatott rendeltetést ke
véssé keménnyebb hangon az Herczeg eleiben 
terjesztené, Herezeg Pongration indálatossan 
azt feleli^ mondgya meg az Űr az Oberstlieo- 
tenantyának,hogy én Generális, és Herczeg va
gyok ; minden rendelését szentül tellyesitet- 
tem , és tellyesiteni kívánok; azért csendesebb 
hangú parancsolatot fogok kikérni. —- Meliy- 
nek hallására Báró Simonyi személlyesén, és 
barátságosan az Herczeggel öszve pajláskod- 
ván, annakutánna szüntelen azon terminussal 
éltj hogy kérem az Herczeget ezt, vagy amazt 
Cselekedni, — és úgy a’ Muszkákkal együtt 
mindent végben vitt. — Mind ezek mellett, 
a’ kecsegtető fényes gyözedelem bizonyossá
gáért, Simonyi estve felé még egyRegement Bas
kírokat Collonnyában kapott, kik az ellen
ségnél, annyival is veszedelmesebb gondot 
szültek, mivel mint durva vad nép, még Musz-



fsáúl sem tudván, ritka beszéltetett véllek », ®«* 
ért ha Simonyi őket jobb szárnyára menni pa- 
pancsolta, éppen balra, vagy előre mentek; a’ 
Vezérjek is noha Herczeg de valóban nemzeti 
rokony volt, *— semmi más fegyverek nem 

•volt, mint nyílj és egy hoszszú pányvás kő- 
tél, mellyel az Ellenséget olly serényen elfogy
ta , mint a’ Magyar csikós a' szilaj lovat: és 
valóban ha egyszer kötelét a’ Francziának nya* v 
kában .vethette, annak jobb létt volna vakon 
születtni, mert olly Tyránus módra bántak, 
hogy néha dühösségekben az emberhúst is megr 
ennék ; azért tüllök eleintcn a* Francziák, ré
misztő csuda módra féltek. Egész szerszá
mokon egy nebézék vas nem találtatott, mert 
a’ Kengyel, jtekert gúzsbúi; zabolája pedig fá- 
bul yala: — az egész nép, valamint czudar öl
tözetek, úgy termetek olly egy forma vala, 
hogy Őket egymástól külömböztettni lehetetlen 
lenne; -r- mind szenyes, szúr forma czudar 
térdig érő haczukát, és fehér chinái sapkát .vb 
seit: •— egyedül a' Vezérjek egy nagy földig 
érő, Muszka Országi nagy prémekkel bérlett 
veres mentét, és egy hegyes magos veres sap
kát kezében pedig egy hosszú bárdolatlan láu- 
csát hordozott: ki midőn hivatalosan Simonyi 
eleiben jött, egész földig meghajtotta magát, 
ha pedig gyalog járt, két kal műk'mentéjét fel
emelve utánna hordozta.

Ezen táborozásban besetétedvén, Simonyi 
talpon ált szemügyességgel Dohna Várossá me
zején az éjjelt eltÖJtötte, de mivel e’ városbúi 

' az ellenség magát éjféltájban kihúzta, és Dres- 
dá hoz nem messze, jobb szárnyát egy folyó 
viz háta megé , balszárnyát egy nagy kertben, 
Frorittyát pedig 30 Ágyúkkal ’erősítve hely- 
heztette volna; Simonyi io-kén reggel az el-

— 13® ■*-
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lenség felkeresésére indult: kit is midőn igen 
erős verekedő állásban találna, azonnal a* 
Baskiérokat kevéssé oldalast hátra felállította , 
é s  trupjának mindenfelé megrendelt helyére 
sietett: de Simonjának nagy vigyázva előre» 
nyomuló népe allig ért ki az ellenséget talpig 
látó sik mezőre; már a’ Baskierek, kik itten 
még ellenséget sem láttak, sott a* Franc z iák* 
r ú l, vagy azoknak rettentő Ágyúiról még ide* 
árjok sem lévén ; rettenetes lármával, napke
leti módra, szertészéjjel sebes Garierban az 
ellenség jobb szárnyának szaladtak; kiket az 
ellenség nem csak kinevetett ,fde az előre ho
zatott bömbölő Ágyúból mindenfelől ugyan 
dolgozott is ; melly nagy golyóbisoktól, és ré* 
inito döngéstűi noha a Báskierok úgy megi
jedtek, hogy csak a’ föld alá nem bújtak , még 
is az helyett, hogy vissza fordultak volna , az 
egész Franczía front előtt, a’ balszárnyáig nyar
galván, minden Franczia Ágyúból szerencsét
len részt vettek: melly végső pillantatú rémű- 
lést, és az egyenkéntálló fák mellé való buj
kálást lehetetlen leírni, de lehet képzelni j mit 
csinál egy illyen vad ember, midőn az Ágyú 
elsül, vagy haubicz elpattan. Ezen rémülve 
tébolyödott, embereket tehát, hogy magokat 
trupjai közé ne törjék, és zavarodást-ne okoz
zanak, kivont karddal kintelenitetett megfor-. 
ditani; de mivel a’ Báskierok nem tudnák a’ 
többi Népnek körülöttük karddal való forgoló- 
dásekat,-ezeket is ellenségnek vélvén, ismét 
a’kedvekre Ágyózó Francziákra rohantak; hon- 
nét nagy veszteséggel kitörekedvén, valahára 
azon úton, mellyen előre jöttek, viszsza nyo
multak : melly durvaságból eredett szeréncsét- 
lenség után, a’ világért sem lehetett volna 
okét többé előre hozni. •
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E* tudatlan nép rendetlensége miatt S i
monyi is bele került a' nagy Ágyúzásban , m i
vel ha egyett mozdult i s , már jobb szárnyán 
előtte állott, három Franczia lovas Regement 
keményen Ágyúzott; mellyre Gróf Hardek Ge
nerális előre jővén, Simonyinak mondgya: 
iparkodjon az Úr jó móddal magát viszszahúz- 
ni. Melly szorúltságban, Simonyi azzal talál? 
tafel magát, hogy Ágyúinak csak néha néha 
szóllásával mutatná még helyben való léttét j 
azonban lassan hátra húzódván, a’ lövöldö
zést éppen eltiltotta: mellyre a’ Franczia is. 
megszűnt nyukhatatlankodni. — Mivel pedig, 
estve felé több Muszka csapatok előre jöttek 
volna, Simonyi vagy 300 lépésnyire mágát 
vissza húzta, és az apróbb fegyverek ropogá
sa között e’ veszedelmes éjjelt eltöltvén, jó
kor reggel Beningsen Generálishoz azon kére
lemmel ment; hogy ezen tudatlan Baskiero-, 

' kát, kiktől jobban mint az ellenségtől tart, 
másfelé rendelni méltóztatna; mellyet is Be
ningsen pontban telyesitett.

Azonban a’ Muszkákkal felváltódott Gróf 
Collorédó'tábori serege azon rendelést vette „  
hogy Liptse alatt táborozó ármádiához men
tül előbb kapcsolodgyon; hová is October- 
ti-kén elindúlván, Simonyi íz-kén reggel a* 
Burkus Királyai őszve jött; ki Simonyinak; 

* October g-kén tett nevezetes ütközetérül azon
nal emlékezvén, .azt mondgya néki: Az Úrr 
egy szép Cavalleria ütközetet tett, szerettem, 
volna ott lenni, mert én is Cavallérista vagyok. 
— Melly után a’ Felség tellyes megelégedését 
bizonyítván, Simonyi útnak indúlt; és Octo
ber 16 kán Liptséhez nem messze, Bornához 
jött; melly napon ezen tábori sereg úttyában 
elevenen halottá a \ Liptsei ütközetet: innét,



*7-kén reggel a’nagy ármádiához érvén, azon
n a l verekedő rendelt helyére állott: melly csak 
xiem bizonyos halálra kitátt Jjiptsei verekedő 
lielyérül éppen Magyar Országra bocsájtott FÔ 
"Tiszt által, .Simonyi egy. rövideden irt levelet 
küldött, mindenkor tisztelettel szeretett ked
ves Jó Baráttyának, Mél tó tagos Kállay Miklós 
Királyi Tanácsos, és Kamarás Úrnak, mint Te- 
kéntetes Nemes Zabolch Vármegye Első Vice 
Ispánnyának; mellyben igy ir t: — Az esso 
esik, az ágyú golyóbis egymást éri körület- 
tem, de még is a’ gyepen hasmánt irok Méltó- 
ságos Úrnak ezen Fő Tiszt által, hogy tudgya 
még hol vágyunk.. !-- Melly levél hozó Tiszt 

'megvallotta, högy reszkedve állott volt mel* 
lettem ig irt, és kérte, hogy bátorságossabb 
helyre mennének, de nem ment, Melly bátor 
tettéből Simonyinak nyilvánságosan kitetzik, 
melly valódi baráttyát szeretőt légyen az igaz 
Magyar , ki végső veszedelmes pillantatban is, 
kedves Jó baráttyárúl elfelejthetetlenul gondol« 
kodni szokott.

Itten Simonyi vezérlése alá egész Rege* 
mentýét, és egy Svadfony Dragonyost kap
ván , azonnal Gróf Hardek Generális által, a* 
közönséges verekedés kezdésére rendeltetett; 
ki is midőn October 18-kánaz ellenséget bal- 
szárnyárúl tűzessen megtámadná, és jól vissza 
verné; egyszerre csak azt sejti, hogy 3. lovas 
Franczia Regementei vplna dolga; mellyre se
gítsége nem jővén, örömmel hátra húzódni 
szándékozott; de midőn a* háta megett lévő 
defilén , {szoros ú t) seregének hátrúllyábúl 
sokat az ellenség dühére áldozni nem akarna, 
a’ hátrább hagyott 2.. svadrony huszár segéde»}* 
regét is olly tűzessen az ellenségnek vitte, hogy 
azt egészen megfordítaná: de mihelyest&imo»



1«4 — -# 'v-„. 
» f i  a* vittatást «1 hagy ta, azonnal a' Fianczíat 
magit formálva mindenütt sarkában nyom ult, 
melly tüzesség lohasztására, arezal fordulni, 
szembe szállani egy védelem volt: mire Simo- 
n y i, hátra hagyott f. Svadrony Dragonyossát 
előre hozván, üj vitézséggel az ellenséget meg
fordította , és utóllyát igazán kaszaboltatta; 
mejlynek szünete után, csak hamar az ellen
ség új vakmerőséghez dőlvén, előbbi dühét ön
teni igyekezett. Mellyre Simonyi midőn népe 
eleibe fordulva, azokat kemény parancsolat
tal és különös vitézi bátorsággal, Jó Királyunk
ért, ’s édes Hazánkért élni, vagy halni szívből 
serkentené; akkor egy lovas Franczia vagy 4°* 
lépésnyiről megismérte hogy valami nagy Tiszt 
légyen, nékie fogván karabinyát, és melyében 
lőtt! mellyre Simonyi kardgyát kezéből kiejti 
vén , megszédülve a’ nyeregben dőlt, és hátra 
vitetett: mellykor nepa kevés szomorodott ér
zést tett népe között azon hír, hogy meglőt
ték ! — de allig ment Simonyi hátra vagy 3oo. 
lépést azonnal könnyebben kezdett lénni', é? 
igy megállva megyisgálta a’ dicsőséges lövést, 
és a’ téli kiötöjében volt, melyét ’s oldalát be
borító pugyillárisban, mellyben 5i .  retüpbaj- 
t o t t  .papiros lévén , a’ golyóbis meglapúlvá.ép
pen a’ közepén 26-dik foliust kérésztől törvén , 
megtalálta: melly noha testet kevéssé benyom
ta ; de más seihmi baja sem lett. — Simonyi 
ezen különös Isteni Gondviselést, a’ Hadak 
Urához buzgón fohászkodva megismérvén, azon
nal minden emberének nagy megvigasztalására 
serégéhez vissza tért, és jó rendű Svadrounyával, 
a’ m®g a’ szemközt álló Franczia csapatott nagy 
tüzességgel hátra verte, addig többi népét a’ 
deíilén általtette, és maga is megfordúlván, 
»ohft a’ Francziákutánna sebes nyargalva nyo-



— Tinának, szerencséssen által jött; és a* defi- 
len  szinte által törekedő Francziákat vitézül ver* 
-ve feltartóztatta; mellynek máskép,illy kőrán 
xeggel nagy következése lett volna. E' fontos 
küszködésben Simonyinak ágyúi ugyan elér» 
keztek, de az ágyús Tiszt gondatlansága miatt, 
egy a’ defilén feldúlt, mellyet noha a’ Fran- 
czia lovasság elfoglalt, de el nem vihetett; az» 

. ért Simonyi bíztató rendelésekkel az ágyút 
megtartani tőre' edvén , azonnal Veisz Fő Had» 
nagy néhány embereivé! leszálván, az ágyút 
felemelték, helyre hozták, és szerencsésen 
megszabadították; melly munkálkodást, noha 
a’ fogókat keményen vásitó Fráncziák tűzessen 
ostromolták, mindazáltal Appagyi és Papp 
Hadnagy Urak vitézségek miatt, semmire sem 
mehettek. Ekkor Simonyi Veisz Fő Hadnagyot 
különössen megdicsirvén ;néki, és a’ Dragonyos 
Kapitánynak Stietkánakbátor viseletekért bi«

- zonyság levelet adott; melly szerént mind a* 
ketten Mária Theresia Keresztyével meg is aján
dék oztattak. — E’ szerencsés gyŐzedelem alatt, 
a’ Franczia ármádia ordré de Battaille (vere
kedő rendiben) álván, Simonyi allig mehetett 
verekedő helyére; már a’ minden felől való ret
tenetes ágyúzás, és apróbb fegyverek ropogá
sa elkezdődött, és egész nap, ama dühösségre 
buzdító emberi vérontás, mind a’ két ellensé« 
ges részről egyforma vadsággal vittattatott í 
melly véres ütközetben Simonyi is vagy 300, 
embere elvesztése után, szerencséjére többé ősz* 
ve nem ütközött; mind $z által, noha e’ kegyet* 
len verekedés által népe, és lova minden ked
vét elvesztené, még is e’ vérrel borított mezőn, 
kantározött lovaival, fáradott, és egész nap ke
nyeret sem látott embereivel, a’ veszedelmes éj
jelt eltöltötte. — 19-hén reggel, Simonyi ko-



rán lóra ültén a’ nagy várakozású vidéket 
rül nézte, de e' dühösségnek kiontott mezején, 
csak a' sok holtakat, és vérekben mozgó se- 
besseket szemlélte. Mivel pedig a* Francziák 
e’ siralmas helyről még estve hátrább húzódni 
kezdettek volna; reggelig annyira mentek, hogy 
Liptse Vérossában, egyedül arier gárdája ma
radna ; mellyet is az Austria sereg korán reg
gel kiüzvé.a, az Egyesült Fejedelmek a’ Város
ban tértek, és diadalmas Ünnepet Szenteltek: 
hol Simonyit, Maga ár Fejedelem; ezen híres 
Liptsei ütközetben, majd az egész ármádiának 
szemel áttára tett sok szép, és hasznos nagy 
Cavalleria Vitézségéért, Hessen Homburg Hu
szárok valóságos Óbesterének, vagy is Ezredes 
Hapitánnyának kinevezte.

Mivel innét a’ szerencsétlen Franczia ár
mádia magát Maintznak húzta ; az egygyesúlt 
ármádia is October «o-káo Liptsétúl elindult, 
és az ellenséget nyomba követte: melly útban 
az Herczeg Hessen Homburg Huszár Regemen- 
tye egész a’ Rajna vizéig ért a' nélkül, hogy 
az imitt ’s amott el maradott beteg Francziá- 
kon kivúl ellenségre akadott volna; azért-is 
minden akadály nélkül a’ Rajna mellett Man
heim , Carlszrube, Baslin, és Svaitzon keresztül, 
Franczia Országban sietett; kinek is határán 
l8 t 3-dik December 39-kén szerencsésen által- 
menvén, egyenesen Langres , és Dyson Város- 
sainkeresztül, egészTroyesig utazott: hol már 
az egész Franczia új ármádia maga Napoleon' 
Császár  ̂vezérlése' alatt, verekedő rendben ál- 
lőtt. E' vérontásra készült helyen 1814-dik Fe
bruárivá ő-kán azon hirtelen parancsolat jött 
hogy az ellenségét minden felöl megtámadván 
layakhatatlanitsák; mellyre való nézve r Feld- 
mársehel Lieutenant Gróf Harde k Corpussábúl,



Simonyi a’ Regementyével i. Pulk Rózákkal 
3.' battaliom gyalogsággal, és . ágyúval * a’ 
leg-nagyobb frisseséggel Rocbes falúnál az el
lenséget tűzessen' megtámadván, kint álló posz* 
tyait nem csak a' lógerig vissza verte; hanem 
közűllök sokat el is fogott: de mivel a* többi 
segédseregek némelly akadályok miatt csen
dességben lennének ; azonnal a’ megbátorodott 
ellenség Simonyi eleiben Colionokat állítván , 
vagy 10, ágyúbűi jó formán lövöldöztetett; 
és csak hamar néhány battaliom , két lovas 
Regementtel, Simonyinak vissza fordított népét 
üüsoben vette; de mivel ezek a’ táj jékot jól előre 
elfoglalták, Simonyi azonnal bátorított seré* 
gét, Compániákra, és Svadrönyokra osztva, 
oliy csendes reá tartó lépésekkel hátra vonóit, 
hogy az ellenségnek félelmet, a’ nézőknek pe- 
dig gyönyörű pillantást okozna, annál is in
kább : mivel Simonyinak szép katonai rend
ben lévő bátor népét ä’ nyomozó két Franczia 
Regement, gyalogsága egyesületével sem bátor« 
hodná megtámadni: végre még is egy ágyú kere
két ellőtték, és az árokban dőlt; mellyetaz el
lenségnek kemény ágyúzásában is el nem hagy
ván, jo :  gyalogság erejével az árokbúi kihú
zatta , éš egy puskaporos szekérbúi kivett ke
rékkel helyre állítván , egyedül csak a’ puska
poros szekér maradott e l , mellyet szémeláttá- 
ra az ellenségnek felgyújtott: külőmben e’ nagy 
veszedelembűi, Simonyi népét, ’s ágyúját Sze* 
renCsésen kihozta,.— De azonban e’ veszedel
mes letzke, keményen megerősítette azon fel
tételét : hogy valamikor minnyájának kell üt
közetet tenni, ennek titánná Ô is a többit miit* 
de'nkor megfogja várni, E’ nyttkhatatlanitásra, 
következett éjjel, Napoljon Császár égési ár
mádiával Troyest elhagyta, és magát a* Párisi



ito  a vissza húzta: mellyet Simon'yi meg estvé 
ésžrevévén, azonnal Huszárjaival, és Kozák
jaival korán utánna indúlt; de midőn Troy
es Várossában népét pihentetni akarná, ész
re vette, hogy a’ Vürtembergi Korona Her- 
czeg is Corpussával ide iparkodna, azért ha
marjában eledellel, és vagy joo butelia Sam- 
pánerrel megrakodván, oldalt levő Lepine fa
luban lódúlt; hol, Troyesbűl hozott Szerze
ményét , Tisztyeivel együtt vigan költögette ; 
mellyben egy becsületes víg kedvű Öreg Pap 
házi Gazdájának is részesülni kellett; ki is min* 
den kifogás nélkül igazán megtette vig köteles* 
ségét, mert mikor reá került a’ sor, szinte 
kiüresitette a' poharat, mint akármellyik Vi
téz : mellynék gyakor emelgetésében minnyá- 
joknak kedvek kerekedvén, noha késő éjjel 
volna, még is az ellenség szomszédléttele, és 
a' Sámpáner ereje minnyajokat ébren tartotta« 
Melly vigadozásban egy Tisztnek szemében 
tűnik az almáriomon álló Napóleonnak,* és 
Császárnénak tajtékbúi faragott képe,* m elye
ket azonnal az asztalon lévő buteliák közé hely- 
heztetvén ,’ sorrúl sorra* mind kettőért egy jő 1 
pohár Saulpánert kelletett kiinnya, azon kö
szöntéssel.; hogy: Vivát Mária Louisa! — pe
reat Napoleon! az az éllyen Mária Louisa! 
vesszen el Napoleon! az öreg Pap ugyan az el
sőt tellyesitette, de a’ másikért nagyon próte- 
stált, hogy Ő Napoleon ellen azt nem mondhat- 
ty a , mert ha ő ismét győzedelmes lenne, ak
kor ötét mejd megdeclinálná ! — azért vagy 
két óráig tartott védelmezése után az öreg pap- 
azon Capitulátiot tette; hogy inkább az ölé
ben veszi a’ képet, és úgy Napoleon még is 
vivát az öreg pap ölében! hol más nap reggel
be egész más lett ébrázattya , mert a" reszkedó



kézbűi , fökép a’ Burgunder nagyón a* képére 
csepegett. ■ ■
• Sim ony i a’ Párisi úton naprűl napra élő*
re naenvén, Februarius 12-kén a* Loing vize 
mellett magos kőfallal körülvett Morett Kis Vá
roskához ért; hol az ellehség kapuit bezár
ván , néhány Agyúkkal-a’ Várost erössen vé
delmezte. Itt Simonyi, ki Feld Marsehal Lieut. 
Gróf Hardek seregének avant gárdáját tette; 
Azonnal a’ Várost parlamenterek által feladni 
kérte; de mivel az ellenség igen kényes, és 
hideg feleletet adna, a’ Várost pontban ke- 

' gyetlenül lövette; mellyet a’ Franczia kinemál- 
hatván, nagy veszteséggel más nap magát esze 
nélkül Foútaínebleau Várossáig húzta. Más 
nap i5-kén mégallig világosodott, márSimonyi 
Regementyével, és 1 Pulk Kozákkal, az ellen
ség után nyomúlt; hol egyszerre csak nem ki
mondhatatlan bámúlásban, eredett, midőn 
egy nagy Toppantott erdő közt egy szép kis vá
roshoz érvén , ( meUy©4 a* Francziák hajnal fe
lé szinte elhagyták) a’ Királyi lakó házát meg
látta ; és valójában lehetett is rajta bámulni; 
mert egy más utánn három Fejedelem Annyi 
kölcséget tett ezen házra, .hogy mindenik er
szénye jól megérezte, és esak Napoleon, Csá. 
szár hozhatta tökéiietességre: a’ Palotának ke
rítése vagy lO Öli magosságú, emberlábnyi 
vastagságú fainul kipallérozott vas karókból 
lévén; minden darabnak gombforma teteje na
gyon mégaranyozva , és úgy szinte ollyan ma
gosságú zárok, és széles fcapuk voltak. A’ Pa
lotának réz teteje az arany czifrázattúl allig Iá- 
czott, a’ leg mesterségesebb munkákkal készült 

. ablakok, ’s ajtók pedig az ogész épületet éke
sítették ; szóval gyönyörűségesebbet ember nem 
is gondolhat.. Az erdő köröskörűi három.
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tiégy mértföldet tart; mellyen olly szép Or. 
szágótak vannak ̂  hogy egy órányira a' csinos 
tisztasága, és egyeneségé miatt egy buteliátis 
meg lehet látni fökép ha tele van : mivel pedig 
.az erdő Vadászatokra volna osztva, minden 
táblának vannak bizonyos nevei, szép keskeny 
utakkal egymástól elválasztva, hol marvánkö« 
vekből felállított ritka piramisek ékeskednek; 
Szóval-, a' mi csak az ember szemét gyönyör* 
ködtetheti minden némii vadakkal olly teliyes, 
hogy paradicsomhoz lehetne hasonlítani*

Simonyi tehát ide érkezvén, azonnal V 
Királyi Palota kertye mellett, népétlógerban 
szálitotta, és midőn pikéttyeit figyelmezve ki
tenné , maga a’ Kastélyhoz ragaztott épületbe 
Szált: azonban allig szálhattak le lovaikról, már 
a’ Városból kijött Curiosus Francziáktól allig 
lehetet mozdulni; azért Simonyi mivel ez hely- 
heztetésében még három battaliomot kapott 
volna vezérlése a lá m in d en  utakat különös 
pikétekkel jól berakott; az erdőben gyalogság
ból két sorlineát húzott, äz erdőn hivfil pedig 

' lovassait olly sűrűn helyheztette, hogy senki 
közötiok ki ’s be nemehetne. Ezen fontos ren
delés végbe viteléire Simonyinak nagy haszná
ra Szolgált egy Mappa, mellyet méltán 
hídnak lehet nevezni; mellyre až egész tájjék 
legvilágosabb valósággal lefestve vala. Az el
lenségnek Fontainebleau Várossához való kö- 
zelgetése, hallatlan lármát okozott az egész vi
déken; azért késő éjjel három ezer lovas Fran- 
czia lélek vesztében a’ Palotában jött, és az 
ottan fogságban lévő VIJ. Pins Pápát. —• l\o hi
res Arábiái csodört, és a’ mit hirtelen felpa
kolhatott elvitt. Reggel midőn Simonyi* ide 
érne a’ Királyi Palotát mindenütt felnyitni pa
rancsolta; és szobákról szobákra men vén; a’

vu.



Pápa Szobájában mindent széjjel szórva talált* 
sott a’ mint hirtelenséggel mindent ott' kelle
tett hagyni, még az Ágya is vetetien maradott, 
mivel Simonyi beérkezése előtt éppen 4 órá
val élőbb vitték el innet a’ Pápát; külömben 
Simonyi bizonyosan meg szabadította volna, 
itt a’ Palota Gubernátora, ki a’ revolútióban 
osztályos Generális, és Bonaparténak különös 
émbere vala3 kevés hideg beszéddel vezette Si- 
monyit a’ Királyi, és más Herczegek, ágy a* 
követek, és Págék ( a’ Királyi udvarnál neve
lendő nemes iffiak’) rendes szálló helyére: to
vább egy nagy szálában jött, hol a’ Trónus 
roppantot fényességben Arannyal, és ezüsttel 
gazdagon varrott veres bársónybúi tündöklött; 
mellyet Simonyi a’ Tiszti Karral korülvévén, 
egy darabig csendesen nézte. Végre Simonyi 
gondolta ezen alkalmatosságot nem annyira 
használni, mint ezen veres ripacsos kiálhatat* 
lan pofáú Gubernátort jól megboszontani 3 
azért csákóját feltévén, a’ Trónusban leült, és 
a’ jelen való Tiszteket is l^örül leültette, a’ 
gazdagon kivarrot bársony székekre 3 akkor rö
vid tajték pipáját tarsolyábul kihúzván, reá 
gyújtott 3 és midőn a’többivel jól füstölgetett; 
azt.kérdi a’ megijedettj de méreggel forrott 
pofáú Gúbernátortúl: szeretitek e' Császárné
tokat? igen is szerettyük , viszontättya a* Fran- 
-czia; mert Ô a’ leg hatalmasabb Császárnak a’ 
Leánya, a’ ki nékünk most békességet hoz.

Tovább Simonyi folytattya: Hát Napoleon 
Császár  ̂Szeretitek-é ? mellyre válvonással ke
vés vártatva feleli a’ Gubernátor : Mink kivan* 
nyuk a’ békességet. Mellyre S i m o n y i  m o n d *  
gya: igy tehát ti Napóleont n e m  s z e r e t i t e k ;  
mert Napoleon nem szereti a’ b é k e s s é g e t .  —  
Érre a’ Trónus előtt maid földi«: való hajlassal



feleli a’ Gubernátor; A’ Franczia azt szeret, 
«’ mit Kell: — azt beszél, a’ mit m u sz á j— 
azt gondol a’-mit akar! ekkor Simonyi pipáját áz 
arany bojtokhoz kivervén, felállva mondgya 
a’ Gubernátornak: ■— Beszély a’ mit én aka
rok — szeress, és gondolly a’ mit te akarsz} 
most mutasd nékem tovább a’ ritkaságokat: 
igy innen mentek a’ Császárné Apartementu« 
maiban ; hol Simonyi, és, minden véle levő 
tisztek csákóikat levévén, a’ leg,nagy óbb tisz
telettel voltak; tovább az öltöző, és Nappalt 
szobán keresztül menvén, a' hállószobában 
jutottak; hol Simonyi az Adjutánsának mond- 
gya: hogy á’ Császárnénak akkor is, felvetett 
ágyán lévő fain selyem pokróczot örök emlé
kezetűi elhozhatná; mellyet maga a'Guberná
tor örömmel öszve hajtogatván, általadott. De 
Simonyi ezt próbáúl tévén, hogy a"méreggel, 
és Királyához kétszínűséggel tele pöffedett Gu
bernátort , Királya iránt igaz érzésre hozza; 
Simonyi azt mondgya: Magyar Nemzeti érzés 
az; hogy Királya vére iránt mindenkor, és 
mindenütt tisztelettel, és hivséggel, viseltes* 
sen » mivel pedig Ferencz Császárnak, Magyar- 
Királyi Méltósága azt kivánnya, hogy Leá
nya háló. Agyárul való pokróczal más bűnös 
ember ne takaróczon , azért ( mondgya Simo
nyi az Adjutánsának ) tegye le az Úr azon fel
séges takarót, — mert ha én meg szorulok 
kisegít engem az én köpönyegem ; ’s igy Si
monyi a’ kincsekkel tellyes Királyi, Palotából, 
maga hasznára leg kissebbet sem vett e l, ne 
hogy más rablóktól, az Ármádiával járó Fe
jedelmeknek az jelentessen , hogy Báró Simo
nyi Óbester a’ Királyi Palotát kirablotta : igy 
tehát Simonyi mint egy győzedelmes becsüle
tes Mágyar Katona magát meg mutatta ; mi-



kat, 's másAranybúl ezüstből lévő asztalokat,, 
székeket; drága kövekkel kirakott órákat, és 
poharakat hidegvérrel nézte; mindazáltal a* 
Királyi könyvestárbúl néhány hékie igen szük- 
séges Mappákat; nem külömben a’ Fegyver* 
ház búi, hogy a' Francziák reá ne puskázzanak, 
vagy 120 válogatott Vadászfegyvert elhozott: 
azontúl a' mi enni, és iniiya szükséges vólt, 
abban sem Katonai, sem Tisztyei nem szüköltek;. 
mertcsakNapóleon pinczéjéből több joo  butélia 
jó Sampáner elfogyott. Ez után Simonyi ,  a1 

. Gubernátornak megelégedését adván, szállásá
ra ment: hová a’ Meért (vagy is a' Város el
ső Biráját,) melly a’ leg gazdagabb famíliából 
szokott lenni, magához hivatta; kinek a’többi 
parancsolattyai között ; loo Tisztre nagy pom
pás ebédet parancsolt: különösen pedig ineg 
hagyta, hogy az asztalná lnem minden híjában 
való emberek, hanem az Urak, és első Polgá
rok szolgályanak: ipellyeknek tellyesitésére, a’ 
csípőkig meghajlott Meér magát szívből aján* 
lotta. így a' fényessen terített pompás ebéd
hez jó ébess gyomorral nékie ültek az Huszár, 
és Gyalog Tisztek; a' Kozák Tisztek is szoká
sok szerént az asztalhoz egy lépésnyire szinte 
leültek: ekkor a’ sók gallánt csinos öltözető 
szolgálatra jött Fráncziák elérkezvén, majd 
minden Tiszt háta megé állottak; az egész rend
tartásra pedig érdemes.Tanácsbéliek rendeltet
tek: igy tehát minnyájan édes ízléssel ettek, 
és kimondhatatlan jól ittak; hogy nem csak a’ 
Tisztyeikkel becsúszott Kozák inasok, de ma
gok a’ Francziák is jól bekapva jobban kiábál- 
ták a* .vivátot, mint az Urak. — E* mellett 
nem kevéssé mulatták magokat a’ pallérozott 
Francziák, midőn látnák hogy a’ Kozák Tisz
tek , szájokban való falat kenyereket nem ke-
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zefcben. de az asztalon vágnák, és pedig nem
csak az abroszt keresztfii, de az asztalba‘is úgy“ 
bevágták, hogy kiki minden falat után kinlód- 
va czibálnáki kését: — külömben ,  mi fogyott 
itt el a’ falú rovássára? azt csak a’ í ’rancziák 
tudgyák; elég az ahoz, hogy itten Simonyi* 
nak sok szép, és jő szempillantásai voltak, 
mivel ekkor O volt a’ Király helytartója Fon- 
tainebleanban. —

Februárius 17-kén minnyájan e’ Királyi 
boldogságban nyakig úszván, Simonyi. több
nyire a’ tájjék visgálódásban töltötte idejét *, 
azonban estve felé azon váratlan tudósítást 
veszi, hogy az ellenség Melun várossánál a’ 
Seyne vizén lévő hidrái Franczia pikétyeit, 
egész a’ Simonyi kintálló Strázsája eleiben La 
Rochettéhez húzta. Simonyi ezen nem soká 
gondolkodván, egészen eltalálta az ellenség
nek azon- plánumát: hogy éjjel trupjait az hí
don általhožván , jókor reggel Fontainebleaut 
ostromolhassa.. F’ végbul tehát Simonyi azon 
pontban Bagázsiás szekereit, és ágyúit elindí
totta, és egész Móretig vissza küldötte *, maga 
pedig népét rendbe szedvén , noha igen nyer
sen , és hidegen fújt a’ szél, még is egész éj- 

v jel a* Palota ablakán kikönyökölve várta a’ bi- 
zontalan utakról való hirt: mellynek követke
zésére valamint maga, és lova ajtóban készen, 
úgy a'népe is felkantározott lovaival, fegy
verben vala. Illy nyukhatatlanságban Simo
nyi hajnal előtt,, szikrákat hányva jövő Kato
nájának nyargalását hallván; sebes kanyaro
dásában az ablakról megszóllittya ; kiis 
feleli: Uram a’ Meluni úton jön az ellenség 
nagy erővel. ■— Mivel pedig a’ Francziák még 
előtte való nap sok kémeket, sőtt polgári öl
tözetben Tiszteket is küldöttek volna Fontai-



nebleauban; azoknak igaz jelentésekre* 
ezer emberrel oda küldött Generálisnak, maga 
Napóleon azon rendelést adta; ■— bogy egy 
Császár emberének sem szabad lesz a’ Város
búb visza menni; hogy tudgyák meg, milégyeu 
egy Franczia Császárnak lakó helyére bemenni, 
—■ így tehát i8-kán reggel a’ Meluni úton nagy 
sebességgebnyomta magát az ellenségazon fel
tétellel ; hogy ô sebtiben Fontainebleauban 
jővén, azonnal a’ balútakon lévő pikéteket is 
bizonyosan elfogja: de minekűtánn.a a’ Fran
czia Generális megtudta, hogy lehetetlen Sir 
monyi Népére alattombnn üttní; csak a' Sey- 
ne folyója mellett iparkodott a’ Városban jut
ni : de Simonyi e’ fortélyt is jókor elértvén; 
azonnal más utakon lévő postyainak lóhalálá
ban értésére adta; hogy tüstént nagy sebesség? 
.gél magokat vissza húzzák; és ha már az el
lenség Fontainebleauban volna , akkor mago
kat öszve szedvén, áz erdőkön balra Nemúr 
Várossánakhúzzák, hol a’ Loing vizén keresz
tül jővén, Ô hozzá csatolni, iparkodgyanakí 
-—melly éppen úgy is történt, hogy. Atzél -ka
pitány l Svadronyal, és 2. Compania Gradis- 
kai Horváth gyalogsággal Fontainebleautűl el
szórhatván, éjjel a’ nevezett Városon, és vi
zen általlopódva, harmadnapra, Simonyi sere-' 
géhez érkezett.

Noha c’ Franczia ellenség igen erős, és min
den verekedő készülettel lenne, még is nehe
zen juthatott a’Város kőfaláig; mert nem csak 
Bolsanó Kapitány a’ Hessen Homburg Huszá
roktól néhányszor vissza verte, az ellenségnek 
dühössen előre tört Avantgárdáját} de az Esz- 
terházy Gyalogságtól való Hass Oberstlieute
nant i s , t Battaliommal a’ Várost allattom- 
kan megkerülni ólánkozó .Francziákat keserve-
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Ban meg -fenekelte, és vissza Tarte» Dem i«  
dón a* nagy erőnek ellent állani soká nem4le- 
hettne; Simonyi csak azon 'törekedett; hogy 
kintálló pikéttyeit behúzván * lassanként hátra 
húzódhasson; melly szerént szakaszokra ősz* 
tott jó rendű népével kemény verekedéssel a* 
Városon keresztül vonúlgatott: illy szivet moz
dító ellenségeskedésnek kimenetelét, midőn 
az ablakon néző Francziák nyukhatatlanul vár
nák, Simonyi csak mosolyogva kiábálta né* 
kik revoire (ad revidere ) melly tréfát noha a* 
Francziák viszontatták, még is végre azon ab
lakokból ugyan derekasint lövöldözték a’ Si
monyi embereit; — illy veszedelemben, még 
több truppok a' Városon keresztül sem húzód
hattak , már is egy Franczia battaliom a' Hír 
rályi Palotában magát betörvén, a’ mellyék 
úton nyomulókat veszedelemesen hátráztatta: 
mellynek jelentése, Simpnyinak, ki még a’ 
Városban hátravolt, annál inkább-kellemetlen 
vala; mivel más oldalról is éppen ázon vesze
delmes jelentést vette , hogy a’ Franczia sereg, 
Moret felé való ország utat már egy mértföld* 
nyíre elállotta légyen. — Mind ezekre Simonyi 
vitézi bátorságát elnemvesztvén, azonnal 3Svä
tí ronyt éppen egy mértföldre.lé vő Rendezvous 
piramidhez azon meg hagyással vissza küldött, 
hogy egy része lórúl leszálva az ott lévő ellen
séget tűzessen megtámadja, másik pedig seéj- 
jelverje. Simonyi ekkor végső veszedelmét 
látván, lováról leszállóit, és 3 Companiát, 
maga Oroszlány módra a’ Királyi palotának vi- 
vén, azt olly kegyetlenül lövette, hogy a’bent 
lévő Francziák többnyire dühös véreket ottan 
ontanák, ’s más közelgetok pedig remegve há
tra húzódnának: melly csatában örvendezve 
szemlélte Simonyi, hogy a'ripacsos Guberná* ,,



to r , midőn a’ Francziákat a' palota kapuján 
kifelé vezetné , leg elől agyon lövetett; és né
hány gyalogságtól holtan visszavitetett. To
vább, itten ezen Eszterházy Regementyébül 
▼aló 3 Compania, Dallos Kapitány alatt olly 
vitézül, és állandóul megtartotta magát; hogy 
Simonyinak minden népe a' Városon keresztfii 
Moret felé vélek együtt becsületesen elindulha
tott. De Simonyi valamint idejöttében a’ szép 
egyenes Országúiban gyönyörködött*, úgy most 
azt óhajtotta, bár csak legtekervényesebb út 
volna; mert a' mint a' Városbúi kihúzódott, 
azonnal ez egyénes úton, négy Agyúbúi olly 
keményen lövöldöztek utántia, hogy sok népe 
veszedelme miatt, a’ gyalogságot jobra balra 
az erdőben vinni kintelenitetne. De mivel Si
monyi több tábori tapasztalásábúl tudná, hogy 
illyetén alkalmatossággal a’nép széjjelmenvén, 
az erdőben gyakran eltévelyedne, és öszveszed- 
jii éppen nem lehetne; azért olly kemény ren
deléseket, tett, hogy egész népe égy szóra egye
sülve lenne: melly rendelése mellett Simonyi 
1 Svadronyt Ariergárdának hagyván, maga elő. 
re nyargalt, hpgy előmenő népe ál la pöttyét is 
megtekinthesse; kinek is fejét, nagy roégelé- 
gedésére leszálva találván, a’ csapatonként bi- 
zodalmasan elöretürekedo Francziákat a’ lovas
ság segítségével annyira széjjelverték , hogy a’ 
hátra lévő gyalogság is szerencsésen egész Mo
reiig eljöhetett: melly Városontúl már a’ Feld- 
marschal Lieut. Gróf Hardek serege felállítva va- 
la. De midőn Simonyi e“ Városhoz értvolna, 
éppen a’ Város alatt 30 Hórváth gyalogság az 
utat eltévesztvén; a'nyomba jött Franczia lo
vasságtól azonnal elszoritódott, és kevés vé- 
delmezés után elis fogódotti kik útán,Simonýi 
annyira ágyúztatott, hogy fogottyaikat kétszer



is elhagynák < és igy kiket az ágyú golyóbis 
meg kéméit, szerencsésen kiszabadított.

Ezen Simonyit nyomozó Francsia sereg
nek az volt a’. rendelése, hogy a’ Fontaine
bleauban vendégeskedő ellenséget elfogja, és 
kegyetlen halállal mind egygyig büntesse: azu
tán Mórét Várossán kérésztől a’ Loing vízén 

'Montreaúx Várossának, a’ hola’ Würtember- 
gi Korona Herczeg kevés Népével állott , há
ta raegé jöjjön: kinek más oldalról maga Na
póleon Császár l\5 ezer emberrel arczal sietett. 
Mivel pedig ez úttyában Napóleon már Blü
cher Burktís Feldmarschalt, hozzá tartozott se-, 
regével együtt derekasint megpocsékolta,volna; 
az egész Combinirt Ármádia magát mindenütt 
visszahúzta; kivévén a' Würtembergi Korona, 
H erez eget. Simonyi ekkor, hozzá tartozott 
népével Mórét Várossánál, mintegy ellenség 
szigetében lévén; noha semmi segedelmetnem 
várhatott, még jól állallátta , hogy ha ö a* 
Loing vizetűl elmegyen, és Móreten az ellen
séget által ereszti; akkor a’ szomszédságban 
hátra maradott Würtembergi Korona Herczeget, 
népével együtt, a’ Francziák mohónn bekerít
vén elkerülhetetlen fogságban ejtik. Mire 
nézve Simonyi minden eszét, erejét, ’s bátor 
katonaságát öszyevetvén, magát á’ Loing hid
ránál megmozdíthatatlan felállította: de mivel 
a’ hid áz ellenség ezéllya vala, a’ kemény tü
zel lésben az ágyú golyóbis olly esső módra 
búit, hogy a’ szörnyen egyredolt emberek 
miatt, a’ gyalogság állani már éppen nem akar
na; itt tehát Simonyi maga is két hátrább Com* 
pániával gyalog lévén , hogy az ellenséget egy 
kis tisztes rettegésben tartsa, a’ Városban sie
tő ellenséget bajonettal ostromolni kezdette; 
kik midőn már házakból,, és padlásokról lö-



völdöznének, Simonyi sok házadban betörvén, 
az el fogattak at keservesen mészároltatta. De 
nem sokkára az ellenség több Csapatokat hoz« 
van, Simony it oily dühössed megtámadta, 
hogy népe már háromszor is a* hidat elhagyni 
kíntelenitetne", mellyre Simonyi ismét vitézi 
bátorításával, és kemény kedésével,, gyalogsá- 
gát a' tűznek taszítván, noha mellette légy 
gyanánt húllana népe , még is eltökéllette, 
hogy utolsó emberig a' hidat élnem hagya: 
azért a' közel lévő Matombúl vagy 80 Zsák lisz
tet, búzát kihozattván, az hídon Sánczokat 
rakatott, és újra magát jódarabig védelmeztél 
igy Simonyi .véresverétékkel, kimondhatatlan 
erővel, és sok véres áldozattal, helyét egésa 
estig dicsosségesen megtartván, a’ Korona Her- 
ezeget népével együtt élete bizonyos veszed el
métől megszabadította. <— Illy végső veszede
lemben forogván Simonyi, hogy az ezer meg 
ezer feje mellett elfütyúlt golyóbisok életének 
engedtek, egyedül csudállatos Isten akarattyá- 
nak tulajdonithattni. Mind az által noha Si
mony imaga vallása szerént is, veszedelmesebb 
pillantatban fontosabb szolgalatot még nem 

.tett, nem is tehetett volna- még is éppen ezen 
ritka példáú önnön áldozattýáért, soha sen« 
ki még csak nemo's beszéllett talán rúla, an
nál inkább hogy megismerték volna példás tet
tét. — De allig estveledettbe, mellyet Simo
nyi íokép óhajtott, azonnal e’ két részről hóit 
emberekkel borított érdem helyét elhagyván, 
éhen, szomjan, s fárattan szinte megnyomó- 
rodott népével a’ fére lévő rósz utakon magái 
visszahúzta, és'éjfélfelé Stagnan nevű kirablöti 
rósz faluban érvén népe lógerba, maga pedig 
egy’ dültbázban Szállott; hol, midőn éhes vol
na , az Adjutánsa serencsére egy mécsesben ke*

—  iŐ9 —
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vés ssir t , másutt néhány tojást talál ván , rán- 
tottát készített; mellyet szegény száraz kenyér
rel noha jó ízűn ennének* Simony inak mégis 
semmi kedve sem volt; melly .csendességében 
eszében ötlött: hogy mire jutott ô a’ tegnapi 
Franczia Trónusról; és sóhajtozva mondotta, 
— bár csak az volna most, mit tegnap az ina
sok féredobáltak! de midőn meggondolta — 
hogy iUyen a’ katona élet! azonnal megnyu
godott.

Simonyi allig indúlt el estve dicsosségesen 
védelmezett Liong hidjátúl, azonnal Napole
on , a' Würtetabergi Koronás Herczeg seregét 
megtámadván, úgy széjjel verte;hogy a’Fran. 
cziák azonnal azthirelnék: hogy a' Combinirt 
ármádia már egészen oda van! azért a’ meg- 
maradottakat csak a' föld népe verje agyon: 
melly parancsolatot próbálgatták is a’ Franczi* 
ák tellyesitgetni; de mivel gyakran körmökre, 
vertek volna; a’ parasztok kurtáthuzván, az 
agyonveróssel nagy részin felhagytak. — llly 
környnlállásban Simonyi Februarius 19-kén 
noha erőltetve, még is Sens Várossáig húzta 
magát; hol-a' Yonne vizén lévő hidat félig fel. 
Szedvén, annak Őrizetére 1. Cémpania Hor- 
váthságot állított, maga pedig embereit, ’s lo
vait nyuktatni .kívánván , közel Lógert ütött: 
4e allig estek nyugodalomba, már a’ Franczi- 
ák kemény puskázására a’ lakosok is fegyvert 
fogván, a’ hídon hagyott gyalogságot . szépen 
elpuskázták; mellyre Simonyi is réndben sze- 
4ett embereivel tovább állant kintelenitett: de 
mivel népének lankattsága miatt nagyot nem 
haladhatna; azon plánumot; tette; hogy az 
Ország útbúl kihúzódván, valami fére lévő 
faluban jól m egétessenazért két órányira 
lévő La Chapelle faluban éjfél felé érvén



vén, minden pikétek kirendelése nélkül népét 
azon parancsolattal bekvartélyozta , hogy kiki 
reggel S. órakor,kész Fegyverben a’ falu előtt 

' légyen» így tehát ez hideg éjszakán az embe
rek főztek sütöttek ’s vígan vendégeskedtek; 
más részről pedig a' Kozákok jól gazdálkodá
sok miatt, jaj vólt az egész falunak. Itt Simo- 
nyi allig szélt a' Meerhez, már jöttek je- 

• leütésre, hogy az elottökerre utazott Seregbűi, 
egy háznál baltával öszvevagdalt katonát ta
láltak ! mellyre a’ Meer nem kevéssé meg is 
szeppent: —- azért Simonyi midőn reggel ki
rukkolt, azon házát a’Kozákok által meggyuj- 
tatta; melly is több szomszédjaival együtt föl
dig elégett. Februárius 20. és si-kén Si
monyi szünetfii utazván, estve a’ Tuisy Kas
télyban meg szált, népét pedig a’ közellévo fa
lukba helyheztette: itt a* jó vacsora, és viga- 
dozás után allig szunnyadóit el Simonyi , már 
#zon parancszolat jött, hogy mivel az egész 
Gróf Hardek Generális Corpussa, (ä ’ hová Si
monyi is tartozott,) Dyon Várossánál tanyá
zó ármádiához rendeltetett; Simonyi is azon
nal népét öszveszedvén, .lux on Várossának * 
sietve indúlyon. Melly szerént Simonyi ,p a -  
rancsolattyát kinek kinek, úgy a' Kozákoknak 
is Ordináncz által megküldvén, reggelre min- 
nyájokat öszve jönni rendelte : de reggel mi
dőn indúlni kelletett volna, a’ Kozákok cgé- 

„ szén elmaradtak; melly kor a’ Kozák ordináncz 
nagy vizessen gyalog viszsza jővén, beszélji: 
hogy egy órányira lévő faluban a’ parasztok 
eleiben álván, lovát ellőtték; az után Ötét 
kergetvén, egy nagy víznek ugrott; mellykor 
golyóbis által meg is sebesitetett. Erre Si
monyi kegyetlenségbe, lobbanván, azonnal 
egy Tisztet y Regementy ébiíl való czugjár



Tal, a' Kozákok Óbesteréhez küldött, hogy ha
ladás nélkül hozzája rukkollyanak ; és jövete
lében Cormönonde falut, elkövetett gonossá- 
gáért loo. Kozák által meggyújtássá: azonban 
Simonyi mind a'. Kastély Urának, mind a’ kö
rül belől lévő Bíráknak tudtára adta, miért fog 
Cormononde megége.tettni: igy kevés pillan- 
tat múlva, a’ Kozákok, kiknek olly különös 
fortélyok vagyon a’ gyújtásban, hogy néhány 
által is , egyszerre minden ház ég; égett ez is , és 
gonoszságokkal keresett rettenetes szomorú ha
muba borúit.

így Simonyi, Auxon, Tonner, és Rióm. 
bar Várossain keresztül menvén 1814- Februá- 

rius 20-kán az egész sereggel Dyönhöz ért: 
hol már Augerau Franezia Marséba! ‘Generális 
az egész Egygyesűlet ármádia háta megétt, kö
rül belől lévő népét öszveszedvén, egy számos 
ármádiát formált azon planumm&l, hogy az 
ellenségtől bezáratott A u xon , Besancon, Be» 
f o n t , Hönjngen Várakat kiszabadítsa; és így 
egy nagy ármádiát felállítván, az ellenség há
ta megett lévő Depókat, Magazinunvokat mun
kálkodása által elfoglalhassa; melly is a' Feje. 
deimehnek nem kevés gondot adott. —  Azon- 
bari'Augerau Marschal megtudván hogy 70. ezer 
emberbúi álló ármádia jön - ellene, tüstént 
Lona le*aounies Városnál magát öszve szedvén, 
Liion Várossának húzódott: ki után Simonyi 
a’ Regementei, 1. Pulk Kozákkal, és 1. Bat- 
taliom Horváthsággal, pontban a' végbúi kül- 
dődött; hogy .az ellenségnek állásárúi, ’s 
mozgásáról , mindenkor bizonyos tudósítást 
-tegyen' melly szerént Simonyi, Augeräut, 
egész Burg »en Breste Várossáig nyomba 
követvén, ottan Augeraunak egy nappal'
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előbb elhagyott helyére, Mártius 9-hén beszál
ló it : de allig lépett Simányi ama drága 
eszközökkel tündöklött épületben, már egy 
igen szép fiatal Franczia Úri aszszony, Ötét na
gyon kellemetesšen elfogatta ; mondván : Én 
vagyok a’ Házi Asszony mit tettzik parancsol
n i?  Kinek Simonyi feleli: Én illyen asszony
nak sohasem szoktam parancsolni; sott mivet 
ellenségnek tart, kérni sem merek, sem kérni 
nem fogok: —  azonban a’ kandalló mellett, hol 
a" szép asszony a’ megfázott vendégét melegíteni 
óhajtotta-, csak hamar tapasztalódott, hogy iga
za volt Simonyinak , — hogy semmit se kér
jen , —- mert minden ízlés szerént volt. Mivel 
pedig a' Francziák egész Lioiiig húzódtak vol
na , Simonyi többé semmitől sem tartván, né
pét a* Városban bekvártélybztatta ; kik is szen
vedéseik után óhajtott nyugodalomra jutván, 
kénnyek »zerént kipakoltak, magokat csinos- 
gatták, és édesdeden nyugodtak. Mindazáltal 
némellyek, fokép a’ Kozákok magokat szaba
dosoknak vélvén, sok boltokat kiraboltak, sött 
•gonoszságban mérőivé nem csak az asszonyt 
egyetértésben, de az ártatlanság díszében is 
erőszakos vágyódásokat tellyesitgették; mellyet 
Simonyi noha előre is megtiltott, azonnal ke
mény példatétele által 'annyira ; megzabolá
zott; hogy az egékz Városnak óhajtott bátor
ságát , és nyugodalmát reijiénsége. felett helyre 
hozná; mellyért is közönségesen a’ háládatos- 
ságnak örökre tárgya maradott. — Itt az q 
személye mellett 'az Adjutáns, és Ordínáricz 
Tiszteken k ivűl több Tisztek is voltak, kik kö
zül némellyek Kvártélynál, mások a* futrés-' 
rúl, mások az ebédről , mások a’ Borokrúl, 
olly fontosán gondoskodtak, hogy Simonyi 
akár melly megállóit helyén, tóig forposztyait



maga kirakná, a* vidéket megvisgálná, és vis
sza térné; már minden készen volna: mivel 
pedig Ô ezekre igen sokat tartott, jobnyira 
helyheztetését nagy Kastélyokban vette, a' hol 
Tisztyeinek kötelességeik tellyesitésére minden
kor különös alkalmatosságok lehetett.1 Itten te
hát a’ Borokra ügyellő Tiszt, midőn minden pin* 
czét kinyittatná, egygyet sok kifogások mel
lett éppen ki nem nyitottak, melly elő hordott 
okokat a* Tiszt nem hal gathatván, lakatost 
parancsolt; kit a' Franczia Úrrak nem várván, 
azonnal remegve felnyitottak: de bezzeg a’ 
Tiszt is felnyitotta szemét, midőn a’ pincéé
ben, hordók helyett szebnél szebb 30. fiatal 
Leánykákat talált; kiket a' tehetosbb Franczi- 
ák , hogy Sz&zzeiket megőrizzék, ide zárták: 
a’ Tiszt a* pinczét azonnal bezárta, és kulcsát 
magáhozjrévén , Simonyi Óbesterhez jelentés-  ̂
ré sietett; — Simonyi ezen pinczét maga oltal
mában vévén; alkonyodáskor különös vigyázat 
mellett, a’ Leányokat önnön szüléikhez haza 
kisirtette.

Más nap Simonyi vagy-50. Tisztre nagy 
ebédet rendelvén, allig hogy asztalhoz tele
pedtek, azonnal egy kör ember a’ szálán 
végig sietve Simonyihoz jönn, vitézi .módon 
köszön , és midőn minden tempókat . meg 
tett ( a’ mi békességben a’ köz katona köte
lessége , midőn feljebbvalójához megyen ) 
elkezd beszélleni: alázatossan jelentem a’ Mél- 
tóságos Urnák , hogy jön az etlertség nagy erő
vel, és sebességgel, — már nem messze itt a’ 
Város alatt vagyon; — Uczuí a’ Vendegeske- 
doknek sem kellett több, azonnal a' széket rúg
ták , az asztalt taszították, kikí sebessen szál
lására takorodott; Simonyi pedig legelöl lóra 
ülvén, a’ sok ordinánczaibúi egyed«! Kozákja
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fii egész bábomban Simonyival lakott, Mr« 
kapván nyomba követte: de Simonyi allig 
nyargalt ki a’ Lyoni útra, már egy nagy csu- 
portós lovas, és gyalogságból álló ellenséget 
szem lél, ki az Ö ptfsztyait keménnyen vissza 
felé tollya yen e  Simonyi, hogy az előre nyo- 
xnúló ellenséget valami rettegésben hozza, két 
ágyút előre hozatván, néhány derék lövést te
tetett; melly re az ellenség meg alván, előbb 
apróbb fegyverekből, tovább szinte két ágyúk
b ó l vitézi köszöntését viszontatta: melly erőt 
Simonyi elértvén , azonnal vissza nyargalt; hol 
már trupjait a’ kirendelt piaczon, ’s útzákon 
Vendben találván , egymás után legszebb rend
del az országúira inditotta. Melly zavaros pil« 
lantatban kétséges maradott, ha becsületes em
bersége', vagy a’ rettenetes ijedés volt o l^ , 
hogy ezen Város lakossai olly szives barátság
gal, és becsülettel viselhették magokat; midőn 
e ’ körmökre égett veszedelemben magok segí
tettek a’ Katonáknak, fökép a’ Tiszteknek be
pakolni ; sott a’ kik el nem készülhettek, 
azokat a’ gazdák bisztatták , hogy csak üllye- 
nek lóra; hadgyák ott holmiokat, jót álla
nak érte: Simonyinak is két órája az órás
ánál lévén, midőn a’ Városbúi, szörnyű lár
ma közit utói menne, maga az órás az órá
k at, meliyrűl Simonyi nem is gondolkodott, 
ál tál adta. E’ Város becsületes lakossainak 
több illy étén szép cselekedeteivel, sokan 
szívből dicsekedtek. — Azonban Simonyi, 
hogy itten hibázott, nem, csak meg-vallotta, 
hanem'önnön magának szemre való "hányása 
mellett, jövendőbeli különös nagy„tanúlásá- 
ra tartván, másoknak is példáúl lehet; mert 
midőn Simonyi Burgban jött , hogy az el
lenség magát védelmezoleg Lyonban húzta i



azonnal magát bátorságos helyén elbizván, 
még a' tájjék visgálatot sem tartotta szükséges* 
nek lenni: melly könnyen gondolkodásáért azt 
érte e l, hogy midőn népének egy részét az 
egyik kapun; másikat másikon kihúzni kinte- 
lenitettne , a’ két kapu között folyt posványság 
miatt trupjai kétfelé szakadván, azoknak ősz* 
veszedése nékie a' leg nyukhatatlauabb éjjelt 
szülte. — Ez esetben Augerau Marsehai Lyon* 
ban öszveszedett seregével azon piánumbúl ín* 
dúlt Macon Várossának, hogy Bianchi Feld- 
marschal Lieutenantnak 17. ezer emberbűi ott 
állott seregét megvérje; és a’ süd ármádiát Hes
sen Homburg vezérlése alatt ösvejönni hátráz- 
tassa; mellyért iš Augerau 4. ezer embert Burg*1 
ban küldött, ki az 5 jobb szárnyát oltalmazhassa. 
Dé mivel Bianchi Generalis, ha igen nehezen is, 
de még is az ellenséget szerencsésen megverte 
volna; azonnal Augerau^ Burgban lévő népé
vel , magát Lyonban viszsza húzván, ottani 
állását kemény sánczokkal megerősítette. így 
tehát Simonyi Martius i 3-kán ismét Burgba 
tért; hol mivel azon rémito hír futamodott, 
hogy ha az ellenség ismét vissza jön, az egész 
Várost kirabolyák, és felégetik ; azon éjjel á 
lakosok a* Városbúi mind ki takarodtak. Ma* 
dame Sigó is Simonyinak előbbi gazdasszo
nya, minden kincsét, ruháját,'s házát elhagy
ván , gyalog elszaládott. Simonyi tehát régi 
kvártélyára szálván, az hírlelt réműlésrűl tudó
sitatott : ki is tüstént a’ Városban kihirdetet
te % hogy jöjenek vissza a’ lakosok,- mert Si
monyi nem hogy bántaná Őket, de inkább bi
zonyos köszönetét tész a* Városnak azon szép 
viseletiért, mellyel ő hozzá, és népéhez to kén 
viseltetett : e’ mellett Simonyi tulajdon hintá
jában-befogatott, és három órányira dé vő gazd
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asszonyáért küldött, ki is elérkezvén, midőn 
mindenét sértetlen láttná, a’ leg érzékenyeb
ben Simonyinak nyafeaban borúlván , szívből 
köszönte igazi barátságát: mellyért Simonyi, 
az asszony háládatosságábaipmem csak ittlak- 
tábaú részesölt; de midőn megválna is , aẑ as
szony kérte, hogy valaha is akár miben paran
cs oily on véle , ezer örömmel fogja tellyesite- 
n i : különösen pedig hav sebben esne, jöjön cr 
hozzá, maga fog szolgálója, és táplálója len
ni. Ugyan is Simonyi nem sokára módot ta
lá lt, ezen házat meglátogatni; hol is, mint más
kor szives látását annyira tapasztalta, hogy az 
asszony örömében helyét sem találta.

Burgbúl Simonyi rendeltetése miatt elbú
csúzván, Lyonhoz 3. mértföldre lévő Maxi- 
mieux Várossához jött, hol Feldmarschal Lieu
tenant Gróf Hardek serege öszvegyülvén , a* 
más oldalon lévő Süd ármádiával Lyont, hol 
az ellenség sánczokban állott; körűi vette. Itt 
á’ Commendérozó nagyon óhajtotta, hogy a* 
R'honne vizén valami lovasság áltálmenne, és 
az ellenség ármádiáját nyukhatatlanitaná; de 
mivel R’honne vize széles, sebes, és méj vol
na , a’ Kozákok harmadnapig is híjában pró
bálgatták a’ keresztöl menést; végre tehát Si
monyi ezen veszedelmes expeditiót fel válal- 
ván, 20-kán estvefelé,3. Svadronyal a’ Rege- 
mentyéböl, és 1. Regement Kozákkal, Miri- 

• bel Várossánál'‘-nagy vesződséggel általúzta- 
tott, ki noha minden jó, ’s meg kivántatott rende
léseket elkövetett, még is 17. emberek lovas
tól a’ vízben maradtak, többeket pedig csak 
nem félhalva húzgáltak ki belőle. Mind az ál
tal hogy az'ellenség lehetetlennek tartotta az 
általmenést, azzal is megmutatta; hogy a* 
viz parton még csak pikéteket se% tartott. Si*



xnonyi tehát az estvét használván , a* túlsó ré
szen megtelepedett, hol éltében talán a' leg« 
keservesebb éjjele vala; mert a’ nagy hideg, 
pósványos mező, fa szűke, és téli ruházattyá- 
nak vizentúl való maradása m^att, határtalan 
nyukhatallanságában fel ’s alá sétálgatván, no
ha maga is tetejétől talpig csafaró viz volna, 
még is inkább szorította szivét gödrében sok 
szerencsétlen lett embereinek keserves nyögé
sei , ’s jajgatásai. Mind az által Simonyi, hogy 
az ármádia reábizott nagy várakozásának meg
felel yen, azonnal válogatott too. embereit kül
dötte , bogy hirdessék minden felé az ellenség
nek fV’honrie vizén való. általjôvfeteľéť: sott na
gyobb rettegés végett, Atsokat, fákat, deszká
kat parancsolyanak; hogy reggelig az, hidat meg- 

, csinyáltathassák. Melly plánum képzelhetet- 
ľen rettegést okozott az egész vidéknek, külö
nösén pedig Lyonnak , hol annál inkább na
gyobb lárma esett,-mivel a’ külső Városhoz, 
nem csak a' falübéli jelentések, de még a’Pa- 
trolok is jöttek. — Éppen ezen délután Feehe 
Cardinális a’ dolog iránt Aügeran Marscbalnál 
lévén, azt felelte: Lyont utolsó emberig fogom 
védelmezni, és'a’ mint erőmet érzem, meg is 
fogom tartani; mellyre a’ Cardinális haza mén- 
vén vacsoráit, és lefeküdött: de midőn késő 
a’ lármás hír érkezett j hogy már az ellenség 
a’vizen által is jött, és a’ Francziáknak úttyait 
elakarják vágni; azonnal a’Cardinalis ellódúl- 
ván, az ármádia is annyira kezdett húzódni, 
hogy reggelig csak 4. ezerbűi álló arier gárda 
maradna a’ Városban. Azonban Simonyi ezer 
plánum közt a’ viz partyán megviradva, sem 
bizonyost, sem vigasztalást mem hozott patro- 
lyait várta; ki is midőn világosodni kezdett, 
ój lelket, és erőt kapván; erőssen feltette,
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hogyjnékie Talami bizonyost Kell tudni az el* 
lenségrúl, azért széjjel, és jól messze egymás
tól szakaszokra osztott népét, nagy figyelme 
térséggel Lyonnak indítván, maga 1. Svadronyt 
Regementyébül, és i oo. Kozákot magához ' 
kapcsolva előre nyomóit; és egy óra múlva min« 
den hátráztatáa nélkül Fauburg de la -
tiere, nevű Lyon külső várossán által ment; 

melly Városnak hosszú keskeny útzáin, neta
lán véletlen vissza jövetelében valami szeke
rek , és más akadályok által veszedelmére fel
tar tózta tód jón, majd minden ló. lépésnyire 
fegyveres'Huszárt állítván, maga egész a’ R’hon- 
ne vizi^ ment , melly Lyont e kölso Várostól 
egy szép kóhiddal választ el. Itt Simonyinak 
Ó. emberbül, ’s egy káplárból álló avantgár- 
dája már a’ hid közepén lévén hirtelen a' káp
lár visszanyargalva jelenti, hogy' egész Cdllön . 
Franczia a’ piaczon rendben állí kiket 4Simo- 
n y i, midőn félelmes húzódásban lenni látna, 
nagyobb rettentésekre avant gárdáját ..puskázni 
parancsolta, de allig lőtték ki fegyvereiket, 
azonnal nagy számú lovasság dühös mozgással 
a’ szűk utakon indúlt: mire Simonyí, a’ mint 
qsak lehetett sebes nyargalva embereit öszve- 
szedvén; azokhoz a’ Városon kívül 40. lépés
nyire i. Svadrony segítséget rendelt, a’ többit 
pedig tartalék lesben hagyta. E' szoros kör- 
nyülállásban Simonyi dicsŐsséggel élni vagy 
halni kívánván, eltökéllette; hogy utólsó csep 
vérig e’ külső Város szoros utzájábul az ellen
séget ki nem ereszti, mert máskép tigy is lo
vai lankatiága miatt a* vízig való üzettetésében' 
bizonyosan oda lesz: melly planuma szerént 
allig tette meg embereinek rendeltetését ý már 
sl Francziák kifelé sebessen dugóttak; kiknek 
Šimpnyi egy Svadronyát tűzessen vivéiíyázon-
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nal nem csak as eleit megfordította,'de a'töb
bit is nagy zavarodva jó darabig vissza nyom
ta : kik csak hamar midőn nagyobb dühösség- 
gel ismét kirphannának, Simonyi visszonozva 
más Svadronyát is néki ugratván, szinte mint 
előbb vitézül vissza fordította: igy a' Franczi- 
ük noha többször kitörni próbálgattak, mind 
annyiszor Simonyitúl- lyukjokban úgy vissza- 
verettettek, hogy végre düh$sségeket áldozat
tal nem győzvén , magoka^'a’ Vien Városai
nak vivő országúira húzták ; bagázsiás szekerei
ket pedig mindenfelé gyújtatták, 's porrá éget
ték*, meliy veszedelembúi Simonyi az ellenség 
ijedelmét észre vévén, azonnal utánna nyo- 
múlt, és szerencsésen a’ Vienni keskeny úton 
az ariergárdát élérvén, azt olly tűzessen meg
támadta ; hogy lovassága nyakra főre megsza- 
lasztása után vagy 300. embert * sok Stabá- 
lis , és'más Tisztekkel együtt, számtalan Tá
bori'szekereket elfogott, llty gyözedelmesség- 
gél Simonyi egyenesen Lyon Várossában in
dúlt ; kinek piaczán midőn Čompániákra, és 
Batalionokra osztott 20. ezerbúi álló felfegy
verkezett polgári sereget látna, nem kevéssé 
megdebhent bizonyos veszedelme eránt: mind 
az által felelevenedett Simonyinak szive, mi
helyest a’ Lyoni lakosoknak azon revolutio- 
béli történeteire emlékezett, hogy a’ zendúlt 
Öldöklésekkor, útzáikon Nemzeti vérpatak 
folydogált volt; azért jól lehet Simonyi a’Vá
ros kapujánál diadalmaskodva lenne , még is 
különös vigyázattal szorgos állapottyának hi
vatalos jelentését az ármádia Commandérozó- 
nak Herczeg fessen Homburg lovasság Gene- 
rálissának kiküldötte; ki is a’ mellett, hogy 
ármádiáját délfelé a' Városban behozta, egy
szer ’s mind Dyonban volt Felségnek Staféta



által hirôl adta; Simonyinak Lyon. Várossáa 
tett diadalmát; melly titka példáú vitézségéért 
Simonyinak Ô Felsége azonnal Leopold Com» 
mendator keresztyét fényes követséggel’ el kül
dötte. Azonban'Simonyi Lyon Várossát reg
gel szerencsésben megvévén, számtalan ágyúk , 
tábori készülettel terhelt szekerek, ’s más bú* 
tyorok, miket až ellenség el nem vihetett Si
monyi kezére kerültek: nem külömben sok 
Anglüs, és Spattypl foglyok, kik között tiz 
esztendős foglyok is számiáltattak, szerencsés- 
sen általa megszabaditáttak. £' gyözedelem 
után Lyonban embereivel jó ebédet vévén • 
azonnal az ellenség után indúlt*, kinek utó- 
lyát midón jóformán csipkődné ; véletlen a’ 
Lyoni pompára vissza rendéltetett; hol néhány 
napi tartózkodása alatt a' Felségen kivúl,mind 
a’ Commandérözótúl, mind a* többi FŐ Gene
rálisoktól nagy dicséretet, ’s hires becsületet 
nyert: melly alkalmatossággal tett különös 
ajánlása mellett nem csak Gurin Kozákok 
Óbestere, ki egész háborúban Simonyi alatt 
szolgált, Leopold kis keresztyét nyert; de ma
ga emberein ,kivúl i s , sok Kozákoknak arany, 
és ezüst medályokat szerzett.

Midőn e’ környúlállások végett Feldmar- 
schal Lieutenánt Gróf Hardek Corpussa innen. 
Grenobelnek inditatna, és már majd Voironig 
érne; hirtelen ismét Lyonnak'forditatott, ho
va i8i4. Aprilis 4*kén elérvén, azonnal a’ Pá
risi úton Clermont Váróssának indúlt; melly 
útban midőn y-kén Roanne Várossához érne; 
már az ellenséges csapatok nem csak erőssen 
besánczolva, de a' kapuk is mind beháayva , 
és ágyúkkal kéményen megrakva valának; 
melly Városnak hosszas védélmezésérea® is na-: 
gyot használt, hogy a’ me\| r̂r&l az-ellenséget



várta y azon oldalát a’ Loire vízé erőssen kö
rül folyta. — Ez helyheztetésben Generális 
Gróf Hardek az ellenség Kirontásakor megtör
ténhető Kártúl tartván, Simonyira igen sokat, 
vagy talán mindent bízott: azért is egész Re-
g imentyét; 1. púik kozákot, és 2“. Svadrony 

raganyost, oily bizodalommal vezérlése alá 
rendelt*, hogy a’ kitörendő ellenséget vissza? 
verje, ’s Ki ne eressze; e’ szerént tehát Simo
ny i Roanne Várossához érvén, hogy egyene
sen Sánczainak menni ne látszasson minden
kor Loire vize balpartyának tartott.; hol mi
dőn a’ Sánezokon, és Kapukon kivúl még csak 
Kint állóFranczia Strázsát sem látna, azonnal 
sejtette, hogy az ellenség magát egyedül vé
delmezni , nem pedig kiütni szándékozna $ az
ért vagy 30. Kozákot és annyi Huszárt Loire 
vizén általküldvén, pontban az ott lévő vagy 

lovas Gendarmeseket beszorították; metly 
által a’ Városban okozott zavarodást Simonyi 
észre vévén: hogy a'már megijedett Várost na
gyobb rettegésben ejtse, egész lovasságát he
venyében által úszni rendelte. De Simonyi 
még népének harmadrészével sem úszott által, 
már a’ Városban remegett ellenség az ország 
útra trombitást Küldött; mellyre Hardek Ge
nerális az ellenségeskedést félben hagyni paran
csolván, Április 8-án a’ Várost Capitulati o szerént 
általvette; és népét Clermont Várossának indí
totta: de mivel e* város nagysága, erőssége, 
és folyó vizei miatt, már több Franczia sere
gekkel megrakva volna, annak megvételére 
szükséges volt előre egy alkalmatos plánumot 
tenni: melly szerént Simonyi 2. Regement Ko
zákkal , és maga Regementyével úgy rendel
tetett, hogy Április 1,5-kén Clermontbúl Paris
ban vivő nagy Országúton megjelenyen, és az ott



i 83

lévő két Franczia sereg közé jöjön: mind az 
által Simonyinak e’ veszedelmes helyhezteté- 
sén a’ jelen való Generálisok nem kevéssé gon
dolkodtak , mivel e’ 16. mértföldnyire terjedett 
nagy útyában kevés idő alatt sok vizeken , éá 
akadályokon kellene által menni; kiknek Si- 
monyi végre csak azt felelte: hogy csak mindenik 
indúlyon a’ maga útyán, bizonyosok légyenek 
benne, hogy én népemmé a’ rendelt napon, és 
helyen okvetetlen ott fogok lenni: melly aján
lásra a’ Generálisok nagy megelégedve széjjel 
menvén, Simonyi azonnal Aprilis io-kén elin
dult, és negyednapi csendes utazással Víchi Vá
rosáéhoz ért, hol nem kevéssé megütközött, mi
dőn az Allier vizén csak 20 lovas emberre készült 
kompot szemlélne , melly nagy hátráltatást 
Gurip Kozák Óbester’eleiben tévén, attól azon
nal megnyuktattatott, azon biztatással, hogy 
6 két Regernentyét általúsztattya; kinek se. 
yéryy rendelését annál örvendetessebben vette 
Simonyi , hogy a’ Kozákok lenyergeít lovaikat 
a’ víznek hajtották, kik előtt egy levetkezett 
kozák, úszva lovát vezette; nyergeket pedig 
a' kompra rakván, fél óra alatt mind a’ vizen 
túl volt: hol nevezetes az, hogy* a’ sok ló ál- 
talérvénj noha az homokban megheverkezett , 
és fŐKép a’ szürkék színeiket megváltoztatták, 
még is kiki a’ magaét elismérte; sott a' lovak 
is gazdájók fütyülésére önnön gazdátokhoz si
ették. Ez idő alatt Simonyi is Regementyébúl 
égy Svadronyt által hordatván, azonnal Ganat 
Várossában indúlt; és így Április 13-kán a’ 
rendelt helyére 24* órával előbb szerencsésen 
elérkezett: hol t\oo. fogott Burkus szabad láb
ra esvén, nem külömben itt garnisonban volt 
1. Compania Franczia Gensdarmesek Simonyi- 
rendelése alá jöttek. Ganat, egy szép ki* Yá*



rosotska, kinek paradicsomhoz hasonló vidér 
két, a' szép Kastélyok, 's azoknak jó szivü be
csületes Urai diszesitik: itt Simonyi elérkezett 
népét elrendelvén, maga a' Praefectushoz szált 
hol másnap különös végezések iránt öszvegyült 
derék Urasa gok, és Francziák; Simonyit né
pével megszabaditónak nevezték.

Másnap Simonyinak Posztyai egy kurírt 
elfogtak« ki PárisbúJ Novchateli Herczeg Ber
ti átül , Auger au Marschalhoz leveleket vitt. Si
monyi e' kurírt vissza eresztvén leveleit azon
nal felbontotta; mellybúl a’ Francziák hely- 
heztetését világosan által látta, hogy már az 
allirtok Párisban bementek , és Napoleon Csá
szár egész ármádiával Fontainebleauban va
gyon : e' mellett azon meghagyás is volt ben
ne ; hogy ha fegyverszünet lenne, akkor Auget 
rau« melly állást« és a’ mennyi tájjékot csak 
lehet azonnal foglalyonel. Ezeket Simonyi 
pontban használván; a’ leveleket egy Tisztül a’ 
Commendánsához Gróf Hardek Feľdmarschal 
Lieutenanthoz sietve küldötte, és jelentette; 
hogy ô e szerént melly állásban helyheztesse 
népét: ezen fontos nagy tettiért Simonyinak« 
kimondhatatlan megelégedve« és nyugodva lett 
Gróf Hardek Marscnal, mivel hogy Napoleon 
Császár maga 35 ezer emberei éppen közöttük 
Fontainebleauban tanyázna; sem az Ármádia« 
sem pedig Paris felöl tudósítást venni éppen 
nem lehetett. Azonban ?llig hogy Simonyi 
a’ nevezetesebb Városokat« hidakat« és utakat 
elfoglalta« hirtelen egy> kurír mind két részrül 
azon parancsolattal érkezett: hogy valahol az 
allirtck, és Francziák ezOii parancsolat vételé- 
beit állanak, azon helyen megmaradjanak, és 
kiki a' forpostztok lineáját ebez alkalmaztatván, 
helyben állyanak ; mivel fegyverszünet vagyon.



Simonjának tehát könny fi volt e' rendelést vég- 
benvinni, mivel az elfoglalt szép Ganatban to
vább is maradhatott; hol midőn a’ különös 
vendégségben, és leg szebb gyönyörűségekben 
majd csak merülve volna; harmadnapra azon 
nagy lárma kerekedett; hogy Napoleon Csá
szár magát népével Ganaton keresztül a’ Süd* 
ármádiához Augerau Marschalhoz ál tál vágni 
szándékozik. Mellyrül Simonyi értekezvén 
csak hamar azon plánumot tette ; hogy mivel 
eleiben nem álhatna, magát a’ fére lévő hegyes 
tájjékra húzza 4 és Napóleont elbocsájtván, ha- 
trúlyábúl a’ mit lehet csipkedni fog : de mivel 
ezen hir néhány nkp alatt elaludott, Simonyi 
uraságát használván egy szép mulatság a’ mási
kat követte: mellykor ismét egy titkos embe
rétül megtudta, hogy mivel Napoleon egész 
Ármádiával el nem mehetett, 300 Gárdát ma
gához vévén, éjjelenként egy helyrül másra 
utazik , és mint holnap Ganathoz órányira 
lévő kastélyban egy ex Divisions Generálishoz 
mint revolutiőbéli jő barátyához éjjelre várat#* 
tátik. Mellyre Simonyi tüstént egy felöl 6OQ. 
embert Tisztekkel, más oldalrúl nehány Sva* 
dronyt, és kozákokat a’ leg jobb készületü ren
deléssel elküldött, hogy Napóleon ottan léttét 
megtudván sebessen néki hírüladják: (gondolta- 
magában Simonyi, hogy most Napóleont el
fogja, úgy is több kívánsága már nincsen ) ezen 
plánum, mivel titok nem lenne; az Öszve gyűlt 
Francziák-igen Curiósusok voltak a’ dolog ki- 
menetelérűl: -vázért midőn trupjait minden hely- 
bűi repültetné. Simony it a’ Városbúi a* leg 
nagyobb vivát kiáltások kisír tették k i, mire ő 
csak a’ lovak patkói nyargalásátúl támadott 
szikrákkal felelt. így Simonyi egy hegyrehúz- 
ván magát, tüstént számtalan Sámpágnér bú»



teliák, és válogatott eledeleken kívül, azon 
rendeléseket tette , hogy minden ■ nevezetes 
helyeken félfertály órányira a' vedetek egy más 
után hozzáig kiállítva legyenek: k-ik Napóleon 
megtalálását, puskájok kisütése által hirülad
ják: hogy e’ módon Simonyi, a0o kiállított 
emberei által, egy fertály óra alatt megtud
hassa; melly helyen légyen Napóleon Császár. 
Azonban e’ gyönyörűségre <i!\ óra után is, hí
jában varakozott, miglen végre a’ puska szó 
helyet, maga a' katonaság azon bizonyítással 
öszvejőtt, hogy Napoleon Fontatnebláubúl meg 
sem mozdult! mire Simonyi allig érkezett ré
gi helyére, azonnal tudositatott Napóleonnak 
Országlásárúl való lemondása, és kihirdetetett 
Hiba Szigetében fogságra való vitetése. Itt te
hát Simonyi népét beszállítván, mága Ganat- 
túl a. órányira lévő Effiat kastélyhoz vette kvár
télyát , melly valaha Lotharingiai Herczegé va- 
la , a' mint Fejedelmi készülete akkor is meg
mutatta; mostani Gazdája pedig Rio Városá
ban lakozott, ki midőn az Allirtok (egyesült) 
oda érkezését meghallotta, más nap Kastélyá
ban jött; és allapottya miatt itt nem lakásáért 
Simpiiyitúi engedelmet kérvén, minden rende
lésekéi megtett, hogy ez után Simonyinak pa
rancsolatot yát mindenben tellyesitsék, és a’ leg 
jobb* eledelekkel ’s bórokkal ékesített asztal na
ponként ü4 személyre készítve légyen: mind 
ezek mellett Simonyi noha itt két hétig lakná, 
még is soha nem vendégeskedhetett, mivel a* 
szebb, Dámákkal ékeskedett társaságok., . e’ 
béli vesztségét jó .gazdagul többnyire helyre 
állították, Melly boldog napokban , csak ha
mar elkészült békesség tartalma szerént, midőn 
az Ármádia Április aő-an Franczia Országbúi 
kiinditatna, Simonyi a* Lyoni Országúira'jö-
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vén , La Palise Városban azon hires nagy ven* 
dégfogadóban szállott; hol Napóleon ez úttyá- 
ban már háromszor is meghált: ugyan ez éjjel 
is Augerau Marsai Párisban utazvánkéső est* 
ve ide érkezett ; de mivel Simonyi bagázsiája 
az egész házat elfoglalta; a’ Marschal látván a' 
ház körűi logerozó kozákokat, azt mondá a’ 
Horcsmárosnak; nem akarok én ezek Commen- 
dánsával tréfálni; meg elégednék egy kis szo
bával is , mivel korán indúlok. Erre a’ foga* 
<Jös Simonyi inassát felkoltötte, ki is tisztelet« 
bűi kis szobátskáját általengedte: — hát Ura 
mit nem tett volna? ki a'.történetet csak reg
gel tudván; midőn a’ Marschal kocsira ülne , 
már. egész uniformisban ott álva, ezen fel Generá* 
list minden alázatossággal megkövette és annyi* 
ra. hozta, hogy nevét is megtudakozná; melly* 
re Augereú, a’ Lyonnal tett hires vitézségérűl, 
és a* R’hon vizén által úsztatásárúl azonnal em
lékezett; mellyért iránta igaz vitézi barátságát 
annál inkább Júmutatta, mivel Simonyi elő 
bozta néki; hogy Burgen Bressében a' szép 
Asz'szonynál lévő kvártélyon Ô volt a’ succes* 
gora ;v ekkor a’ Marschal erős kézszoritással .Si* 
monyitűl elbúcsúzott.

Innét Simonyi a’ Loire vize mellett egész 
Mareigni Várossájg vissza húzódván, nehány 
napig, mig az Ármádia öszve jött, megálla* 
podott: melly szép Városnak Úri lakossi no* 
ha Simony it mint Commendánst, az Ô fényes, 
és. minden napitársaságokban megkérték; mind* 
azáltal az Ô jó, *s igazi bánása mellett közé
jek nem egyeledvén, egyedül a’publicum pro* 
menádéján kivánta únalmát tüntetni, hol aMeg 

: első Nóblestűl utolsó emberig ý öszve gyűlt né* 
pet, fökép idegenynek méltán lehet bámulni , 
.mert közönségesen magokat kuplikban szed*



vén, a’ leg rongyosabb is kezével ’s lábával 
beszéli, a' politicárúl; úttzán házitörténetek- 
ruL tudakozódik; az Ország kormánnyát vilá
gosan Ítéli; kényessen öszve vissza jár, zúg; 
mint a’ kas kőről a’ méh: igy tehát egy a’ né
zésre , más a’ csodálkozásra nyújtott alkalma
tosságot, különössen pedig egykor egy öreg 
embert avlttas öltözetben fel 's alá járkálni, 
és egy kezében seprőt, más hónnya alatt egy 
Hegedűt hordani szemlél; kinek csüdás léttét 
hogy meg tudhassa, ponyókás szemmel mind 
nddig követte; miglen egy szép alléban hirte
len megállana, és a’ helyet mygsepervéň, he
gedülni kezdene; mire négy pár személy se
bes serdülve oda kanyarodván , olly szépen 
táticzoltak, hogy bár inasok, és szobaleányok 
voltak, inég is a' nézőknek bámulásig való 
pillantatott szültek: végre allig hogy az öreg 
Tánczmester személyenként fáradsága dijját egy 
Franczia krajczárbanmegnyerte; mára’ mási
kat húzta; mellyre más négy pár helyre álván, 
szarkák módjára annyira ugráltak, hogy rajtolt 
lötyögot pantalooyokat majd elhulajtották; 
hát a' Dáinák szoknyái hol rebdeztek? lehet 
gondolni: több illyetén szemhizlalásban Sí- 
menyi az idő rövidsége miatt arra fakadott, 
hogy miért nincs .minden nap ünnep: mert 
ha mást népi, csak a' hegedűst is méltó vőlt 
látni; kinek noha reszkedo kezei, és lábai 
takács módra szüntelen mozgásban lennének, 
•még is a’ mellett tele torokkal Commendérozta 
ugráloit. Hasonló idő töltései után Simonýí 
Május holnap közepén további uttyának indul
ván, Junius 9-ken Német Országi határon Ba
sel Várossához ért; hol Simonyi majd minden 
Státión Hadnagykori szép jó esmerelségét fel
találván , örvendetes utazását mindenütt hasz



nálta, és igy a’ mint Julius L2-kén a’ Csehor
szági határra ért azonnal előre Prágában ment, 
hol mindenkor óhajtott jó Barátyai kettes 
Örömbe merülve szives érzéseiket öntötték. 
ISÍem sokára a’ Regement elérkezvén, az Com- 
naendérozó, Generális, sok Stabálisok, és Vá
rosi Gavallérok, számos kösséggel eleiben men
ték , és Simoriyi mindeneknek nagy megelé
gedésére , ama hires Vitézaégü szép Regemen- 
tyét Prágán keresztülvezette; melly régen óhaj
tott szerencsés megérkezéséről nem csak az új
ságok örvendetesen szóllottak; de maga Feld- 
zeugmeister Gróf Collovrath is a’ Regementet 
megdicsirte, Simonyit pedig sok szép örven* 
dezö szavakkal behintette.

Minekutánna ismét a* Regement békéssé- 
ges tanyájára Lengyel Országban indúlt, a’ 
Stab Robatyn Várossában , rendeltetett; hon- 
nét Simonýi tulajdon állapottyáért Bétsben 
utazott; hol midőn egy Ministernél, ki hozzá- 
já leg hajlandóbb szivei, ’s barátsággal min
denkor viseltetvén, örömős nyájassággal hat 
hétig tartózkodna, a’ Házi udvarláson megfor- 

' dúlt fö Urak vitéztettei hirirul jól ismérvén, 
mindenkor különös tisztelettel, ’s örvendetes 
kifejezésekkel néni csak elfogadták, de minden 
napi szives társaságokban azon tanácsai is é l, 
tették , hogy érdemeinek tellyes megismérésé- 
vel kérné meg Ő Felségét, Királyi kegyelme» 
jutalomért, ’s Donátiéért; mellynek örömös 
végrehajtására ôk is szivei Lélekkel törekedni 
fognak; mellyre való nézve e’ béli szerencsé
jét megismérvén, azonnal használni iparko
dott: azért a’ le£ fontosabb bebizonyításokkal,
’s ajánlásokkal o Felségéhez menvén; alázatos 
esedezését bemutatta , á* Bánátban fekvő 
German Helységét, jutalomúl megkérte. — A!



Felség ötét kegyesen fogadván, ezen Királyi 
kinyilatkoztatatással, és felelettel el is eresz
tette : Tudom hogy az Úr nékem jól szolgált; 
azért kérését amint lehet tellyesiteni fogom, 
de még most felőle bizonyost nem mondha
tok. Simonyinak tehát esedező levele a’ Ki
rályi Magyar Kamarához leérvén, azonnal min
den igaz Magyar szivbül óhajtott nékie szol
gálni: de mivel esedezése jegyezve nem lenne, 
egészen felakadtak, miglen ezen virtust isme
rő, és követő Urak módot találtának, hogy 
Simonyinak BétsbÚl való elmenetele után, 
maga Herczeg Schvarzenberg Vitézi közben ve
tése által e’ Királyi kegyelmet kieszközölye; 
ki is- a’ Fejedelemhez azon kifejezéssel folya
modott; Hogy valamint 0  Felsége azon nagy 
veszedelmes szempillantásban .melly ben, a1 dü
hös ellenség a’ Királyi széknek elforgatását, és 
a’ Koronának eldöntését czélba vette; kegyel
mesen az Ármádiának megígérni méltóztatott, 
hogy az ellenség előtt elkövetendő különös vi
tézi tetteket s érdemeket meg fog jutalmazni; 
úgy a* Szerént köteleségének, tartya ezen ér
demekkel tellyes Oberstert, Ô Felségének Ki
rályi kegyelmében ajánlani. Melly alkalma
tossággal mivel Herczeg, Sthvarzenberg ezen 
kérését Írásban is beadná , azonnal a' Felség 
egy Haňdbilétet adott k i, hogy German Hely* 
séggel Báró Simonyi Óbestert kivánnya meg
ajándékozni; mellyrúl Királyi Kamarának to
vábbi ítéletét mentül előbb elvárja: melly be- 
tsü iránt a' Kamara azonnal parancsolattyát a’ 
Tömösvári Administratióhoz le is küldötte, — 
Azonban Simonyi mínekelötte Bétsbul, Len
gyel tanyájára térne ; a* Magyar Cancellariához 
folyamodott az iránt: hogy a’ már régen .kia
datott Magyar Országi Bárói Diplomája, Nem-!



petéhez elkiildetessen, mell y nek tellyesitése 
szerént a’ Fő Móltósságú Magyar Királyi Hely
tartó . Tanácshoz a’ kővetkező esztendőben ada
to t t :  a’ honnét ugyan 18 iS esztendőben , Ne
znes Zabolch Vármegyének meg is küldetett; 
xnellynek hiteles, foglalattya igy következik: -
1 8 1.5-ik,,Esztendőben Kis Aszszony havának 

„ 1-sö napján, Nagy Kálióban tartatott kö
zönséges Gyűlés Jegyző könyvéből.

3 6  ,, A’ FŐ Méltóságú Magyar Királyi Helytar
t ó  Tanácsnak e’ folyó esztendőben Sz. 
,, Iván. Ŕavának 13-ik napjáról 16394-ik 
„szám alatt k ölt Rendelése; mellyben je-' 
„lentetik, hogy Eö Császári Királyi Fel- 
„ sége Simonyi JósefUrat a* Haszsziai Hóm- 
„burg Ezeredgye Vitéz Óbesterét Magyar 
„Országi Báróé tenni méltóztatott.
„Tétesen a’ Megyébe közönségessé.

3 1t „ Ezen álkalmatassággal a’ Leveles Tárban 
„való helyheztfetés kikérése m e lle ta ’ Ne
znieš Vármegye eleiben terjesztetett azon 
,, Méltóságos Báró Simonyi Joseph Eze- 
„ redes Úr Magyar Országi Báróságra lett 

' „ emeltetéséről ki adott Királyi kegyelmes
„függő pecsétes Levél vagy Diploma; 
„mellybe az emlitettMéltóságosBáró ujjabb 
„Vitéz cselekedetei, és azok által szerzett 
„azon nagy Érdemei, mellyekkel magét 
/»»egy részről a’ Királyi kegyelemre, mási 
„részről a* Hazának, és polgár társainak 
,, szeretetére méltóvá tette elöszámláltat- 
„nak.

„Mellyeknek meghallására igaz örömre 
„ gerjedtek a’ Vármegyének Rendjei, hogy 
„ bátor szivü derék Magyar Vitéz — ki illy



„ nagy dolgokat cselekedett —- ki mind 
„ Királyunknak * mind az egygyesült F e- 
„ jedelroeknek Érdem Keresztyeit mélyen  
„viseli — kit a’.Táborozó nép szerett, és 
„példáúl Vehet; a* Haza kedvelt, és min- 
„ den részeiben emleget, — Ezen Vár- 
„megye kebeléből származott. De ezen 
,, igaz öröm mellett, ezen közönségre há- 
„  ramló azon haszon, hogy a' Méltóságos 
„Báró ésEzeredes Úr, ezen Vármegyének 
„ a ’ Felséges Király, és Haza oltalmára 
„ szentelt fiait nem csak ápolgattya, hanem 
,, a’ becsület úttyán vezérelvén Érdemeik 
„után felsőbb Hivatalokra is segíti— há- 
„ ládatosságot is kíván. Örömmel heve* 
„szi tehát á* Nemes Vármegye maga Leveles 
„Tárába ezen Királyi függő pecsétes Le- 
,, velet, a’ Leveles Tár-ékességére , mások*
„ nak a’ vitéz cselekedetekre való élesztésé- 
„ r e ; és a’ Méltóságos Báró régi törzsö- 
„kös nemes vérbűi való származásának 
„próbájára. Mellyet Méltóságos Királyi 
„ Tanácsos és Első Vice Ispány, a* Nemes 
„Vármegyeszives örömének, és báládato*
„ ságának elevenen való kinyilatkoztatása 
„m ellett, a’ Méltóságos Báró, és Ezere- 
„deshez bocsátandó különös Levele által 

> „értésére adván, ezen Vármegyének mind 
„ most , mind ez után vezérlése alatt lévő, j 
, , ’s leendő fiait, a’ Méltóságos Báró, és 
„Ezeredes Urnák ajánl ya igaz Haza fiúi 
„pártfogásában.

„Meg olvasta, és kiadta a’fent 
„tisztelt Tekéntetes Nemes Za- 
„bolch Vármegyének Hites FŐ 
„Nótáriussá

Désy György m. p.
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Simonyi Bétsben való mutatása után „• 
Lengyel Országi szállására íft14. December 
só-kan érvén, azonnal a' háborúban történt 
csonkúlásokat fáradhatatlan szorgalmatossággal 
helyre állítani iparkodott; különössen pedig; 
a’ Regementnél szolgált 4 Svadron y Velitákat 
rendben, és stolgálatban hozván az egész Re
gementet Martius a 6-k^ra igazi katona lábra 
állította: melly napon midőn a* munkálkodás 
szerencsés végbevjteléért az egész Tiszti kart 
magánál fényes ebéddel tisztelné, a' nagy vl. 
gadozásban egyszer csak azon véletlen hír jött; 
hogy Napóleon Elba szigetéből kimenvén egye? 
nesen Parisban m ent, és a' Francziák mind 
hozzá állottak: mellyre nézve minden truppok 
Franczia Országban'vissza forditatnak. Ezen. 
hír, mivel a' katona a' háborúnak mindenkor 
örül, a’ vendégeket nagyon megörvendeztet
te , a’ mint a’ sok üresült buteliak is nyilván- 
ságosan bizonyították; különösen pedig örül* 
tek , hogy ezen -merő Zsidóságbúi állott czu- 
dar helytől, hol hetenként is ritkaság volt be
csületes embert látni; valahára megszabadúlhat- 
nak; és valóban más nap el is érkezett azon 
parancsolat, hogy minden haladék nélkül Apri
lis a-kán a’ Regement útnak indúlyon. Melly 
scerént Simonyi a’ Stabáli&okat, és Svadrony 
Commendánsokat magához rendelvén ̂ azok
nak illy beszédet tartott: Uraim! a' vérek.ká* 
ború, és kegyetlen útasás. után, altig érhet
tünk a’ megkivántatott nyugodalmunkra; sött 
allig kóstolhattak meg a* régen obajfott béke 
poharát; már az háború dühe újra kilobbant, 
mellynek eloltására, noha 300 mértföldre kell
mennünk; még is ne kérdeztük mi az ellen
ség -nennyiségét; hanem Nemzeti lángba lob
banva keressük fel azt t mivel pedig tadjuk há



borút szobás szerént Regertientünb új kormán] 
alá jövetelét; a’ csata mezejére érvén azt sen 
Kérdik ' tőlünk honnét jöttök ? hanem rajta 
utánnam vitézek! harsognak füleinkben. Azért 
ha e’ szorgos környülállasokhoz fáradhatatlan 
Készülékünket nem ragäszty uk, Regementünk 
nem hogy ifiagának új hírt , és tekéutetet sze
rez ; de inkább tartok, hogy kötelessége tel
ly esetésére-is elégtelennek ne kiáltasson* Mel- 
lyet midőn a' többiek is által láttak volna;iSi- 
monyi azonnal a’ Regement részére ezer-ipái 
Csizmát; a’ Tiszti karnak pedig forspont költ
ségére jó summát öszve csinálván;a'Regemen, 
tét. már.gyalog , már szekéren egymást fel
váltva, olly útnak indította: hogy naponként 
dupplán tett státziói mellett, csak mind.en he
ted nap pihentette; és így 8ú- napi szüntelen 
utazása után , Jnnius 2.5-kén szerencsésen 2400. 
lóbúi ’s emberből állót Regementyével Basel 
Várossához ért; hol éppen úgy, a’ mint Simo« 
nyi előre megmondotta, történt: mért mivel 
már Jnnius sgó-kán Hüningen Vára körűi az 
ellenségeskedés elkezdődött volna; a’ Rege* 
taent tüstént am« hires Báró Scheitter Gene
rális Brigadájában rendeltetett; kinek különös, 
és okos. katona, virtussá i az egész ármádiánál 
íriár az előtt is nevezetesek voltak; azért néki 
most i? különös rendelései, sott Brigádájával 
csak nem Szabad paraiicsolási valának. Így te
hát Junius s8-kán a' Betforti Várhoz vivő Or
szág úton Buťgongne keménnyen felsánczolt, 
és redutokkal rakott helységnek menyén, azt 
azonnal olly tűzessen ostromlotta; hogy már 
2. batalion Horvátságot csak nem a’ kőfal alá 
vitetett ágyúi eleiben vittatásúl állítana; de mi
vel az ellenség rendes erővel lenne, a’ Seheit- 
tér néDé annyira vissza nvomattatott; hatnr



19.5

Schettler Generális késő estre kiritelenitetne Si
monjával azon plánumot tenni: hogy Briga- 
dáját kétfelé osztva az helységet megkerulyék, 
és két oldalról tűzessen ostromolják. Melly. 
szerént Simonyi 2. batalion Horvátsággal éj
fél felé rendelt helyére érvén, azonnal a’ falu 
előtt lévő kis erdőben erossen befészkelt Fran- 
czia gyalogságot olly sebes tózzpl kezdette os
tromolni, hogy kevés ifizellések után az erdőből 
a' helységben húzódni kintelenitetnének, melly- 
kor Simonyi kettős szerencsével az ellenséget 
beszorítván, magát a* bástya alatt lévő Ország
úira húzta; hol midőn huzamos csendességben 
további rendeltetését várná; egyszerre előtte 
minden puskaszó nélkül véletlen nagy mozgás, 
és lárma kerekedett: mellynek azon ritka tör
ténetó következése lettv hogy néhány pillan- 
tat alatt az ellenség ezen helységet, és Ország 
utat elhagyván, magát hajnalra Betfortnák húz
ta : Simonyi pedig rendben tartott népével reg
gel felé a' faluban megtelepedvén, azonnal for- 
posztyaít Scheitter rendeléséből minden felől 
kiállította;hol noha a’ Betfórti ellenségtül két- 
szer is megtámadtattna: még is győzedelmes 
titézsége által helyét mindannyiszor dicsedén 
gesen féltartotta, és bírta, mig fényesebb.dia
dalom reménnyével Scheitter Generális innét 
egész Brigadáját ama hires Montbilliárd Város« 
sának meg vételére el nem indította í melly, 
bár természeti be]yheztetése,és hozzája ragasz« 
tott nagy magos dombja miatt már magától a4 
természettől erősségnek rendeltettve lenni lát- 
tzatna, még is e' veszedelmes pontban, erős 
sánczokkal, kemény reduttokkal, felvonó ka
pukkal, jól készült 12. ágyúkkal, ’s erős gár« 
nisonnal úgy el volt rendelve; hogy ezen hegy, 
nem csak az egész vidéknek bátorságot méltó«



%
«Agát feltartaná, de még messzérűl az ellensé
ges truppoknak is veszedelmes ínségét lobog
tatná : melly rettenetes helyheztetésre nézve 
Scheitter Generális, Simonyinak vezérlése alá 
lo . Svadrony lovasságot, a. batalion gyalog
ságot, és 6. ágyút oííy megbízott rendeléssel 
adottá, hogy azokkal Montbilliárd Várossát tű
zessen megtámadja, és az ô nyomba követő 
segítségével onnét kiverje. Simonyi tehát e' 
tájjékot előbbi -tapasztaláéiból ismérvén , azon
nal magát egy ellenben álló magos hegyre 
húzta*, honnét jó perspectiváján (messze látó
ján) a’ Fraricziáknak egy faluban kint álló strá- 
zsai helyét, és számát fontosán ki nézvén; azon
nal 2. Svadrony Velitákat bizonyos gyözede- 
lem kecsegtetésével olly sebes nyargalva a' fa
lunak vitt; hogy azok bátorsága nem csak 150. 
gyalogságbúi ellőtte álló pikétnek kemény tú- 
zét ki állana, de az Országútban hordott sze
kereket, és Szálfákat is széjel szarván, azon 
pillantatban bátorságos nyomozással a' rémül
ve szaladptt ellenségnek nagyobb részét levag
dalták , ’s öszvetiprották; roelly hirtelen tör
tént zavarodásban Simonyi- újra perspectivája 
által az ellenségnek 4. vagy j .  ezer emberbűi 
álló erejét itten meghatározván; mig a' Fran- 
czja ágyúzni kezdett; és remegve helyére ki
rukkolt; addig sebes nyargalva Simonyi né
pét, és 6. ágyúit úgy a’ Város kő fala alá vitte, 
hogy a’ magos dombon lévő reduttokbúl majd 
csak lehetetlen,volt az Francziáknak reá lövöl
dözése; és midőn az ágyúkhoz a’ más batalion 
is szerencsésen eljutott, azonnal a’ veszedelmet 
Szülő jel kilövettetett, és a’ közönséges vias- . 
kodás noha egyárányú kemény tüzelléssel el* 
kezdődött, még is az ellenség sánczolt lyukjá- 
■fcúl kibújni nem mérészelvén, bátortalansága
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önnön erőtlenségének valóságos vádolója lett; 
azért Simonyi magát bizonyos dicsőségre ké- 
szén tartván egy völgyben lovasságát rakásban 
állította, éskeménytüzeltetésemellett nem so* 
kára a’ Város kapujához feladás végett egy trom
bitást küldött; ki kötelessége szerént noha lelkét 
is majd kifújta , még is a’ Francziák szüntelen 
puskázásoktól éppen nem tágítottak: melly is
mét elegendő jele volt a’ beüt szorított, ’s bi
zonyos halállal küszködő ellenség rémült zava
rod ásának, ’s erőtlenségének; azért Simonyi 
még 2. Compániát előre rendelvén, az ágyúk 
kemény durrogása, és mindenfelől szünetül 
erőssen tüzeltetése mellett, az ellenséget olly 
kegyetlenül rettenhette, mintha a’ Várost bi
zonyos vészélyel ostromolni törekedett volna. 
Illy végső itiletet képzeltető pillantatokfeal va- 
lahára beeStVeledvén, Simonyi azon rial a’ Vá
rost egyik oldaltól kint álló Strázsák Lineá- 
jával körülfogván, ágyúit olly helyre állítot
ta, hogy azokat a’ reduttban néhány haubitz ‘ 
vagy puma fellövése ptán, lovasságának is
mét vissza küldhette; maga pedig á’ többivel, 
ugyan ezen "Város alatt lévő meződ egész éj
jel megmaradván; a’ Város kapwáso? vitt újabb 
Compániáknak reöfnyü lártňájáfjá, ;és puská
zásával , a’ remegett ellenségetí®üntelen nyuk- 
hatatlanitotta: méllynek azon szerencsés kö
vetkezése lett, hogy midőn Simonyi viradtá* 
kor a* Városba vivő Ország úton visgálódásra 
menne, már a* Városnak számos pölgáriZáss- 
lókkal, a’ papok fényes Egyházi öltözetek
ben, a* Váróénak pedig fő Urai, aranyai var
rott bársony vánkuson a’ Város kulcsát azon 
mély alázatos borulással eleibe hozták ; högy 
kegyelmet kérvén, aztat. által adják; mivel 
az, eddig is, nagy hárökat okozott Franczia



sereg, Várossokat elhagyván, magát már’ Be* 
sáncon Várában húzta volna. Simonyi midőn 
ezen ajánlást igen szép leereszkedve elfogadta, 
és a3kúlcsot által vette volna , azonnal trup* 
jait a’ Városban indította, és tüstént egy ba- 
talionnal a’ reduttot, másikkal a' Város kapuit 
és magazinumait elfoglalván, lovasságának 
nagy részét az Ország utakon, a’ megmara- 
dottakat pedig a7 Város piaczára lágerban szál
lította : kiknek serényen munkálkodó jelenté • 
seibúl örvendezve vette, hogy a' nyakra fóré 
kitakarodott ellenségtől itt hagyott minden ké
születekkel számos szekereit, 14. ágyúit, és a’ 
garnisonnak egész esztendőre 9’ legnagyobb 
menyíségő ’s jóságú élelmét, úgymint borsót, 
füstölt húst, szalonnát, rískását s. a. t. sze
rencsésen megtalálták. Ezen diadalmasságában 
Simonyi azon örömet tette magának, hogy 3. 
órányira tanyázó Scheitter Generálishoz vissza 
nyargalván, győzedelmes népéről maga sze
mélyesen tenné jelentését, melly szerencsés 
történetet a’ Generális nem csak örömes szív* 
vei vett, de egyszer ’smind Simonyinak e' fon
tos szolgalatjáról való jelentését magához 4’ 
Felséghez, és Schvarzénberg Herczeghez azon
nal meg is küldötte; melly Simonyinak külö
nös díszére, és becsőlétére szolgált. Innét Si
mony i allig hogy a’ Városban visszatért, azon, 
nal a’ Polgárok közönséges. beszédjeiből ör
vendezve hallotta; hogy az innét kilódúlt Fran- 
ezia sereg kimondhatatlan zavarodásban esett, 
midőn Simonyi népével olly képzelhetetlen. 
frisseséggel a* Város kőfalai alatt termett volt; 
sött minnyájan, azon bizonyos vélekedésben 
voltak, hogy az egész nagy ármádia , ama nagy 
hirő Simonyi vezérlése alatt, kapuikban álla
sa? f— és valójában ennél szebbel, ’s djcsŐ*
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* * ' ***'ségesebbet Simonyi éltében nem is halhatott 
volna; — kinek jelenlétté annál nagyobb ret
tenetességben hozta a' Francziákat, mivel ép
pen ide érkezésekor igen közel lévő két falut 
is egyszerre lángba borúlni láttak; melly kö
zűi egygyik a’ pikéten ott lévő Francziák gon- 
datlanságábúl kigyulladván egészen qoegemész- 
tetett. A’ másik pedig egy roértföldnyire lévő 
Bocurt nevű helysége vala; mellytífek Ura, az 
ott lévő ( talán egész Országban ) első 0 ra. fa
brika miatt, milliomokkal biró gazdag, de egy
szer ’s mind igen rósz érzésű ember valá; ki 
Napóleonnak Elbából kijöttekor tüzes fellázi- 
tással néhány száz parasztokat felruházott, 
fegyverezett /  és bőven fizetett; sött több il- 
lyetén cselekedetei mellett nem csak maga a’ 
Császár iránt romlott gondolattal, és beszéd
del élt; de valahol Császár népét magányosan, 
vagy betegen elfogathatott, az kegyetlenül ki- 
noztatta, ’s végre meg is öjétte. Ezen esmére- 
tes embernek tehát több illy cselekedeteit, Si- 
monyi nevezetes helyekén hallván ; midőn 
Montbilliárdnak utazna, egy Svadrony velitá- 
kat oda küldött azon meghagyással; hogy az 
embert megfogván, a’ Bivó, és a helység fő 
emberei előtt, elkövetett gonosztetteit eleibe 
tegyék, és hogy rettenetes gonoszságának bün
tetését megérezze , az helységet szeme előtt 
egészen meggyujtsák: mellyet, noha a’ gazda 
távulléttében az Asszony, és véle valók sok 
kintseket ajánlanának, minden kegyelem nél
kül Emánuel Kapitány parancsolattya szerént 
pontban tellyesitett. —» Miért égett tehát olly 
rettenetesen Bocurt? Montbilliárd Várossá 
nem, de Simonyi jól tudta. — Ez idő alatt a* 
mint az ármádia a’ Rajnán által jött, azonnal 
Bocúrt • tulajdonossá Basel Városiában Jápos
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Fő Herczeghez menvén, csak hamar fcnódját 
ejtette, hogy. nékie a’ Fő Herczeg Salva quar- 
tát ajánlana: melly szerént a' Bocurt vidékén 
Commandérozó Scheitter Generálisnak párán* 
ťsolattyát meg is küldötte: hogy Bocurt hely
ségét , és a' fabrikák Ura személyét megkérnél* 
lye; de mivel a' parancsolat harmadnapal 
utóbb érkezett, mint Bocurt elégett volna; 
kettes öröme lett nem csak Simonyinak, de 
Scheitter Generálisnak i s , kit már Simonyi az 
előtt mindenről megvilágositott; sőtt maga a’ 
Fő Herczeg továbbá e' Francziának gonosz ér
zését megtüdván, Simonyinak cselekedetét tel* 
lyes megelégedve vette.

Azonban mihelyest Scheitter Generális 
trupjaival, Simonyi által megvett Montbilli* 
árd Várossában elérkezett, Simonyi azonnal 
népével, Besancon, és Betfort Várak kémlelé* 
sére indúlt; ki midőn Julius 6-kán ezen erős 
Várhoz közeledne, csak hamar észre- vette az 
Commandérozó Franczia Generálist Legrau* 
dot az egész garnisonnal éppen azon úton, 
mellyen Scheitter Brigadája ment; viaskodó 
rendben állani; azért néhány-durrogó ágyúk 
megköszöntése után, mind a’ két rész jónak 
találta magát vissza húzni. Simonyi azonban 
más oldalról noha az ellenséget megtámadni 
óhajtaná, de mivel a’ Generális némellycóh.qk- 
búl nem engedné Ő is magát néhány órányira ■ 
vissza húzta, és midőn 7*két csendes nyugo* 
dalomban eltöltenék, g-hán a'Párisi nagy Őr* 
szág úton az Országban hellyebb indúlt&k. 
Ezen útban noha Simonyi- avant gárdát tett, 
még is igen nehéz volt néki az ellenségről leg 
kissebb hirt is venni, mivel ezen erdős helye
ken a’ parasztok, Faluikat, házaikat, és va- 
gyonyaikat elhagyván magokat felfegyver kéz*
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ve az erdőkre húzták, és ottan talán inkább 
feleségeiket, gyermekeiket, és marháikat, mint 
sem Országokat olly megátalkodva védelmez
ték, hogy a’ Sürii erdőben, ha egy egész Sva- 
drony .ment is patrólban, azonnal az elszán
va Öszvecsoportozott parasztok kemény pus
kázásokkal őket körül fogván, sokakat lelövöl
döztek , a’ többit pedig vissza fordították. Illy 
környűlállásban Simonyi midőn 12. Svadron
nyal Leur Várossához közeledne, az útban ta
nyázó parasztok ismét új patroit jöntii gondol
ván, az avant gárdában lévő Svadronyt olly 
tűzessen megtámadták, hogy már meghökken- 
ve előre éppen nem mozdulhattak : melly lár
mára Simonyi előre nyargalván, azonnal lö
vésekről sejtette az ellenséget nem katonákból 
állani; azért mivel a’ parasztokra másként is 
keservesen boszonkodna, tüstént 3. Svadröny 
Őket, a' sűrűben körűi vévén, maga pedig sze
mélyesen más 3. Svadronnyal az Országúton 
előre ugratván úgy nékiek vágott, hogy a’ vak
merő parasztok kemény szükölve az sürü er
dőnek szaladnának ; de haszontalan ! mert a’ 
régen megboszontott katona azonnal sarkában 
teremvén irgalmatlan barát lett; mivel pedig 
Simonyínak a* többinél jobb lova lenne , az 
elöl megszaladott Francziát is Őérte e l, ki egy 
öreg bőrkötős kováts vala;'énnek Simonyi in
dul attyá ban olly vágást tett fejére, hogy ka
pónyája csak nem kétfelé dőlt; melly kemény 
vágásra Simonyínak kardbódéja kezében úgy 
ezéjjelmeat, hogy többé nem használhatná, E' 

történet kezdetén Simonyi parancsolatot adott, 
valamint az ármádia rendelése is tartotta;hogy 
ha valamelly földnépe fegyverrel ellentélva 
megfogatik , azonnal Őszvevagdaltasson , és 
senkinek pardont ne adgyabak : melly szén-
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tó i, és örömmel teli y esi tett parancsolat sze
rént a* katonák fél óra alatt vagy 18o. embert 
kegyetlenül ősz ve is vagdaltak, melly szeren
csétleneknek vezérje egy igen szép 24. eszten
dős ifiu legény: midőn a’ gazbúi kihuzattatna. 
Simonyi eleiben vitetett azon jelentéssel, hogy 
száz ezer forintot adna aranyban, ha pardont 
nyer: de mivel ő volt a’ vezér , pénz által ke
gyelmet nem nyerhetett, hanem ö is, még pe- 
dig különössen öszve vagdaltatott: szinte úgy 
jártak az Ország úton Leur Városáénak egyen
ként szaladók is, melly út majd minden lépést 
holt emberrel behintve vala. Méltó, és neveze
tes dolog az, hogy a’ Francziák sok alkalma
tosságban a* halált fel sem vették, valamint 
most is ezen csatára az Ország út mellett lévő 
magányos házakbúl az emberek, és gyerme
kek kiszaladván , különös hideg vérrel nézték 
szomszédjainak vagy talán apjóknak, és test- 
vérjeinek halálát. Különösen pedig, a’ mint a* 
Katonák egy Francziát egy ház előtt elérvén 
őszve vágtak volna, két élemedett asszony ki 
jött, egy egy tál levest kezekben tartván, min
den borzadás nélkül evéseket jó izűn folytat
ták , ’s amannak ontott vérét nézték. Melly 
megvesztegetett, ’s állati természetet Simonyi 
látván, azonnal e' kaszabolásnak végét szakasz, 
tóttá olly rendeléssel: hogy ezután való fo- 
gottakot Leur Várossában vinnék, kiken még 
az napon olly ötvenet húzatott, hogy a’ lako
sok , és magok a’ szenvedők, a’ halálnál sok
kal keservesebb szenvedésnek állítanák annál 
is inkább : mivel a’ káplárok az angináiból va
ló pantalont derekasint kiporozták volt, kik
nek kínos ordítására, az újságon kapkodó 
számtalan nézők, bosszús fogakat vadkan 
módjára keservesen csikorgatták, és tette-



Két zokogták: melly kegyetlenségnek rövidé* 
den azon haszna Következett, hogy ezen vidé
ken fegyveres parasztot sem lati ,• sem halla
ni többé éppen ném lehetett.

Illy félelmes utazásban az egész Brigáda, 
néhány nap alatt, Dyon Várossá körűi tanyá
zó első ármádia Corpussához csatolódván , csak 
hamar azon örvendetes hir érkezett: hogy Na
poleon Császár az Anglusok, és Burkusok egye
sült seregétúl, ,Vatterlónál olly kegyetlenül 
megveretett, hogy nem csak a’ batáliát egé
szen elvesztette, de az ármádiájának széjjelve- 
rettetése után maga is végképpen elbujdosott 
Jegyen: melly régen óhajtott gyozedelem kö
vetkezésére az Egyesült Fejedelmek mindenfe
lől fegyvernyugvást rendelvén, magok diadal
mas ünnepléssel Parisban mentek, hogy a’ dü- 
hösködÓ' vérontásnak valahára véget vessenek 
és Fejedelmi tanácskozások által nem csak ma
gok közt oszolhatatlan frigyet kössenek, de a* 
hoszas háború által sinlődöt Nemzetek szabad
ságát , és boldogságát is az emberiség minden
kor óhajtott örömére dicső fényre hozzák! r 
Melly fényes alkalmatosságban midőn Simo- 
nyi Dyon Várossábúl mint kurír Parisban kül
detett volna, egyszer ’s mind Schvarzenberg 
Herczegnek különös kegyelmébűl engedelmet 
nyert néhány napigPárisbavaló mutatására: 
igy tehát Simonyi sebess utazása mellett min
den készülettel erőssen feltette magában, hogy 
ezen hires ritka szépségű anya Városnak válo
gatott ritkaságait figyelmetessen megszemlél-, 
vén, annak gyönyörködtető minéjpűségérűl
valóságos tulajdonságárúi v magának igazi ös- 
méretet szerezzen: arra való nézve hogy ezé* 
lvát gyönyörködtettve végbe vigye, noha péna 
dolgában semmi szüksége nem lenne még is



mindenféle számos, és nagy mértékű játékok
nál megjelenvén , mint valóságos szerencse fia 
magában elvégezte, hogy e Párisi játék tapasz* 
tatásában nékie minden nap loo. Frankot kel* 
lene nyerni, és azokat az nap tisztességei el is 
költeni; melly gyönyörködtető tapasztalására 
czélzó szerencsés mulatságát, noha minden 
mellette lévők hőhkenve csudálták, és annak 
további folytatására ttnzblták,.'még is szeren
cséjének határát el Ö smér vén, naponként a’ 
mint too. Franknak megnyerésével rövid idő 
alatt feltételét tellyesitette, azonnal a'játékot, 
minden nyereség vágyódása nélkül elhagyván, 
czélzott szándéka, és kívánsága szerént, a' nye
reséget naponként ki is ádogálta; igy 14. na* 
pig Páriában való mutatását használván, a’ 
mellett hogy naponként minden különös rit
kaságokat egy más titán megnézegetett idejé
nek nagyobb részét az úgy nevekett Palais 
Royálban töltötte: melly számtalan minden- 
némfi Nemzetekkel tömve volt röppantott Kas
télynak rendes udvarai és gyönyörködtetést 
szőlő sétáló helye, nékie • bámulására, ’s a' 
sok szebbnél szebben felöltözött Dámáknak 
galanteriája pedig szivet mozdító riagy mulat
ságára valának; hol, ba fel ‘s alá való sétálá- 
sát megúnta, csak az allékban egy pár garas
ért, két széket rendeltetett, és maga egyikére 
tUvén, a' másik éppen kevés pilí-antatig mara
dott • üressen; mert a' sétáló ékes Nymphák 
közül szokás szerént csak hamar egy Szép mel
lette termett, kit Sitfionyi a’ szépségekhez min
denkor viseltetett szívességgel fogadván véle a’ 
legnagyobb tisztelettel, ’s mivefi érzéssel be
szélgetvén ; kedves pillántattyait annál inkább 
díszes kellemetességgel töltögette, mivel talán 
C8sk a’ Páurisi Leányokat ékesítette a’ természet
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oily valóságos móddal, hogy a* vélek való tár
saságokat senki más úgy paint- ók el nem ta- 
lállya. Illy módon Simonyi ha' magát mással 
is muláttattni kívánta , ennek tett mulatságos 
idejét tisztes hajtásával megköszönvén; azon
nal az érzékepy Dáma alak módra felkelve, 
szív mosolyogva bizonyította» melly kelleme- 
tes légyen néki ezen szép ismeretsége; kinek, 
eltűnése után, egykor Simonyi allig hogy má
sikra pillantott, már až, ezer Complemento- 
mokkái magát mellé belyheziette. — Méltó 
tiszteletet érdemlő dolog az; hogy ezen Párisi 
Leányok illy esetekben is a* legfinomabban 
való nevelések mellett, mindenekhez a’ legna
gyobb igaz szivbűl származott tisztelettel vi
seltetnek» Illy vigságal Simonyi estvénként a* 
Játszó színekben is megjelenvén, noha éltében 
sok mindenfélét látott, de még is itt. jó for
mán azt sem tudta, ba a’ Játszó Személyeket 
e’ , vagy a’ Publikumot nézze; mivel az em
beri kimüveltetésben egyik a’ másikát neveze
tes vetélkedéssel má' már haladni látszatott 
volt: kiknek, de főképpenPárisnak ritkaságá
rul , mivel egész könyvek Xivántatnának; az
ért több illy oldalas dolgokról rövidség oká
ért elhalgatódik,

Mind az által, mivel Simonyi még Béts- 
ben léttekor a’ Felségnél két ízben is lenne, és 
mindenkor fontos okokkal tellyes alázatos ké
relmét a' Felség eleibe terjesztette yolpa az 
iránt: hogy az alatta való Regement, ki már 
harmintz esztendőtől óta Lengyel Országban 
tanyázik, valahára unalmas helyétől megsza
badulván , új helyheztetéat nyerhessen: de 
mind sikeretlenil; merta* mint fellyebb mon
dódon, ig 14. a* Regement ismét a* Lengyel 
Országban tért. — Most tehát Simonyi Pária-



Ban lévén 4 tudta á’ legjobb következésü szem
pillantást alkalmasint jelenni, annál is inkább: 
mivel az óhajtott békesség tellyesitése iránt 
már a' truppok is békességi szállására indá
idba volnának: azért e' békességet szülő Pá
riš Várossában * • újra téllyes reménységgel a’ 
Felséges kegyelemhez folyamodott; és midőn 

jt’ Felség igen közönséges módra elfogadta 
volna, akkor Sirüonyi igy keidé beszédgyét: 
Már harmadszor alkalmatlankodom Felséged
nek, újjabb, ’s fontossabb okokbúl; hogy 
harminCz esztendők elfolyása alatt Lengyel Or
szágban katonáimnak nem csak viselete, de 
Religiója, és erköltsisége is jobban jobban 
megvesztegetődött; (méllyre az igaz hittel, és 
törvénnyel Uralkodó Felségnek szelíd szemei
ből csak ném örömmel lehetett olvasni; Fel
séges elismérédét, ’s helyben hagyását, ) mert 
Lengyel Országa’ katonának ollyan, minta’ 
rósz pincze a' jó bornak: ■— folytattya Simo- 
nyi — Maga Felséged, minden Fő Generáli* 
sok, és Tisztek, e’ Regementnek mostani vi
seletével , és elkövetett vitézségével tökélletes* 
Sen megvannak elégedve —- tehát légyen ezep 
alázatos kérésem, a’ győzedelmes Regement 
szerencséjének leg főbb jutalma! Ezekre a’ Fel
ség igen leereszkedve mondá : van az Úrnak 
igazsága , és látom hogy a’ Regementnek egy 
valóságos boldogítója kivan lenni; azért is fog 
a’ Regement egy olly új helyheztetést nyerni, 
mellyel az Úr tellyes megelégedését minden
kor fogja érezni. Melly Királyi kegyelem sze- 
rént Csak ugyan rövid idő alatt ki is jött, hogy 
a’ Regement , Austriában, és pedig Bétsben, 
a’ Császári Királyi Udvar fényes szolgálattyá- 
fa, egyenesen rendeltetik; hová is , a’ miöt 
alább bővebben előadódik; szerencsésen el*
i n



Uly mindenkor ohájtott tapasztalását, és 
Önnön szere ncséltetését tehát Sinionyi Parisban 
használtán, eltöltött mulatságos napjai után, 
a' csupa négy szegei letü Kövekkel rakott,> és 
magos jegenye fákkal befoglalt, gyönyörű ,Or
szágúton , melly egész Pranczia Országban el
terjedve vagyon; másfélnap alatt Dijonban 
úgy szólván vissza repült } de mivel ez idő alatt 
az Ármádia már Kvártélyban szállott vélt; az 
Herczeg Hessen Hpmburg Regementye is a’ Loi
re vize mellett új helyheztetést nyervén a’ Rege
ment Stab Marcingni Városkában rendeltetett; 
hováSimonyi minden haladék nélkül 1815 Augu
stus io-kénbeis rukkplt. IttSimonyi Brigadéros 
lévén, mivel kormánnyá alá négy batalion gya
logságot ; 12. Svadronybúl álló maga Lovas Re- 
gementyét, és 6. Ágyúkat nyert volna; azokat 
tüstént három departamentben Marcigni körül 
hekvártélypztatván, maga a'Stab helyére, egy 
Svadrony Lovassággal, és egy Compánia Gya
logsággal a’ Városban szállott: hol midőn a’ 
lakosok között más nap sok rendetlenséget ta
pasztalna , azokat mingyárt a’ jó rendtartásra 
kisütötte; de mivel zendüléshez szokott lelkek, 
a’ meg kivántatott jó rendet, és csendességet 
idegenséggel fogadnák; Simonyi ezekrúl, és 
előbbi nyuhhatatlanságokrúl is a' Várost már 
jól ismérvén; azonnal erossebb rendeléseket, 
és parancsolatokat adott, mellyeknek megsze
gése kemény büntetésekkel egybekötve valá- 
nak. Mind ezek mellett harmad napra még 
is a.’ Város Bírája , • ki Napoleon Gardájánál 
Major, vala, Simouyíhoz jővén ; négy szem kö
zött Begy titokban , csak nem lélek szakadva, 
azt jelenti : bogy a’ Város népe nagyon nyuk- 
hatatlan, és már zendülő módon hajházásbau



vagyon: azért a' következendő szomorú- törté« 
netekről 6 jót nem állhat, főképpen ha az Ő 
személye ellen a’ Város fellázzadna , ( gondol
ta hogy ezen két szinüségével Simonyit majd 
jól megijeszti) de Simonyi megrettenthetetle- 
nül igaz vitézi módra a'Bíró vállát megvereget* 
vén, azt mOndgya tengedgye Őket Biró Úr, 
felbuzdulni, hadgya zendülo véreket pezsegni; 
— mire a’ Biró igen megütközve kérdi: hát 
hogyan? micsoda? mit fog véllek cselekedni? 
Simonyi feleli: a’ népemet azonnal kirukkol* 
tatom, és az uttzán magokat mutogató lakó* 
sokat minden kegyelem nélkül levagdaltatom; 
azután pedig a’ Várost huszonnégy részről 
meggyújtatom: —■ mellyre a’ Biró elhalavá* 
nyodván , csak nem ájúlva igen hamar a’Simo
nyi szobáját elhagyta, és a’ rémitó szerencsét
len következést polgártársaival esak nem hó
dúi ó remegéssel közlötte': — Simonyi pedig 
azonnal a’ környékről még egy Svadrony lo. 
vasságot, és egy batalion Horváth Gyalogsá
got a’ Városban berukkoltatván, minden út- 
tzákban,’ kapukban,' és piaczokon fökép éjjel, 
re erős pikéteket állított; azon felül számos 
lovasságbúi, és gyalogságbúi álló patrollokát 
szüntelen fel's alá jártatott: mind ezek mellett 
pedig a' Városban olly kemény parancsolatott 
tétetett közönségessé: hogy 9. óra után senki 
az útt?án, sott még a’ háza előtt is magát mu
tat tni; vagy az ablakon kinézni, vagy Szo
báikban világot tartani nemérészellyen: azúrt 
g órakor kik! lefeküdgyön, és még az ablak 
táblát is bézárja; mert külömben, ki ezen pa
rancsolatot . általhágja, azonnal levagdal tátik, 
és háza porrá égettetik. Ezen kemény paran
csolatok között az is ki volt rendelve; melljr
ételekkel, és mennyivel tartozik minden Pol*

\ ’ /



gár a’ Katonának früstökré, ebédre, és vacsor 
rára, és mivel ez nagy boros vidék vála, na
ponként minden embernek három butélia jó 
Kor, ’s a’ t. így tehát az alattomos lázzadás 
feltartóztatására olly szemügyes rendelés tété* 
-tett; hogy hir nélkül még: harangozni, sött 
.templomba menni sem volna szabad. Ezen 
nagy regulázás noha a* Francziák orrait erős
ben csavarta, mindazáltal nagyon is megszep
pentek; különösen pedig a’számos kvártélyo- 
zók , ’s azoknak Competentiájok olly terhekre 
esett; hogy már házaikat, és várossokat el
hagyni , és az erdőkben, vagy egész más vi
dékre húzódni szándékoznának ; mind ezen 
nyomorúságokat kettőztették a’ nagy Armá- 
diátúl kemény rendelés mellett jött számos 
requisitiók, mellyeket készpénzben, és ruhá
zatban kelletett halasztás nélkül tellyesiteni.— 
E’keserves környülállásokban tehát, hogy sor
sokon némünémiiképpen könnyithessenek 
mindenféle próbákhoz kapkodtak; különösen 
néhány napmúlva a* többi között Simonyinak 
jelentetik, hogy kivúl az ajtajában sok asz- 
Szonyságök volnának \ és véle beszélleni kíván
nának: melly engedelemre, azonnal az első 
Házaktúl a’ legszebb 12 ifiú Dámák Simonyi. 

' szobájában betoppantak; kiket midón Simo- 
nyi a’ drágaságokkal ékesített szobájában, a' 
legszebb módra igen szívesen elfogadott volna, 
a’ tuczet szép Francziánék közül az éltesebb, 
és első rangbúi való megszólalt azon Simonyi 
mondására: mivel szolgálhatok Nagyságtok
nak? — Mink jövünk Néked Hatalmas Com- 
mendáns Tiszteletedre, és szegény Városun
kat gratiádban ajánlyuk! erre nehányan a'be
szédbe beleszólván, utóbb majd minnyájan 
a’ leg kellemetessebb és leereszkedett móddal
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könyörgő beszédben eredtek; — illy ritkt 
szempillantásban, midőn e'szépségeknek egye* 
dűl csak a' könyöruletességre buzdító szavak 
rebegnének ajakikon, Simonyi noha egészen 
megenyhülve, mégis magát öszvevévén, szép 
vendégeit azon bizonyítással eleresztette ;hogy 
ha azután a’Várost nyugadalmas jó részéről bő
vebben megesméri; a' lakosok is megfogják 
tapasztalni, melly jó ellenség kezében légyé
nek : ekkor Simonyinak szobája kiűresülvén, 
sokáig egyedül csak ezen szépeknek jelenlétté 
képzelődött előtte; különössen pedig egy Mar
quis Asszonyságnak ritka kellemetes,- és gyö
nyörű személye, kit már ennek előtte is hogy 
Simonyi meg láthasson , hún egy bún más sé
táló helyeken megfordult; most pedig a’ sző* 
bájában való megjelenésen azzal hülömbözte
tett ; hogy az elő beszálló Dáma után, maga 
Simonyi a* sorban álló Assszonyok közűi, leg 
első széket néki ajánlotta. — Ezen nap. tehát 
Simonyi a’könyörületességhez fordulván, hogy 
azt valami jellel kinyilatkoztassa, azon plánu- 
mot tette magában, hogy a' Tiszti kart öszvér 
vévén, ezen éjjel a’ nálla lévő iá Dámáknak 
S örrú í sorra, Bandájával serenádát fog csinál
tatni : melly is éjfél tájban elkezdődvén, min
den háznál három darab, a’ Marquisné ablak
ja előtt pedig kívánat szerétit hat darab ékes 
harsogással elfujjatott ;'ezen tisztelet adást Si
monyi más nap azzal tetőzte, hogy Tisztyei- 
vel eggyütt azon házaknál visitát tett; melly- 
kor e’ renpéntelen történetet az Asszonyok a* 
legérzékenyebb indulattal vévén, örömök 
felesleges kiöntése mellet, Simonyit ezer Com- 
plementumokkal beborították : mellyek között 
néhány csak nem a* legfurcsább hangon ejt$- 
dött k i; mivel egy személy valami nagyot, és



szépet akarván jelenteni, azt mondgya: hogy 
jllyen szép gallanteriát az Austriaiaktúl nem 
is képzeltünk; — a'másik pedig: ollyan GaU- 
lántok az Urak, mint ha Francziák — 's a' t* 
jnellyekre Simonyiegyebbét ném felelt, mint: 
Mi. is tudgyak az érdemes Asszonyokat tisztel* 
n i : — de azonban e' történetről gyakran em
lékezvén, sokat nevetett Tisjtyeivel ebéli Fran- 
czia érzésről. — E’ tiszteltetés után Simonyi 
még az nap gyalogságának egy részét a* faluk
ra kiszállítván, hevenyében tapasztalták a* 
Francziák valamint ebben, úgy másban is nagy 
könnyebbségeket; mert a’ mellett hogy Simo
nyi egy alkalmatos tisztet platz Commendáns- 
nak“ rendelt olly hatal mazással: hogy minden 
akadályokat helyre; hozzon, és.minden pana
szokat kihalgatván, elutasítson ; néki pedig 
csak a' nagy esetekről jelentést tenni tartozzon; 
egyszersmind a’ Városnak csendességére czélzö 
rendelését is írásban kiadta; melly által a’ meg
kívánt módon az égész népet tökélletes nyu
godalomban helyheztette. Uly érdemeinek több 
érdemekkel való halmozásáért Simonyi min
denfelől a’ háládatosságnak távgya maradván ; 
a’ többi között a1 Városban lakozó különös ta- 
.pasztalású öreg Franczia Generális Pressy, ki 
a* revolutióban Lyon VárossánakCommendán- 
sa, lévén, annak utánna pedig vagy 15 esz
tendeig a' Francziák gyozedelmességeikbeii 
többnyire Német Országban hadakozván, má-
fjának külömbbféle színek alatt vagy húsz mil
iőm forintotskákat.szerzegetett, vagy talán — 

hátra lévő napjait nyugoaalmosan tölteni kí
vánván , itten szép fényes házat tartott; hol 
a* mindenkori vendégeltetés mellett, a' Fő em
berek is annál inkább megfordultak mivel a* 
Generális régi Nemes Familiábúl származván
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vélle a’ környéken lévő UraságOk többnyire 
Atyafiságban lennének : ez tehát illy környül- 
állásban a’ tábori sorsot elismérvén', Simonyit 
áz egész Tiszti karral nálla tartandó estvéli , 
mulatsággal megtisztelni kívánta ; hol az előb
bi 12- szép látogatóival a* többi Dámák is tün
döklő készületekben megjelentek : de fájdalom! 
nevezetes az, hogy ezen Városban kivált az 
Uraságok között egy fiatal sem vala hanem 
mind a’ Tiszteletre méltó kopasz, vagy Őszbe, 
vegyeledett öregség bírta a’ világ szépét; kik 
már a’ pénzen, és gyönyörűségen kivöl sem
mi ösztönnél nem bírtak ! Itt tehát ar szépek 

' a’ szépekkel Öszve akadván, igaz szív érzéssel 
vigtáuCz, és mulatság kerekedett; melly ben 
a’ Dámák Simónyihoz , és Tisztyeihez blly 
nagy megkülömböztetéssel és tisztelettel visel
tettek , hogy bár a* jelenvalóknak más kedves 
tánezok a’ quadrulllénél Jiem 'volna; még is 
hogy Simonyinakrebben is kedveskedhessenek, 
egyedül csak a’ Deuchot tánczolták; melly vig- 
ságot midőn a’ fényes vocsora béfejezett volt, 
éjféltájban kiki nyugodalomra indult; melly 
.barátságos társaságnak azon. következése lett, 
hogy más nap mingyárt a* gyalogságnak nagy 
része a' várost elhagyván * előbbi helyére vis
sza rendeltetett* ,

Midőn a’ Fŕaiíézia Üraságok több illye- 
tén alkalmatosságokban tapasztalnák, -bogy 

„emberséges és becsületes cselekedeteikkel ’á 
bánásokkal, az ellenségből is valóságos jó ba
rátot lehet készíteni; közönségesen "elvégezték 
magok közt, hogy ezentúl a’fenýešsebb házak 
sörről sorra, naponként estvétől éjfélig barát* 
ságos társaságot tartsanak,* és pedig az una
lom elűzésére, egyuél táncá, másnál Cömédia; 
harmadiknál némaiáték i Varv más találo-afÁ •



játékok egyvelgesen készítessenek. Ezen el
végezés tehá t minden nap a’ leg kellemetessebb,' 
’s fényessen gyönyörködtető módou oily tö
kéletességre hozatott; hogy az által nem csak 
Sim onyinak, de minden Tisztyeinek is szem
betűnőképpen eddig volt tüzes szivek barátsá
gos enyhülésben dőltek; és csak hamar Simo- 
n y it népével együtt, nem ellenségnek , de va
lóságos ember szerető ’s tisztelő baráttyoknak 
lenni ismérték; és tartani tudták: melly elfe
lejthetett! en ősz ve szövetkezésnek azon sikere 
-lett , hogy egy rész a’ másiknak mindenkor 
vetélkedve törekedett kedvet, és kellemetessé
get szerezni. Melly helyheztetésében Simonyi, 
mivel csak maga népével három Departemen- 
tet ( mint. Magyar Ország Vármegyékre van 
osztva, úgy Franezia országDepartementekre) 
foglaltéi; ezen környéken mint Com mendáns- 
nak igen nagy hataltua volt, azért a’ kinek 
akart , igen sok, és nágy hasznú szolgálatot 
tehetett; a’ mint is tűlle kitelhető mó<jon, a’ 
ma veje született nagylelkűségével mindennek, 
és mindenkor jót tett; tenni tudott; és akart; 
melly kegyes tetteiért Simonyi, kicsimül na
gyig csak nem mindenkor imádtatott. — Illy 
tulajdonságáért midőn egykori mulatságban a’ 
Marcjuisnéval tánczplna, a’ szép Asszony hoz
zá fordúlván; igen kellemetes , de nein kevés
sé pirult orezával arra kéri Simonyit: hogy az 
Attya ide bét mértföldnyire lévő St. Piere Hely
ségbe . lakván, mivel mindenkor nagyvadász. 
vala, most is hátra lévő Napjaiba legörven- 
detesebb pillanatokat érez, ba vadászhat; az
ért érette esedezni fiúi kötelességnek tartván, 
kéri Simonyit: hogy engedgye m eg, á’rm 
kedvére öszveszetzett vadász puskái közöl csak 
egyet, élemedett Attyának örömére megtartani



/itt jegyzésre méltó az, hogy ezen időbén- afz 
egyesült Fejedelmek népei, a’ hol csak Fran- 
czia Országban fegyvert találtak, mind elszed
ték; ne bogy fegyvereik kezekben lévén , most 
Vagy jövendőben a’ Zendülésre alkalmatossá
got ejtsenek^ mire Simonyi magát meghajt
ván , feleli: igen is- — Hát ha az egész vilá
got kérte volna , nem ígérte volna e’ meg? — 
A’ szép kérelemre tehát Simonyi más nap reg
gel azonnal az helységben egy Tisztet küldött 
Salva quardiáualí ki az öreg Úrnak írásban 
általadta azon hatalmat: — hogy mivel Ô oily 
nagy Királyához hajlandó szívd bétsuletes em
ber légyen , és az egygyesult Fejedelmek* fegy
veres népe iránt is , Nemesindulattyának való
ságos jeleit nyilvánságosan adt^; V á ' t  Mel- 
lyrevalónézve, valamennyi vadász fegyvere az 
háznál találtatiky Szabad tartásra nem. csak 
megengedodik, de egyszersmind minden más 
truppok, ésCommendánsokis tisztelettel meg- 
kérettettnek ; hogy ezen makulanélkül való Be
csületes Urat, elkövetett érdemeiért minden 
esetben megkímélni, és minden .nálla találta
tó vadász fegyvereit meghagyni méltóztassa- 
nak. — Az Öreg Űr kapván e' nem reménlett 
tiszteltetést, hosszas fölörése után is meg nem 
foghatta, melly forrásbúi légyen ezen különös 
nagy megkülömböztetése. Mindaz által ezen 
ritka szívből származott megtiszteltetéséért, az 
öreg Úr a’ leg érzékenyebb szivbul ömlött 

- ládatosságának örökre felmaradandó zálogát, 
azonnal egy hív barátságra lekötelezett levele 

-áltál bizonyította; mellyet Simonyi még azon 
nap dél előtt kezéhez vévén, tüstént alkalma
tosságot keresett a* Marquisnévál beszél leni; 
és midőn örömös czéllyát kivánatossan telije- 
hitette, azonnal személlyes beszélgetés közt,
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tiszteletből eredett iránta való indulattyát más 
bőrben öltöztetvén* azon mondással kívánta 
iiyilvánságossá ténni: hogy ô most Párisbúl 
igen különös Caricatúrákat hozott* egyedül 
csak azéit; hogy a’ Marquisné magát vélte mu
lathassa ;. és ha megengedi, délután igaz ba- 
rátságbúl által fpjgja küldeni: rnelly kellerpe- 
tes ígéretet anná  ̂ is szívesebben fogadott a* 
szép Franczia Asszony, mivel az illyetén szív 
buzdítások iránt természetétül igen Curiosüs 
vala. Simonyi tehát vagy 40 darabbúi állő vá
logatott képeket, szép papiros borítékba pánt
likával Öszve köttve, a’ St. Pierébűl való At- 
tya levelét is közé dugván, elküldött«: melly 
gyönyörködtető képeket minekutánna a’ Mar- 
quisné darabról darabra a’ leg nagyobb mege
légedéssel' nézegetné ; egyszer ,az Attya levelé
re talál; mellyet irásárúl mégismérvén: allig 
hogy kérése miatt Attyának már halmozva t t̂t 
örömös tiszteltetését értette, azonnal mosoly
gó szíve háládatos andalodásba merült, — 
és valóban ezen levél olvasásának minémú basz
na lett? azt Simonyi csak idővel tapasztalta; 
~  mindaz által a' Marquisné a1 következett est
véli fényes gyülekezetben, az iránta való ke
gyeségét,- és meghülömböztetett figyelmetes- 
ségét alázatos leereszkedéssel Simonyinak meg; 
köszönte, és jelentette bizonyos napon édes 
Attyának látogatására való készületét: Simo- 

-nyi azonban.jól tudván estvére való vissza jö
vetelét, mind önnön ígérete szerént, mind pe
dig az estvénként tartatott társaságokban csak 
nem elkerülhetetlenül megkivántatott személ
lyé miatt: azért Sirponyi az napra olly titkos 
rendeléseket tett, bogy a’ három Departemen- 
tekben. találtatható rózsákat, és más virágokat 
mind öszvehozzák; melly szerént annyi öszve*



—

bordatódott, hogy St. Pieret&l egész Marcigni 
Várossáig, a’ mint a’ szép asszony vissza jö
vetelének tiszteletére elvolt hintve, gyönyörű
séges illattyával a’ szép Ország utat majd egé
szen belepte; mellynek szép következését Si* 
monyi hasonlóképpen csak idővel tapasztal
ta : — mert mingyárt a* következett estvéli gyü
lekezetbe sejtette Simonyi á^szép Márquisné 
szemérmesebb voltát; mivel pedig illyenkor 
az ember mindent a’ maga hasznára lenni 
magyaráz', — Simonyi is az Ón haszon hajhá- 
zásban magának képzelhetetlen&l hízelkedvén, 
a’ megkivántatott Nemzeti csendes, de kelle* 
metes viseleté mellett maradott.

Illy kedves idő töltés közt más nap a' vb- 
déken lévő Patrollok, a* szomszéd helységben 
történt zendülés támogatói közül, három pa
rasztot azon gonoszságokért kötözve Sifconyi 
eleiben idéztek, hogy azok a' lakosokat neiü 
csak dühösebb zendülésre lázzitptták, de már 
az Egyesült Fejedelmek’ katonái után is lesel- 1 
kedvén, sokakat közüllök alattomosan elvesz
tettek, másokat kínoztak, sott pyilvánságosan 
is ellenek lövöldöztek. Illy gyakran megtör
tént gonosz tetteknek gátolására, az Egyesült 
Fejedelmek egész Franczia országban azon ke
mény parancsolatot tétették közönségesé : hogy 
ha valamelly paraszt, vagy Franczia Polgár, 
az Egyesült Fejedelmek’ katonáira lőne, azon
nal az ollyatéú Franczia öszve vagdaltasson, 
és a’ falu, mellybe történik porrá 'égetessen. 
— Mind az által, noha a’ Francziáknak e’ke
mény , ’s rémitó parancsolat tartalma szerént 
már sok siralmas, és eleven példáji volnának; 
még is a' már minden ártalmas dolgokra vete
medett szivek dühét, a’ hol, és a’ mint lehe
tett önteni éppen nem rettegtek. Il-ly forma
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gonoszságait tehát Simonyi allig hogy az éli» 
ben idéztetett három Francziákat fogházba» 
rendeltette; már a'minapi tizenkét Asszonyok 
ismét nálla termettek,' és nagy leereszkedve 
ezen elfajult szivüknek, úgy a’ szeren esetlen 
falunak kegyelmet könyörögtek: de midőn Si- 
monyi, az elkövetett gonoszságnak nagyságát, 
a’ bűnnek igazságos büntetését, és a’ katonai 
rendtartásnak megraásólbatatlanságát, érzéke« 
nyen eleikben tenné ; sajnosán azt mondgya: 
igen sajnálom , hogy rajtok nem segíthetek t
— erre az Asszonyok elmentek ugyan, de mi
vel a’ férfiak jó szivét, különösen pedig a’Si* 
monyiét ismérnék, feleik megkegyelmezteiése 
iránt való reményeket egészen el «em tüntet
ték: és valójában Simányinak szelid képvoná*1 
saibúl csaknem elevenen kitündöklött,bogy em
bertársi szeretetében a’ remény lök meg sem 
csalatkoztak; mert Simonyi egy valódi böl- 
cselkedőhöz illő mélly Rálátással, a’Teremtő- 
nek a' teremtményhez való szeretetét meggon
dolván, és az emberiség méltóságát gyarlósá
gában is tisztelni, 's becsülni tudván; midőn 
a* következendő reggel, a’, halállal tusákodó, 
és kedves életek’ folytatása véget csak nem 
kétségben esett három vétkeseket az igazság 
kiszolgáltatása iránt eleiben idéztette volna; 
mint lellyes hatalommal felruházott é le t, és 
halál Ura, a’ borzasztó halált mondandó sza
vai helyett , azon minden emberi szivet vidá- 
mitó, *s örök háládatosságot érdemlő szavakat 
zengi,«.—; Nem akarom a’ bűnösök halálát, 
.hanem hogy térjenek meg, és éli yenek! azért 
ti halállal tusakodók, -mennyetek Marquisné* 
hoz, és köszönnyétek jneg, mert néktek, és

- falutoknak kegyelem! erre , a’ csaknem két
ségben esett bárom vétkesek különös öröm
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léssel allig tudták magokat öszveszedni* kik 
is as élet Ura szobáját * elhagyván* égyenesen 
Marquisnéhoz tértek* ki előtt térdre esvén * 
szivek’ örömét báládatosan lábaihoz öntötték* 
mondván: Néked köszönnyük kedves életünk
nek további folytatását* és örökös háládatosság- 
gal tetézzük e 'nagy kegyelmezést! é’ véletlen 
esetben a’ Marquisné csak nem magán kivül 
való örömében azt sem tudta* hogy felemellye 
e' * vagy más módon vigasztallya ókét ; mivel 
főképpen az Öreg* a* szép asszony lábaira bo
rúivá * csókolva* (mellyet más is Örömest tett 
volna ) szív zokogva könnyes szemekkel mond- 
gya: Nékem* életem megtartását kettesen kell 
köszönnöm* mért hét árva gyermekeim Anya 
nélkül oda haza keseregnek! Simonyi e' ke
gyességének következését is csak idővel érzette; 
mert midőn a’ Marquisnét ezentúl is szüntelen 
kerülgetné* annak indulattyát sokkal kegye
sebbnek találta; mellynek származását több 
fortéllyal után is el nem találhatta: ba hála- 

. dásbúl e’, vagy .tiszteletbúi eredeti légyen ? mi
vel Simonyinak Magyar szivébúl származott 
több e’ féle cselekedetei nem csak a’ Várost * 
de az egész környéket megkülömböztetett ér
zékenységre hozta * különösen pedig Marci- 
gni Várossá lakosait; hasznára elkövetett tettei 
által már annyira lekötelezte : hogy bár a' Fran- 
czia Nemzet bevett szokás szerén; már senki- 

. nek sem köszönne* m égis Símonyiban a’vir
tust telly esen elismérve becsülvén; á’ sparta* 
béliek modgyára aztat annyira tisztelték , hogy 
midón Simonyi az uttsára-kimenne, minden- 
félé lakosok felállva, és levett kalappal * jelen* 
léttét mélly emberséggel annyira tisztelték* 
hogy magokat, a’ helybéli üraságokat , a' már 
bgé&ze» elfajzott Franczia póbelnek ( publicum*



Hals) e’ beli virtust el ism ér Ô indúlaltya nagy' 
csudálkozásra ragadná. —

így tehát midőn Šimonyi ném csak a’ vá
rosnak kéréseit, de önnön indúlattyábú! vélt 
hasznait is tökéletesen tellyesitené, a* kegyes 
Magyar érzésnek örökre fel maradandó nyomait* 
a' Marcigni Francziák’ szivében annyira be
nyomta, hogy Simonyinak csak emlékezete is, 
nékik örömős pillantatot szülne: és- valójá
ban , Simq,nyi a’ lakosok jó érzésekről meggyő
ződvén , az eddig számtalan katona tartással 
gyötröit lakosokat annyira megvigasztalta ; 
bogy Várossokban már csak á’ maga szeméi- 
lyéáez kivántatott Svadrony őrizetül maradna: 
sőtt ha á' Stab további itten maradását meg
nyerte volna, bizonnyára végre Simonyi csak 
egyedül maradott volna. — Mind az által illy 
kedves tanyában noha mind a'katonai, ’s mind 
a* polgári részről a’ csendes rendtartáshoz min
den kemény rendelések, és parancsolatok meg
lennének ; még is némelly nyegédenségbul 
származott kevés akadályokat elkerőlni éppen 
nem lehetett, MellyekbŐl itten nevezetesen elő- 
hozódik az: hogy Marcígniban égy Tiszt, va
lami Bressó nevű híres Poétánál kvártélyban 
lévén, kinek csak nem a* város szélin lévő csi
nos báza, azon Mázsa Királyának , és a' régi 
legtudósbbak festett képeivel, szép Bibliothe-- 
cával, ’s más illyetén okos ember* mestersé
géhez illő gyönyörűségekkel felékesitve* vala; 
mivel pedig ezen jó Tisztnek képvonásait a’ 
Francziák, főképpen itten igen Matciálisnak 
találták; azért Bressó Poéta ha a’ Tisztre né
zett is ,  már reszkedett, és ha csak lehetett 
előtte mindenkor elbújt.; mellyen a’ Tiszt, bár 
-a* Francziák’ baráttya soha sem volt; még i* 
érzékennyen vette a’ Franczióknak.iránta való

—  ai9 —  *
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eleitiletekety azért szép szobáiban unalmas óráit 
többnyire, magányosan töltvén, mint nagy 
dohányos szüntelen való pipázása mellett, a’ 
falon festve vólt Tudósok* képeinek sorról sor
ra bajuszt festett; ■— mellyeknek látására a’ 
Poéta szivbéli gyötrelemben esvén, házát vég
képpen elhagyta, és fájdalminak enyhítésére 
pennájához fordulván, csak.hamar érzéseit a’ 
Párisi újságban kiadta, — melly betsben tar- 
tyák az Allirtok a* Múzsákat egy kis Városban, 
’s a’ t. — ezen tudósítást Simonyi megtudván, 
haladék nélkül a’ Városnak azon parancsola
tot küldé: hogy mivel sok rühés, és veszédelr 
mes taknyos lovai volnának, mellyek a' töb
bieket is el ronttyák; sott a’ városnak is vé
széit okozhatnak' azért ezen romlott lovak a’ 
Bressó házához fognak, tétettni ,. mivel az egész 
városban csak ež az ház az, ki arra alkalma
tossá találtatott: mellyrevalónézve az ott lé
vő Tisztnek alkalmatos kvártélyt rendellyenek. 
Melly rendelés tartalma szerént c$ak ugyan a’ 
beteges lovak harmad napra oda is tétetod.tek; 
de bezeg az egész város nem kevés rettegésben 
esett, hogy az eddig ott lévő rettentő képű 
Tiszt kihez esik kvártélyban : ki a' számtalan 
kérések , protestátiók, és próbák után , egy 
nagy házban beszálitódván ; a'két emeletü ház
ban óráig egy teremtést sem láthatott, míg- 
len harmadnapra a* gazda félig az ajtót kinyit
ván, fejét a’ Tiszt szobájába bedugva azt kér
dené deákul tulle: (miveltalán még a’verebek 
is tudták, hogy ő Francziáú-1 nem tud) Qua
lem religionem habes? Comedes ne suillam? 
az az miilyen vallásod van? eszel e’ Sertés húst? 
— a' Tiszt vissza nézvén , — de a’ Franczia 
nem várta hogy feleilyen, az ajtót úgy hagy- 
yan, vagy három ugrásra, le a’ garádicson»



végképpen eltűnt: — több illyetén Franczia 
balitiletü képzelődésnek Simonyi véget szakasz* 
tani kívánván , mivé] azon Tiszt becsületes, s' 
jó nevelt ifin volna, Simonyi mindenkor ma
gával a’ naponként fényesen öszvesereglett tár-A 
saságokban hordozta; és midőn igy a’ Fran. 
cziák, valóságos Magyar jó szivéről meggyő
ződtek volna, óhajtott nyájjas, társalkodésa 
mindenek előtt kellemetes lett.

Azonban Bressó Poéta, andalgó, vagy 
talán Nemzeti természetétől, a’ külföldi vité
zek’ tréfáitúl mindenkor őrizkedni óhajtván’, 
három mértföl nyíre fekvő Arzi Városkában egy 
hires gazdagságú özvegy Grófnéhoz húzódott; 
hol mivel szinte Simonyinak népe tanyázna;', 
az özvegy Grófné mirit néhai Párisi * sŐtt egész 
Francain Országban hires Dáma , a* mostani 
roppantot szép Hastéllyában nagy pompával 
lévén, régtul fogva törekedett mindent elköt 
vetni, hogy valahára Simonyit, Regementbé* 
li Tisztyeivel égyütt magához ebédre megnyer
hesse ; hol is Simonyi több kérések után Sep
tember ig-kén vitéz kísérőivel fényesen megje
lent. Mivel pedig Bressó, házával együtt min
denét, elhagyta volna, a’ Tisztek ^gy hintóját 
bitangba vettek,, és mivel többnyire minden
felé azon kocsikáznának, úgy Arziban is ne- 
hányám azon jöttek; mellynek oldalára a’ mint 
a’ Poeta eltűnt) azonnal felfestették á’Múzsák 
szekerét, azon Fťančzia körül írással; a M ú
zsák székére. — Hogy pedig Bressó a’ Grófné*
nál légyen azt mind eddig senki sem tudta: 
mind az áltál a" kedves vendégek etérkézésekor, 
9z írott szekér látása olly különös furcsa érzést 
szült az egész udvarba, hogy azt még a’ ke- 
mencze fűtő is andalodva kerülgetné; és bá- 
múlná; de végre, főképpen a’ Grófné mint



okba Asszony igen édesdeden nevetett *aitat 
— egyszer az ebéd közepén , midőn a' Grófné 
jelt adott, az eddig dugatsba lévő Bressó Poé
ta egy nagy zöld koszorúval bejövén, a' vitéz
id vendégeknek, különösen pedig Simonyi 
tiszteletére egy szív  mozdító szép versezetett 
zengett; és a' kezében hozott koszorút a' Gróf- 
néval együtt, 8imonyi eleiben helyheztette* E’ 
pillantatban, mivel a’ Poéta magáért igen ki
tett , ( mert beszédgyében a' jelenvalókat Frau- 
czia Országi megmentő)ének nevezte , 's a' t . ) 
Simonyitúl különös szívességet érdemlett; és 
hogy Ő a’ szép tudományoknak valóságos. ba- 
ráttya ’s tisztelője légyen, azzal kinyilatkoztat
ta; hogy e’ fényes asztalnál azonnal balról 
maga mellé Bressó, JJjcat leültettné, mellyre 
a’ Grófné öröm könnybe merülve, Sitoonyit* 
a’ Tudósök’ olly megtiszteltetéséért-érzékenyul 
megölelte; a’ jelen lévő Francziák pedig tel e 
torokkal zengették vivat!- — a’ fényes ebéd 
után Bressó Urat ömyon kocsián. -a* Tisztek tár
saságokban vévén, IVfarcígniban minden tisz
telettel vissza vitték; melíy történet a’ lakó. 
soknak -annál inkább ujjabb gyönyörűséget 
szerzett, mivel Simonyi, Bressó Úrnak nagy 
tudományéi tehetségét el ismérvén , annak 
örökös tiszteletére magának kikérte, hogy a* 
felírás mind addig a' hintón maradgyoi*, inig 
ő-Mar cigniban fogna lenni; — melly szerént 
Bressó Úrtúl a* túrós lovak is azonnal másfelé 
rendeltettek; és igy az előbb nálla lévő, de 
nemszenvédhetet Tisztel tellyesen megbékél
vén, nem csak sok BurgunderraL tőit pohara
kat együtt kiürítettek; de még utói ly ára maga 
Bréssó Ur kérte ötét , hogy barátság- okáéit, 
Kvártélyban házához viszszajönni méltóztatna.
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Más Hasonló akadály volt a2 , hogy egy 
Franczia legény, egy huszárnak fejét valami 
vas kanállal úgy megütötte, hogy csak be nem 
tö r t; ez esetben a' katona a’ kemény párán* 
csolattúl félvén, azonnal boszúát kiönteni nem 
bátorkodott; mivel pedig a'Franczia csak he
venyében féreugrott volt, kapja a'katona az 
ejszaladottnak Attyát fülinéi fogva a’ platz 
Commandánshoz vezette: ki midőn az öreget 
a’ katonával együtt Simonyi eleiben idézné, 
Simonyi a’ katonát megdicsirvén , nékik elég
tételt ígért; mellyre nézve a’ Város Biráját 
személyesen előhivattván, azon parancsolatot 

' adta, hogy ezen öreget mind addig kemény 
Őrizet alatt tartsa, miglen a’ gonoszságot elkö
vetett fia viszsza nem kéről. ~  Azonban két 
óra múlva,' midőn Simonyi két Tiszttel Szó* 
bájában mulatozna, egy Fraöczia legény be* 
jővén egyenesen Simonyi előtt leborúlva ke* 
gyeimet rimánkodik mondván: én vagyok az, 
ki e’ katonát megütötte!« erre Simonyi a* Sva* 
dront hevenyében kirukkáltatta, és fegyverei* 
két megtölteni parancsolta, hogy ezen mérész 
Francziának* vakmerőségét, minnyájok előtt 
pálcza veréssel keményen megbüntesse: hogy 

> pádig a' Nymphak nálla ne teremhessenek, az 
ajtóra, és garádicsra kettős strázsát rendelte* 
tett: de allig kezdék a’ lóczán a’ pantalont 
porzani, már Madamé Demerann a’ Generá
lis- Leányával, hátul lajtorján az első emeletre 
felmászván , véletlen Simonyi szobájában ter
mettek ; és Madame Demerann térdre esvén, Si* 
monyát kérte , ’s csókolta az engedelemért: do 
nem nyert; mivel pedig ez is szép asszony vala , 
de mégsem a’M ar-*--— azért 8imonyi étet fel
eltjei vén , eügedelmet kért kérése nem telly esit- 
hetéséért; mellykot a' Madame c«a£ nem szivzp-
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lógva kérdi; hát hányat fog kapu? a’' 62ere n- 
ésétlen Franczia? mire Simonyi (noha csak 
huszonöt pálcza volt parancsolva, )  hogy a’ 
szörnyű asszonyi kérésének legalább valamit 
engedhessen , százat felelt. Azonban az asszony* 
nak feleihez viselt érzékeny indulattyai közt. 
eilig hogy öt vénig, azután huszonötig megal* 
kadtak , egyszerre az Asszony, Nemzetének 
idegen által való rongáltatását szivére vévén, 
nagy elájúltában a* földre rogyott; mire Simo
nyi a’ Generáltanéval csak hamar fellocsolván, 
«’ mint elájult helyre jött, szája C9ak nem kan
módra habozva , mérgében Simonyira rohan 
ököllel , és szörnyű lármával kiáltya: Én hogy 
'Francéra vagyok, azt megmutatom mingyárt, 
hogy én is megtudok halni ! — Mivel • pedig 
ezen Nemzeti tűzbe lobbant asszonyi viasko- 
dásban, Simonyi egyedül a’ Generálisnéval 
lenne , a* szebb Nemhez mindenkor viseltetett 
•tisztelettűi ébresztettvén, egyebet nem tehe
tett, mint az asszonyt ölbevenni, czirógatni, 
’s ismét új alkura lépni; melly kedvezőbb fel
tételek között,midőn a’ pálczának , vagy inkább 

■a’ rikótásnak hangja, a’ mi .jó felhallatott, 
megszűnt; az Asszonyság is megcsendesedett 
kit Simonyi nagyobb megjuháztatás végett ka* 

-rönfogva egész hazáig elvezetett. — Azonban 
Simonyi még az nap megtudta, hogy nem az 
a’ Franczia kapott verést, ki a’ katonát meg
ütötte , hanem a’ testvére; ki fiúi szeretettül 
inditatván, hogy szegény élemedett attyát a’ 

-kemény tömlöcztűl; bátyát pedig a’ szeren
csétlenebb bújdosástúl megmentse; magát a’ 
büntetés elszenvedésére feláldozta: — Simo
nyi e’ jószivfi legénynek nagy ritkasága nemes 
indúlattyát megtudván, kimondhatatlanéi saj
nálta, hogjf a’ történet előbb értésére nem es*



hetett; és hogy ezen becsületes jó erköltsö$ 
A'-tyát szerető, 's tiszteld ifiúnak szívből meg- 
engedhetett volna; de még is kevés idő múl» 
va módot talált, hogy e -jó erköltsu fiút az 
egész publicum előtt Nevezetesen megkülöm- 
böztethette.

Néhány napok múlva a’ Regementbül két 
katona , más tájjékon ugyan , de Franczia Or
szágban; ez előtt jó idővel elkövetett nagy go
nosz tetteikért Marcigniban halálra ítéltettek, 
és egyenesen a’ Siralomházfyan is kitétettek : 
melly szerencsétleneknek jövendő példás bűn- 
tetése allig hogy nyilvánságosá lett,,m ár a‘ 
Dámák ismét csuportosan Simonyinál termet
tek ; kik között a’ szép Marquisné is vala, ki 
ha -többet nem is mint csak egy két szót szól- 
lott , — még is többet mondott , mint a* töb
bi lúd módra gágogók, — kiknek gyenge szi
vekből ömlött kegyességre gerjesztő kérelmei
re , Simonyi ha mind nehezen még is sokáig 
mentegette magát, mondván: a’ Törvény en- 
gemet is kötelez. Azonban a* huzamos könyör
gések között Simonyi a' sebhett szivu Mar- 
quisnérá pillantván,kegyelemre indúlt, és igen 
barátságosan mondái mindent fogok tenni« 
a' mit csak lehett; — és, igy a’ Dámák valame-' 
nyíre engesztelt szívvel * s majd földig' való 
hajtásokkal egyenként a' szobabúi kimentek. — 

Más nap reggel jelentik Simonyinak , hogy 
két Polgár leány kíván na vélle beszél leni ; mi
re az igen czifrán felöltözött két fiatal szép leá
nyok beeresztŐdvén; azon igen ritka, és kü
lönös szívből eredett kéréssel földre borulva 
Simonyihoz folyamodtak : hogy Ők mind két-, 
ten magokat tökélletes szívből apínlyáh , azon 
halálra itilodőtt két katonához feleségői men
n i. ha nardont kannak! Simonyi ezen. nagy
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Jelkô kérésre hirtelen felelni sem tudott; azért 
e* szerelem tüzétnl elragattatott szépekét csak 
azzal eresztette el; hogy azon rósz emberek 
nem érdemesek illyen szép ártatlan Leányok. 
Vá. — Harmad napra tehát törvény szerént a’ 
halálra itiltettek, a' mellett hogy mind a’ ket
ten derék termetük, szép ábrázaták, és húszon- 
négy esztendő felé való fiatalok voltak ; nagy 
katonai pompával a’ Loir vize mellett egy szép 
gyepre , mint az igazság kiszolgáltatása helyé
re kivezettettek; kiket midőn a* Városnak 
jóbbnyira minden lakossal követnének , talán 
nem volt egy Polgár asszony vagy leány, ki 
reájok pántlikát vagy virágot nem< ragasztott 
volrta. Azonban a’ számos jelenvalók szivzoko- 
gási között, noha már az egyik agyon lövet- 
ťetett, még is midőn két Hadnagyot lóhalálá
ban jönni szemléltek , azonnal öröm ugrándo- 
zásra, és vivát kiáltásra fakadlak! — melly 
megkegyeímeztetett, örömös indulattal karon, 
fogva a’ számtalan szánakodó lakosoktúl a* 
Városban vezetettvén, közönségesen minden 
jó , és drága étkekkel ’s italokkal vendégelte- 
tett; sött a’ feltételekben megmaradott szere
lem két leányai, az életét szerencséltet Ô férj
nek sziy ébresztésére , magok közt választást 
ajánlottak: de Simonyi a’ férfinek rósz erköl
cseit ismérvén, szerencsétlenségre törekedő vá
gyódásokat meg nem engedte $ mire főképpen  
az egyik leány olly kiváncsikos maga elszáná- 
sában rherült.,, hogy szüntelen sirásában csak  
nem engesztelhétettleri maradna: pedig h ogy  
ezen Hatháza helységéből eredeti katona » a z o n  
szép személyt, de még mást sem érdem elt, az
zal meg bizonyította; hogy másfél esztend ő  
múlva Tisztyét, és több Vitéz társait m e g lo p 
ván. vésrkéODen elszökött. — Nemoeten »Ja.



hogy a' meglövettettnek holt testét a’ Franőzf- 
ák a* következő éjjel kiásván, hová hovánént 
elvitték; és ki nem tudódhatott.

Illy szomorú érzések mindazáltal, a’ szo
kásba vett mindennapi mulatságokat éppen 
nem hátrásztatták; sött a’ kegyelem nyerése 
végett távulabb lévő személlyek is a’ társasá
gokban megjelenvén; az isméretség, — ’s ba
rátság mind jobban nevekedett. A' minden 
harmadnapra rendeltetett tánCzos mulatságban 
pedig, midőn továbbá igen gyakorolni kez
dették volna a’ Francziák az ő Nemzeti kedves 
quadruilléjeket, egyedül csak magok büszkél
kedhettek nehéz tánczolásokkal; mivel e'táncz 
olly nehéz, hogy magok a’ Francziák kitsiú- 
ségektűl fogva, szünetül tanúllyák, sőtt más 
tánczot nem is tudnak, nem is akarnak, még 
iá sokan nem tudgyák; annál inkább tehát áz
tat az idegeneknek csak nézni kelletett. Simó- 
nyi tehát hogy a’ Magyarnak mindenre való. 
alkalmas tehetségét megmutassa, Tiszttyeivel 
öszvebeszélgetett; hogy ő néhány mértföldnyi- 
re lévő Városból egy igazi tánczmestert hozat, 
azért kiki enyelgő óráit erre vettvén, napon
ként a’ - helyheztetéstűl m.egkivántatott tanczr 
búi leczkét vegyen: tnelly is néhány napok 
alatt olly tüzes szorgalommal gyakoroltatott, 
hogy a’ tánczmesfer e’ béli serénységeket ön
nön bizonyos ártalmokra lenni állítaná. Mi
vel pedig a' tánczmester Simony inak szállásán 
egy igen fére való szobából ki sem mehetett; 
ezen tánczbéli tanulás egészen titokban mara
dott ; és igy midőn, néhányan csak hamar nagy 
előmenetelei magokat tökéletesítenék, a* kö
vetkezendő báliban minden Francziáknaknagy 
meghökkenésekre Simonyi is negyedmagával'' 
quadritt formált, mellyre Simonyi a’ Marquis-

— 22/ —
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nét , a' többiek pedig önnön favorityokat táncá
ra megkérvén, elvitték: akkor a* lő Muzsikus 
parancsolatiya szerént elkezdi azon quádruillt 
fújni, mellyet a’ híres muzsikális Marquisné 
csak nem remek módon készített volt;, melly 
angyali módra termet díszes. Mágyarfiak’ test 
állásokat, nem reménlett lelki tehetségeket,és 
csak nem .dróton járó finom Jépcsegélésoket, 
minden jelenlévő Francziák szejnmeredve, szá
jok táttva illetőleg bámulták, és alkalmas lét- 
teket csudálták; sott végre öröm érzéseket el* 
tagadni nem tűrhetvén, vivát zengésekkel ki
öntötték,. ' ‘

E’ kellerpetes napjaiban Simonyi tiszte
letből eredeti láiogatását a’ huszonkét eszten
dős virágjában lévő szép özvegy Marquisné- 
n á l, (kinek k ülőmben lakása Lyonban; lévén; 
itten pedig körül lévő jószágai végett, csak ke
vés, idyt szokott tölteni;) naponként délután 
öt órakor szokta tenni azon titkolt esetből, 
hogy a’ Marquisné Simonyinak változhatatlan 
feltételeit észre vévén , oda hqza maradgyon : 
ellenben pedig azért; hogy Simonyi is inegvi- 
lágosodgyon* ha vaHyon a' Marquisné otet 
magánál szívesen láttya é? — melly plánu- 
mot el is, ért, —. mert a’ mellett hogy a’ szé
pet mindenkor pontbant érte , ’Š egyszer s 
mind úgy is. találta, ipint ha mindenkor vala
mi fő vendéget várt volna. — Melly ismeret
ségben Simonyi is a' szépnek naponként bi
zonyos időben _ való Témplomban járását sejt- 
vén ; ô is minden Ünnep náp, afeon órába 
nagy pompás Templom parádét tartatott; hol 
az Isteni szolgálatot, nem csak a’ bandája a* 
leg szebb, és ajtatosságboz illő darabokkal di
csőítette; de a’ Regementbéli Tábori Pap is 
különös szép éneklésével egészen annyira meg
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ékesített, hogy az eddig jobbára üressen 
Templom mindenkor dugva lenne; sott á 
ián os végre maga megvallotta , hogy húsz esz. 
tendejé itten léttében még soha sem volt égy. 
szerre annyi nép Templomában, azért mon« 
dá: reménlem hogy ha ezen. Huszárok bokáig 
itten lesznek-, bizonyosan miieden halgatóímat 
igazán Istenhez térítenék.

Mivel Simonyi még Marcigniban való jöt
tekor azon rendelést tette volna; hogy.vala- 
mennyi Tiszt a’ Városba léendene, azok min
denkor nálla ebédellyenek, és vacsorádyanak; 
azért a’ Város, ehez megkiváiitatő legnágyobb 
fényes készületeket megtévén Simonyi szállá, 
sán lévő kellemetes szálában naponként in in. 
denkor 20 — 30 Személyre asztal készítve' va- 
la , hol mindennemű,,’s legjobb ízű eledelek. 
kel1, Y külöipbféle válogatott jó borokkál, min. 
ded fogyatkozás nélkül vendégeltetelt. Simo. 
nyinak hat hétig itten? való léttele, noha csak 
asztala ezüst pénzben negyven nyoltz ezer fo> 
rintban került a’ Városnak, mellyet annyival 
is jobb szívvel telly esitettek,, mivel más rész. 
rűl Simonyi talán még gazdagabban, vissza tud. 
ta szolgálni nékiek; azért nagy érdemű társai, 
kodása• embereinek becsületes maga viseletéi 
egész városnak nagy megelégedésére, a’ csen
des rendtartásnak pedig díszére valánák, ^  
Mindazáltal noha ez mind igy ment, — ’s mind 
jó m en t,— még is Simonyi boldogságában is 
rifem volt boldog , —. mert jó lehet a’ Marquis, 
né igen leereszkedett, alázatos szives indulat, 
tyai nékie igen különösen jól estek; de Ő még 
is sokkal többet szeretett volna tudni, -  —%— ► 
azért, hogy annyi tettei után vaiabára valami bi
zonyost tudhasson ; azon próbát is  megtette, 
hogy a’ mindennapi. örvendetes mulatságokat



félbe szakítván, három mértfüldnyire lévő Kas
télyban St. Christóphba, egy igen szép fiatal 
Grófnénak, irigységet szülő látogatását ten
né ; Hi is a’ látogatást sok féle okokból szives 
indulattal fogadván; hihetőleg azért, hogy Ô 
is Simonyi Contributiója alatt lenne; vagy ha 
éppen másétt is , azt Simonyi ném sokat fe
szegette; elég az ahoz, hogy Simonyi a* pró
ba mellett magát igen jól mulattá a kis Gróf
iéval ; sott tisztes barátságban egy eled vén, ma
gához Marcigniban ebédre is meghítta; hová 
a’ szép Grófné, mivel á' feltett napon, lóháton 
kiránt menni; azt Simonyi az ott tanyázó Ka* 
pitánnyátúí idejében megtudván, Tisztyeivel, 
és Bandájával gállában eleibe lovagolt, -és a' 
Dámát szép Muzsika zengésével szállására ve
zette, — honnét ebéd - után ' hasonló pompa* 
val egy darabig vissza Hisirvén , néhány .Tisz
teket haza kisír lésére rendelt, maga pedig vis
sza tért, — Ezen különös megtiszteltetésen a’ 
Marcigni Dámák annál inkább megütköztek, 
és mérgelődtek; mivel ezen St, Christophi 

. Grófnét éppen nem szenvedhették. — .Simo
nyi más nap öt órakor szokott látogatását új- 

' jitván, a’ Marquisné sem idegen, sem igen nyá
jas nem volt, végre még is egy kevés,de igen 
tisztes szemrehányások után azt kérdi Simo- 

. nyitúl; el jön éma a' rendelt mulatságra? mi
vel tegnap ,csak mi Asszonyok magunk vol
tunk , és igy sem muzsikánk, sem más mulat
ságunk nem vala; — ugyan megéreztük hogy 
a’ mi Óbesterünk hibázik! — erre Simonyi ma
gában gondolta: no hálá Istennek hogy már 
egyszer valamit halhatok! azért Simonyi örö
mében visszonozza: ma, és mindenkor el fo
gok menni, — soha mig itten kvártélyban le
gyek a’ Várost el nem hagyom, erre "a’ Mar-



quisné iňegpirúlt, — és bár — -1-  semmit seg» 
szólt, — még.is Simonyi e’ pillantatban is 
megelégedve volt. A’ társaság tehát estvére ösz- 
vejövén, eleinte mindenfelé egy kis hidegség 
mutogatta magát; de csak hamar minden fel- 

- melegedett, és csak nem kettes vigsággal, más 
nap is a' régi jót hellemetesen folytatták.

Azonban, véletlen azon hír kerekedett, 
hogy rövid idő alatt az ármádia Dijonnál ló* 
gerban jön; hová az egygye&ült Fejedelmek ip, 
az ottan tartandó nagy fegyver gyakorlásnak 
szemlélésére eljönnek: ezen hir mivel úgy kez
dett folyni hogy utóllyára bizonyos is lety; 
Simonyi minden órán várta újjabb rendelteté- 

• sét ; más részrfil pedig a’ Város is Guriosus 
volt, ha vallyon a’ Hessen Homburg Huszá
rok elmennek é ? mivel úgy hallatszott, hogy 
az ármádiának csak egy része volna oda ren
delve- Azonban Simonyi ha bizonyos nem 
volt is a’ Dijoni lógerban való menetelében, 
még is mindenekben annál inkább készült 
hozzája, mivel az ármádia részéről minden 
rendelések, ’s megkivántatott roppant készü- 
letek a’ legfentebb pontban megtéve valának: 

'arra való nézve, hogy embereinek itt is dicsi. 
retet, és dicsőséget szerezhéssen, a’ Regemen
tet próbatételre öszvérükkoltatta ; kinek szem
lélésére nem csak a’ Marcigni, de a’ korul be
löl lévő Uraságok is csoportosan öszve tódúl
tak. így tehát midőn Simonyi a' számtalan cu
riosus Franczia nép előtt a’ Hadi manévert foly
tatná , egyszerre az avant gárdák előre nyar
galtak, és a" katonák erössen tüzelni kezdet
tek, kik midőn tréfából fegyvereiket golyóbis
sal megtöltvén, a’ nézők fejek kórul csak úgy 
fütyültetnék; Simonyi nem tudhatta okát, 
hogy miért a' külőmben curiósus nézők most



egyszerre Kotsikra, 's lovaikra felülvén, mint
ha Tatár hajtotta volna okét, úgy haza taka
rodnak ; miglen délután, a’ Marquisné, a’ 
történet okát el nem beszedette; végre csak 
ugyan a’ hírlelés között, a’ midőn September 
sz-kén estve Pressy Generálisnál különös fé
nyességű bál,és vacsora tartatott volna jantiak 

'ékeségére a’ Palotában lévő orangeriát (kiben 
a' czitrom, és narancs fákat tartyák) módosán 
elkészítette, és midőn oldalaira ékesen,felfes- 
tette: Éllyen a* Rirály! Éllyenek az Állirtok! 
<— Éllyen Simonyi! és Éllyenek a' Fran- 
cziák! s a* t. De alíig kezdődött el ezen fényes 
bál, már Simonyinak Stafétája érkezett; mel
lyel tüstént az oldal Szobába menvén, olvas
sa: hogy holnap után haladék nélkül, Rege- 
mentyével és minden alatta való népével, a' 
Dijoni lógerbdn irldúllyon; mi ide hat Státio 
vala. Simonyi az írásokat zsebjében . tévés , 
minden változás nélkül a' Szálában jön; de 
csakhamar a’ Tisztek, kikkel Ö mindenkor ba
rátságosan é lt, aleibe szaladva kérdezték: el 
megyünk é a* Lógerba? kiknek rövideden tré
fából csak azt felelte: nem; mert a' Marquis- 
nét új próbára akarta tenni; hogy ha vallýon 
azon pillántatban, midőn ô nékie megntpnd- 
gya, teszen é személlyében valami változást; 
-r— azért Simonyi csendességgel éppen a’ Mar- 
quísné mellett üres hely lévén, leült :hotcsak ha
mar megszóllittya az Asszony Simonyit: hogy 
kapott é valami jó hirt? — Simonyi talán még 
soha sem úgy mint most, a* szép szeme közé 
nézve feleli: holnap után innen elmegyünk, 
— — — mire a* Marquisné igen szembetűnve 
megváltozott, és semmit sem szólt, — mint 
Szemeit lefiigesztette: — mellyrűl minden je
lenvalók nyilvánságosan észrevették, hogy^bí-
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zonyosan Simonyi azon hirt vitte, Hogy elmen
nek. Mellyért is a' mulatság ólly nagyot szen
vedett, hogy minnyájan fokép az asszonyok 
mély gondolkodásba merülnének; azért kiki 
•allig várta hogy vocsorálhasson, és a’ fényes 
bál gyönyörűsége helyett, oda haza -kedvére 
pityereghessen. Azonban midőn Simonyi az 
ékesen elkészített asztalhoz a' Merquisnét leve* 
zetné , e z  úttyában volt azon régen óhajtott 
heves pillantat, mellyben a'-karján függő szép 
asszonytól egy gyenge kéz- szorítást kapott 
melly Ötét olly tüzes módra érdekelte, hogy 
talán még ollyat soha sem érzett. — — Az 
asztalhoz tehát egy más mellé ülvén, a’ Mar- 
quisné olly megkülömböztetéssel lett hozzá, 
hogy csak nem minden jó falattyának felét Si- 
monyinak ajánlgatná; — ekkor a’ fo Muzsi
kus alattomban azt kérdi Simony itúl, hogy mit 
fújjon? mellyre feleli: azt — és úgy , hogy 
még a’ kő is sírjon! — erre a’ Marquisné cu- 
riositásbúl a’ más oldalrúl ülő Tiszt Úrtúl kér
di : hogy mit parancsolt az Óbester ? ki is szo
rul szóra megmondván; az a' Marquisnénak 
igen tettszett. Így tehát a’ fényes szép gyü
lekezet tűzbe jővén, voesora után kiki szívér
zését tánczal kívánta kimutatni, mellyet is , 
mintha talán legutóllyára lett volna, minyájan 
olly szivbéli indulattal jártak, hogy a* nem 
tánczolók lábaikat ha fel nem szedték is , de 
ugyan jól eldugták, hogy finom lábaikon kin- 
ülo tyúkszemet le ne tapossák; melly vicz- 
Kándozva ömlött örömérzésnek minden rész- 
rfil nem éjfél, de a’ gyönyörűséggel pirosso- 
dott hajnal vetett véget. Más nap tehát Simo
nyi a’ talán örökösen megválásra készülés kö
zött a’ Marquisnéval lévén, valahára még is 
megegyezett kinyilatkozva beszélhetett , és mi



dán tapasztalta az egyetlen bjvség’ angyalát, 
kimondhatatlan sajnálta, hogy éppen akkor 
tudta meg szerencséjét, mikor elkelletik men* 
n i; mellyre azonnal eszében öttlött azon kato* 
nai példabeszéd; hogy igaz lehett, mellyet egy 
Curasérr&l mondanak; hogy tizenkét észtén* 
deig volt egy háznál kvártélyban, és midőn 
onnét elutazna« azt mondá : csak még egy nap 
lehettem volna ottan, tehát czélomat elértem 
volna. — September 24-kén tehát Simonyi* 
népe Dijonhoz indúlván , Marcignitúl végkép* 
pen elbúcsúzott, mások — — pedig szívből 
zokogtak! és sokan' őket fényes követséggel 
jó darabig elkisértették; kikkel Simonyi még 
vissza menvén, ottan két napot különös vig» 
sággal töltött; kiket osztán minden tisztelettel 
behintvén, a’ Regement után indúlt, és Sep
tember a8-kán a’ lógerba szerencsésen berak* 
kolt: hol mivel ezen háborúi Manéver gyakor*

- lásban a* Herczeg Hessen Homburg Huszár Re*
- gementye volna rendelve az ellenséget forrná* 
ló helyheztetésre, azért haladék nélkül külö*

- nős Lógesba szál 1 itatott, és a’ következő hat 
napok alatt szüntelen való készüléssel, és pró
batételekkel foglalatoskodott; mellyek után el
érkezett azon ritka fényességű, 's minden lel. 
kést bámúlásra ragadó October ,5-dik napja; 
midőn reggel a’ város mellett lévő szép mezőn 
vagy száz negyven ezer emberből álló ármá
dia, olly gyönyörűséget szüllo rakásban ál
lítva vala, hogy a’ kiszabott térségen kivűl ta
lán csak egy almát sem lehetett volna a' föld
re vettní. illy nagy várakozásét esetre, a’ jelt 
adó három ágyú szóra, az egész tábort frírmá- 
ló sereg magát; Goionokba formálván; azon
nal hét könyő lovas Regement , ki már úgy is 
lögelplállott, sebes nyargalvást indult az igen



ritkán kiállított képzeltt ellenségnek; ki is 
tüzes puskázásával magát minden nézők tellyes 
megelégedésére lassanként szépen vissza húz
ta ; melly helyen Simonyi maga is megvallya, 
(kinek kötelessége volt ezen sokaságú népet, 
ha pro. forma is mint ellenséget fortélyosan 
megszemlélni, és véle vitéz módra bánni; }  
hogy voltaképpen meg borzadott,azon főidet 
is remegtető szempillantásba, midőn az ármá- . 
dia magát szerafény haladó nyilmódra Corpu- 
sokra, és csapatokra felosztaná; melly gyö- . 
nyörködtfető felekezetek a* mint lassú lépések- . 
kel a’ lineára érkeztek, egyszer ’s mind a’ tá
bori homloksort tették: kiknek az ellenében 
álló gyalogság mind karókban lévén, számos 
ágyúkkal keményen megspékelve, egész arczal 
tűzessen a’ képzelt ellenség felé indúlt ; melly 
lassú mozgásban való bajnoki munkát, a’ fé
nyes naptúl tükör módra csillámló fegyverek, 
a’ legritkább tüneményei magasztalták. Min^k- 
uránná tehát e* képzelt viaskodásban: a’ min
den némú elő adandó atakok tökélletes rend
del úgy lennének elosztva, hogy -a’ Fejedel
mek mindeniknél Felséges személlyekben meg
jelenhessenek ; a’ nagy figyel met ességgel vért 
első próba elkezdődött; melly egy homlok- 
sorb an álló nyolez vasas Regementbul állott: 
Kiknek Simonyi ellenkezőleg három $vádro- 
nyal szembe szálva vala. E’ próbatételre, n o  

. ha Simonyi az utólsó emberét is megtanította 
a’, módos, és vigyázva. való vissza húzódásra , 
még is ezen rendelését azon bámulásra méltó 
vitéztettével ékesítette: hogy valamint a* nyolez 

- Regement helyéből csendes lépéssel'indúlt; ő 
kevés de szép rendbe lévő népével azoknak, 
szemközt tropba mozdult; és midőn a’ vasas» 
ság troppan indúlt, akkor Simonyi nékiefc cal*
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Jopba menvén; egyszer s mind tárolrúl tű
zessen attaquérozui kezdett: mire midőn a' 
Cnrasérok ( vasasok )  már feléje tüzes Callopba 
nyomulnának, akkor az oldalt álló Egygyesült 
Fejedelmek, számos, Herezegek, és Generáli
sok nem kevéssé megrettentek, hogy ezek most 
tűzessen öszvejörén, ’s keveredvén; nagy kár 
nélkül egy mástul bizonyára meg nem szaba
dulnak: de Simonyi népe, előbbi sok próbá
lások után olly tökélletesen megtanítva valá- 
nak;hogy negyven lépésnyire a’ vasasok fron- 
tya előtt az Ô Commandérozó szavára mind vis- 
Szakanyarodgyon, és a* mint lehpt hátra nyar- 
gallyon; melly is a’ szükséges pillantatban olly 
szép és szerencsés kimenetellel történt”, hogy 
midőn a' vasasok kemény attókjohat kezde
nék; éppen akkor a' három Svadrony már ar- 
czal vissza felé lenne, és futni kezdéne; sőtt 
a’ vasasok előtt csak hamar eltűnvén, magát 
egy dombotskára a' legdicsosségesebben felál
lította': — mire a’főbb Generálisok közfii ket
tő azonnal Simonythoz mentek , és e’ gyönyör
ködtető szempillantást nékie köszönvén, ’s di- 
csirvén; egyszer ’s mind tudtára adták, hogy 
még a’ Fejedelmek is nagy megelégedéseket 
•1 nem titkolták. — Itt allig fútták; ki mago
kat' Simonyi trupjának lovai, már azon
nal három- könyü lovas RegementeK* tü
zes vívását kelletett nékie kiállam; hol jobba
don csak arra ügyellett, hogy némelly forté
lyai rendelt uttyát el ne vágják. Külömben pe
dig, noha az egész Manéver valóságos jó sinor 
mértékű renden ment i s , még is 'Sijnonyinak 
külömbféle esetekkel halmozott dolgai valá- 
nak; mert allig szabadult meg egy nagy el
lenséges csapattál, már a’ másik ugyan tűzes
sen környékezte: melly. nagy megkülömböz-
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tetesse] rendelt fő helyheztetés, valamint a' 
Nemes Regementnek nagy díszére, ’s becsületé* 
re vált; úgy természet szerént a’ számos fé
nyes sokaságot minden mozdulásával a* Jegér* 
zékenyebb vitézi örömmel éleszgette.

Ez örökre fenmaradandó nevezetes Dijo. 
ni hadi - gyakorlás után, midőn az Ármádia 
próbák el y érül Regementenhént egymás után 
rendel indulna, a’ Herczeg Hessen Homburg 
Huszár Regementye itt is különös fényei tűn« 
döklőtt; mert a’ barmi net két lovasbúi állott 
Bandája, kiknek öltözetek ha bár a' hajdani 
Magyarokhoz hasonlított is , mind azáltal olly 
különös szabású, és gazdagon ezüstéi, ’a 
Aranyai kiczifrázott ruhák , valának; hogy a’ 
temérdek Regementek között a' legenyelgőbb 
bámulásig mágát külömböztettné; annyival is 
inkább : mivel bogy ezen Bandát egy szere* 
csen (kit Simonyi 'magával Parisbúi hozott) 
gazdag veres Török ruhában , Sarlangokkal 
borított Sárkány forma legfehérebb lovon , ke* 
zében ezüst buzogányt tartva vezetett, melly 
ritka izlés miatt midőn az indúló sor ezen Re- 
gementre jött, azonnal a'Fejedelmeket fényes 
követőikkel együtt mindgyárt az első tehéntet
tel néhány lépést előre hozta; kiktíek felsé
ges nagy megelégedéseket nem csak azok, da 
a' szép, és jó kinézése miatt a’ Regement is 
annál dicsősségesebbert megnyerte, mivel te
tejétől talpig új mundúrba lenne ; mellyet Si
monyi mindenkor a’ Regement után hordoz- 
tatott; és cšak illy különös esetekre, előtte 
való nap osztatott k im e lly r ü l, nevezetes do
log az; a’ mint maga Herczeg Schvarczenberg 
mondá: hogy Felséges Urunk a’ Császár, Si
monyi Szeretsenyérűl már yagy négyszer be
szélt. *-7 Innét ki tetttiki hogy melly hivaa



emlékezik Felséges Urunk a' kicsinységekről 
is. — Másnap a’ Fejedelmek előtt hasonló di- 
csosséggel tizen nyolcz lovas Regement tette 
vitézi próbáját; mellyre Herczeg Wellington, 
Angliának hadi fô vezére azt monda: hogy 
illyet csak az Austriai Cavalleria tehet» — E’ 
próba után a* Felség azon rendelést tétette, 
hogy ez napon bizonyos órában , minden je* 
lenlévóGenerálisok , Óbesterek, és minden itt 
lévő Regementekt&l két Stabálisok , és két Ka* 
pitányoh, a' Dijoni első piaczon megjeienye* 
nek; hogy a'dicsősségesen elvégzett hadi gya
korlás iránt, Felséges megelégedését szemé
ly essen nyilvánságossá tegye. — A' kitett órá
ra tehát a’ számtalan sok fo Tisztek a* piaczon 
megjelenvén, midőn csoportos beszélgetések 
közt Várnák szeretett-Fejedelibünk megjelené
sét; egyszer a’ piaczrúl egyenesen vivő szép 
úttzán, távúiról látnak egy sebessen csatto
gó , 's fényességtül altig látható Kocsit; ki
ben, hanem is a'Felséget, de bizonyosan va
lami nagy Muszka Herczeget lenni gondoltak: 
mivel koesissának, fullájtárjának, és súgáron 
álló inasSainak ruháik színe gazdag arany boj
tokkal boritva valának; ennek pompás megér
kezésére tehát midőn a’ számtalan Tisztség 
öszvejönne; véletlen is azok láttára, kicsoda 
szállott ki a' fényes Vürstbúl? felelet, a’ hi
res vitézségül Vitézvári Báró Simonyi, kinek 
fényes jövetele , minden jelenvalókat bámulás
ra ragadott. -

Más nap az Ármádiának óhajtott újjabb 
helyheztetése kijővén, annak tartalma szerént 
a* Herczeg Hesseú Homburg Huszár Regémentye 
is Fratoczia Országba tovább nem maradhatott, 
melly fo. hagyás mellett Simonyi egész csendes
ségbe lévén-, 18 ló October p-kén a’ minden
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jóval ’s gyönyörűséggel tellyés tanyájáról ren* 
d e lt útty ára indúlt; és még aznap AuxonVá* 
rossában jött5 onnét |o*kén Dollban. li-kén  
Selieresben. 12-kén Lons le'Saonierbe szeren* 
esésen megérkezett j hol,m íg az elindított Ár
mádia újjabb utat nyerge, tizenhárom nap né* 
pével kényszerént való nyugodalomba mara
dott; és midőn az új rendeltetés megérkezne * 
azonnal October z5-kén Franczia Országbál 
végképpen a’ Hessen Hömburg Regementyp ki- 
átázott: és Svajtz tartománynak egy kis részén, 
egész Német Országon pedig kérésztől Austriá- 
ban érvén, December 4-kén Simonyi a’ Stabal 
Veís Várossában helyheztetett: hol minden 
katonáinak ugypn csak jól esett valahára ama 
Lengyel füstös ;büdös ház helyett ( kiben a* 
marha is lakik ) egy szép csinos gazdag Austri- 
ai gazdánál kvártéíyozni; kiknek emberszere, 
tó tehetségeket eleinte nem kevéssé bámulták, 
midőn naponként a’ szép terétett asztalnál jó 
lakván a’ gazdát’kérdenék: hogy mivel tartoz
nak ? mellyre a’ , Katonát mindenkor tisztelő 
gazda csak nem haragudva feleli: az ,Urak ta
lán csak nem teszik nékem tf&in szégyent, hogy 
az ételemet is megfizessék; hiszen nálunk a’ 
katonák m#g soha sem fizettek semmit! — 
melly becsületes Austriai szokáshoz a’katonák 
csak hamar hozzá szokván, itten reménytelen 
jó napokat töltöttek. Azonban Simonyinak 
vagy két hét múlva azotv örvendetes parancso*. 
lattya érkezett, hogy a’ Bétshen megkívánta- 
tó fényes szolgálatra, népéből két Ďivisiót ha
ladék nélkül adgyon; a’ Regementyének pedig 

'másik fele, Vels környékén, és Salczbnrgba 
•fog kvártélyba lenni. Simonyi ezen kívánatos 
parancsolat tellyesitésén pera soká gondolkod
ván másoktól is keveset, vagy éppen semmit



sem kérdezősködött; azonnal a’ kivántatott két 
Divízióval a' Stábot is megindittya, és vélek* 
együtt December zB-kán Béts Várossában a\ 
legnagyobb, és fenyessebb parádéval berukkolt; 
mellykor Vitézségének halmozott tiszteletére, 
a’ Bétsi boltok ajtain, félárkus nagyságban 
ékesen kimeczett, sőtt színekkel is világosig 
tott vitéz képe ékeskedett. — De bezzeg nem 
sokára jött a' panasz iránta, hogy a’ Stábal 
együtt hirnélkül Vels Városát elhagyta. — Rit 
már tiszteltetése végett midőn vissza fordítani 
nem akarnának) csak hamar megrendeltetett 
szolgálatra való ottan maradása.

Bétsbe Simonyi mint különös fényességű 
Fejedelmi Városba, minden nagy nevezetű 
Házaknál tartatott társaságokba különös tisztel« 
tetés mellett járván napról napra barátságokban 
részesült, és nékie is gyakran adatott szeren« 
cséje azon fő Urakat, Characterjéhez illő asz« 
tálánál meg tisztelni. E' nevezetes Császári, 
Királyi székes Városba való szolgálatba nem 
kevés szorgglmatosságú gondgya volt Simonyi- 
nak, a* véres háborúbúi, *s pusztítás alatt volt 
országból, egyenesen a* le g ’nagyobb Város 
csendességére ’s bátorságára hozott embereire 
vigyázni, és a’ kívánt katonai fenyíték feltar
tására annál is inkább szünetül ügyelleni, mi« 
v e i  emberei nem csak a’ huzamos táborozásba, 
de már Lengyel Országba sem a’ leg jobb vért 
szitták ereikbe. De még is. a’ nagy tapasztálá- 
só , 's nagy várakozású Magyar vitézek, fő 
tiszteltetéseknek tellyes megismerésével, egész 
utólyáig a' kivántatott leg jobb rendben marad« 
ván; mindenek megelégedésére magokat dicsi- 
rete sen viselték. — Azonban Simonyi itten a’ 
többek között egy valóságos nevezetes remek 
munkát tett azzal j hogy az egész Tiszti , kart



egészen újra ( adjustérozta ) ,  minden megki* 
vántatott katonai öltözetted fel ékesítette : mi« 
nek végre hajtására már ez előtt két esztendő* 
vei minden háborúi zulagot, vagy más ollya* 
tén nevezendő pénzeket minden Tisztnek égé* 
szén elhúzatta: sött az ellenség Országába még 
némelly rendes fizetéseket iš fére tévén, egy 
valóságos töke pénzt csinált', mellyhez még 
azon 4oo forintot is , mellyett minden Tiszt 
a' Dijoni Lóger után jutalomul nyert.,v hozzá 
té^én? igen kevés kivántatott hozzá, hogy áss 
egész Regementbéli Tisztek a* leg szebb, és 
jobb egy forma vitézi ruhában öltözhettek. 
'Azon kiviül Simonyi csak hamar módot talált, 
hogy minden Tisztnek egy új parádé Zafran- 
got, azon válóságos jó szivü indulatbúi aján
dékozzon $ mellyel mindenkor, és mindenütt* 
azok’ érdemeihez tisztelettel viseltetett. De 
niég mi nagyobb annál ? hogy több illy tete
mes költségek mellett is, illy fényes Regement* 
olly gyönyörködtető Városbúi, —- Bétsbűl — 
minden adósság nélkül, valóságos tisztelettel 
kijött; a’ mi ugyan nem köhyü dolog.

A’ többi között Simonyi Bétsben egy est* 
Ve a' Rämthner kapui Theatrűmba megjelen* 
vén éppen egy Magyar Országi történet, e* 
czim alatt ž A' kis Béri Ballét adódott előz 
(melly koronás Fejedelmihez szívből eredett 
Magyar öröm, Komárom Vármegyében hely* 
heztetett Kis Bér Magyar mező Várossában * 
azon rémőlést okozó időben történt; midőn 
a' dühösen törekedő Franczia ellenségtől as 
Austriai Császári Birodalomnak {elforgatás* 
czélba vétetett; sött már azon ro'ppantott Bi
rodalomnak véd falait betörvén; nem csak a* 
Fejedelmi kincseket szokott helyéről megmos* 
-ditntta. de a’ Császári 's Királvi Udvart is . Bé*



isi székéből megbolygatván, ama hív Magya
rok’ kebelében tette: ez útba tebát midőn az 
akkori Felséges Császárné, és Magyarok Ki
rálynéja Maria Ludovica , Heves Vármegyé
be belybeztetett Eger Várossá bátor hív lakos* 
saihóz, ’s jobbágyaihoz ideig való csendes la
kásra jönne; a* fellyebb nevezett Kis Bér me
ző Várossába néhány napi nyugodalomra tért; 
ho] az oda való közönség mindenkor szeretett 
Királynéja valahai látására, Magyar örömbe 
merülve, az ellenséges ijeszgető rémülések kö
zött is , tehetsége szerént igaz szívből eredett 
jobbágyi tiszteletét öntötte: melly Kis Béri vig* 
tság egy némelly által Theatromi darabba fog
laltatván , csak hamar külső Tartomány béli 
.Városok’ játszó színeikben is, az erkölcsi ség
nek , és jó indulatnak valóságos tárgya mara
dott. Melly eddig Simonyi előtt isméretlen da
rab' módos elő adása, őtet azon örömös indú. 
latra buzdította; hogy ha még ezen Ballét elő- 
adódna, megmásolhatatlanúl itten szolgálatba 
lévő katonáit Theátrumba viszi : és valójában 
nem sokára szeretett Katonáinak örvendezésé
jre szándékát végben is vitte; azért a’ mint reg. 
gel a’ tudósítás kibocsátatolt, azonnal a’ felső 
galleria alatt lévő második-emeletet egészen 
kibérelvén , a* szokott 'időre csinosan felöltö
zött Katonáit minden szép renddel felvezettet
te; maga pedig Simonyi a’ Nobel Partierbül 
isméretlen titokkal figyelmezte; hogy ugyan 
mit fognak emberei cselekedni, ha a’ Tlieá- 
trumotj és a’ Bétsi fényes Publicumot meg- 
láttyák; különösen pedig Simonyi nem kevés 
gondal vala egy szegletben, hogy Ugyan miné- 
B1U érzéssel lesznek illy helyütt emberei. Azon
ban a’ Ballét előtt adatott kis darabotska ját
szása alatt, olly különös csendességben vol-
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tak,felül a’ felsodort baj úszú Magyarok, hogy 
sok még a\ szeme pilláját, sem mozdította, fí- 
gyelmetességében, mivel méltán gondolta a* 
tiszteletes erkölcsiség* tudományát csendes fi
gyelemmel halgatni. Ezen eddig nem tapasz
talt gyülekezetét a* publicum észre vette ugyan, 
de nem tudhatta hogy mi lehet ezen sok szebb
nél szebb egyforma Öltözetű ember, kik mint 
egy (Pantomin) csak nem ékes meredve va- 
lának: kik iránt a’ Publicum addig curiosusko- 
dott , mi végre ezen példa nélkül való dicsire- 
tes tettét Simonyinak megtudván; határtalan 
.andalodva a* pillantástól óta úgy bámulta, 
hogy kiki az actoroknak ( színjátszóknak) hátat 
fordítván; szerelmet szülő ragyogó szemeit a* 
Huszárokról le nem vette. Ezen érzékeny pil- 
lantatban ugyan ki volt leg nyukhatatlanabb ? 
felelet: Simonyi; mert altig várta hogy kezdőd- 
gyön a’ Ballét; melly is az első darabb vége
zete után Csak hamar elkezdődvén,  midőn a* 
szép Magyar öltözetű vagy húsz derék tánczo- 
lók megjelentek, és Magyar módra tapsolva, 
s több taraju sarkantyújuk’ pengésével a’ leg 
szebb -Magyar tánczot járni kezdették; azon
nal a’ Huszárok nagy mozgásban eredvén, elei- 
tűl óta utólyáig Nemzeti örömből ömlött meg
elégedéseket tovább nem titkolhatván, az egy 
mást Követő vivát zengését ugyan hajigálták 
lefelé; sott végre hasonló örömbe merúlve 
minnyájan ama verbunk módra Sarkantyújo- 
kát ösveütvén , nem csak a’ jatszóktánczát éke
sítették ; de az egész Publicumot is különös 
Nemzeti víg méltóságra úgy annyira élesztet
ték,* hogy éppen a* Játszók* szerencséjére esett 
a’ Ballét után szokásba vett, következendő já
téknak ki nem hirdetése; mert a* Magyar öl
tözetben lévő hirdetőnek újonnan való megje*.



lenesére , bizonnyára. a' Huszárok addig tap
soltak volna; míg közörömök’' megmíitatá* 
sára velek együtt újra tánezba nem ugrottak 
Volna. E' különös pillantatnak tehát vége lé
vén ; az egész' kaszárnyában levő katonaság, 
vagy két hétig mindenkor, és mindenütt egye
dül errul beszélgetve töltötte idejét ; és pedig 
az egyik édes emlékezve m ondaU gyan- paj
ta?, emberek voltak é azok? Neán volt é szem
fényvesztés ? A’ másik pedig csak a’ sült ök
röt szeretvén, mélly gondolatba merülve azon 
tűnődött: vallyónki eszi már azt meg? mire 
á' harmadik gyorsan feleli; ne; fély, bele fér 
azokba, kik ott ugrándoztak; mért mind ol- 
lyan sugár mint az agár. — A' négyedig pe- 
<jig becsület érző szemérmes illetődéésel víltat- 
ta : bizony még sem illik annyi sok beéšúle- 
ťes emberek előtt csak nem' mezítelen ugrál
ni; hiszen én egynek még a’ púpját is láttam, 
’s a’ t.

Aliig jöttbe a’ más két Divisio Bét'si szol- 
gálattyára, azonnal regula szerént két közem
ber szeretett óbesterekhez Simonyihoz kül
döttséggel menvén , azon alázatos nagy re
ménységül kéréseket könyörögve eleibe terjesz
tették ; hogy irántok mindenkor tapasztalt nagy 
szivőségébul, őket is azon Theatromi örömbe 
részeltetni kegyesen méltóztatna; hiszen mi is 
tökélletesen fogjuk magunkat viselni. Azon
ban mivel valamerre ment Simonyi Bétsbe; 
mind csak azt kérdezné tőle; hát mikor viszi 
megént katonait Theátrumba? mert ők is sze- 
retnék azt látni : azért tehát Simonyi ez újaübb 
két Divisiót is nem sokára egy valóságos atyai 
szeretetbúl, előbbi módon mind bevitette; 
mellykor. a’ Theatrum úgy tele lett főbb né- 
sokkéi, hogy még sok emberek ki is marad



nának. Melly kedves katonáit szerető szivéből 
származott cselekedete Simonyinak, nem csak 
katonáiban örök háládatosságot szült; de a’ 
főbbeknek is például szolgált ; a’ publicumnak 
kedves enyelgést , és örök emlékezetet ha
gyott; a' Játszó Társaságnak pedig olly baszr 
not; hogy Simonyinak jelenléttét, akár min
den, nap, külömböztetett tiszteltetés mellett 
is , Sftiv óhajtva kívánnák ! szóval, lehet gon
dolni micsoda indúlatot tehetett a' Theatrum 
illy emberekben , kik katonaságok előtt a’ Ma
gyar Országi pusztákon neyekedvén, nem hogy 
iliy fényes emberi kimiveltetésrűl gondolkod
tak volna; dé még katonaságok előtt tükörbe 
sem néztek: azért Béts VárossánaK is elegen
dő bámulására lett, hogy illyen emberekkel 
egy Udvari szolgálatot tenni, éspedig olly di- 
csosséges megkülöm böztetéssel mint Simony,i 
tett, nem könyü dolog légyen; annál is in
kább : mivel Németül fele sem tudott és így 
áz úttzáknak néveiť éppen meg nem tanulhat
ták. De azonban igaz az, hogy a* Magyar Hu
szárba benne van azon Némzeti hív- elmebeli 
tehetség*; hogy küldgye az ember akár hová , 
és akár mére,  csalhatatlan oda talál: meily 
termétzeti hiv tehetségoket» főképpen Franczia 
Országba sokszor sok Elöljárók esudálkozva 
tapasztalták. Azon felül, mivel a’ Regement
ben a' becsületet, ’s tiszteletet szerző iparkor 
dás, —* biv szolgálat, — és jó rend^a’ leg 
fentebb módra'meglévén, Simonyi is vitézi 
példája által elegendő lelket öntött belé; az
ért is mindenfelé nyerte a’ becsület korobárr 
ját; sott högy embereit a’ fontos szolgálatig; 
rendtartásra, éá a’ csendes bátorság feltart ásás
ra hivebben buzdítsa, sokszor Sirtaoityi Polgá
ri öltözetben éjjelenként a’ kis Posztokat a la tv



lomba megvisgálta, és ha a’ Városba pátrolt 
«ló talált, utánna nyomult; ha vallyon meg
teszi é igazán a' kiszabott kötelességét ; vagy 
néni csap é más félé. 's a’ t. — Illy fáradha
tatlan ügyellésében egy estve Simonyi'Thea
tro m után hazafelé menvén, a' közel történt 
lármára oldalvást oda ment, és láttya az út- 
tzákra kiállítatott lovas katonái közül egyet ki- 
vont karddal egy hintó előtt feszesen áll a n i; 
ki rettenthetetlenál á’ h intót egy nyómat sem 
bocsátotta, mivel ki vplt rendelve hogy egyik 
kotsi éré mennyen, a' másik pedig arról jö- 
jön.‘.’s a’ t. Simonyi csak elnézte, hogy ugyan 
zni lesz márebbul, a' Huszár egyet sem szólt, 
csak kardgyát felfele tartva magában mormogott 
ha a’ kocsis csak mozdúlt is : a' kocsis pedig 
erőszakoskodni éppen nein merészelt, mivel 
már a' Huszárok ókét becsületre annyira meg
tanították , hogy a’ külömben lármázó kocsi
sok már néhányszor vágott kalappal, és ba- 
czukával is mentek Símonyihoz. Végre a’ k ^  
csis igen alázatosan, — a’ mi ô közöttök igen 
ritka, — azt mondgya: Istenem csak tudnám 
mit akar ‘ez az ember vélem; bár csak Magya
rul tudnék! az Uraság pédig csendes sóhajtoz
va ült az üveg alatt, mig egy Polievaj óda nem 
érkezett, és a' kocsit visza nem fordította vol
ta a .—1 Mivel pedig a Huszárok már imitt amott 
sok vágásokat kiosztogattak a' becsület tsni- 

-tásakor, kivált a’ Banknál pénz váltáskor, ma
goknak mindenfelől félelemből folyt tiszteletet 
szerzettek t különösen pedig egykor a’ Bank
nál midőn a' külső kapuban álló curasirt a’to
longó nép vakmorőségbe dőlve, lovastul fele
melte , és tovább vitte volna; a' zúdult nép 
egészen betörte magát, és a' belől álló. Hű- 
•zárra] is éppen úgy akart tenni;' de szeren



cséjére a' Huszárnak éles sarkantyúja* és rá
g ó s  lova lévén * eleinte magától meglehetősen 
tágította őket; de meg is végre csúnya erő
szakoskodásokat el nem kerülhette; mellynek 
azon siralmas következése lett: hogy két Bur
n er  öszvevagdaltatott, vagy tizenegyen pedig 
emlékezetűi jó vágásokat kapván haza kúdo- 
rogtak: melly csitepatéért csak hamar felsőbb 
Jhelyrűl Simonyihoz parancsolat; érkezett, hogy 
azonnal feleilyen : micsoda parancsolatokat 
tett?  és hogy ijly szomorú esetek többé netör- 
tényenek. — Mellére Simonyi rövideden azt 
•felelte: hogy megtanítottam embereimet a' 
kardlapozáshoz; mivel esak nem bizonyos«, 
hogynémelly Bétsi lakossal* jő szóval éppen 
semmire sem megyen az emberi — melly fe
lelettel tökéletesen megelégedtek.

Mindazáltal a* Bétsi Residentiába való lét
telével igen sokat nyert a' Regement, mert a' 
Tisztek sok szép Társaságokba részesülvén« 
magoknak különös főbb isméretségeket szer
zettek; naponként a' Theatrumban is megfor
dulván, kellgmetes órákat töltöttek; és úgy 
a’ köz nép is pallérozott emberek’- társaságáról 
mulatozván, szembetűnő kimiveltetésre alkal
matosságot nyert, — Külömben pedig Simo
nyi is e' fő helyheztetésében alkalmas módot, 
talált,; egy Obristlieutenantot; hájom Majort; 
hat Svadrony Commendánst; három második 
Kapitányt; négy fő Hadnagyot* és négy Al
hadnagyot a* Regimentül másfelé elhelyhez- 
tetni; éé ezek helyett válogatott Magyar Vité
zeket a' Regement mostani ékeségére hozni.

Azonban , midőn még a’ Dyoni Légernek 
vége lett* azonnal az úgy nevezett Velliták 
((vagy is a szerencsésebb háború folytatására, 
»linden Magyar Vármegyéktől adatait séged



katonaság) a’ Regeme«tehtul, tulajdon Vár., 
megyéjekhez vissza inditattak, és Megyéjek 
kebelében becsülettel széjel is oszlottak: Melly 
tábori alkalmatossággal, mivel a’ Herczeg Hes
sen Homburg Regementyéhez T. Nemes Bi
har Vármegye egy Divisiót; (osztályt,) ésT. 
Nemes Temes Vármegye is 6zinte egy osztályt 
adott volna ; most ezen Velitesek dicsosségea 
hazatérésekkor, Simonyi mind a’ két Várme
gyének^ Hazánk nyugodalmas boldogságára 
törekedő Atyai gondoskodásokat levele által 
megköszönte, és egyszer ’s mind a" Veliták- 
nak igazi katonai virtussait megdicsirvén, ’s 
azoknak minden alkalmatosságokban tett be
csületes jó viseleteket, a \ Nagy kegyességő 
Vármegye Rendéinek haládatos szivüségében 
ajánlotta. M el lyre T. Nemes Bihar Vármegye 
e ’ képpen felelt,

Nro. 364.0

Méltóságos Báró és Óbester Ú r!

Méltósztatott a* folyó Esztendő Martius a6-fcán 
 ̂ . BétsbÓl költ becses Heveiében a* Méltósá

gos Úr bennünket a,’ felöl tudósítani, hogy 
az általunk kiállított Velitesek közül némel- 
lyek ezüst numizmát, mások ismét pénzbe
li jutalmat nyertek légyen Ô F e l s é g é 
t ő l ,  az útobbi Háborúban tett vitéz csele
kedeteikért.

Ezen minden buzgó Hazafinak kedves 
hirt annál tökélletesebb örömmel fogadtuk, 
mivel ezen általunk ki állított sereg, egy 
olly nagy nevű, Vérdemu Hadi vezér által, 
mint a’ Méltóságos Óbester Ú r, vezettetvén 
«•’ piáczára mind a’ Méltóságod Urnák,

—  ' 248— *.



tainä egyébb felső Hadi Tisztségeknek 
lyes megelégedését megnyerte, —

Kik midőn a’ Méltóságos Urnák a' fent
irt hir adás eránt való szives köszönetünket, 
ezennel kinyilatkoztatnánk a’ Velitesektol a’ 
Nemes Regementhez vissza tért Tiszt- Ura
kat a* Méltóságos Urnák további pártfogásá
ban és Hazafiui indulattyában ajánljuk. A’ 
kik illő tisztelettel maradunk. —

A’ Méltóságos Báró, és Óbester Urnák
Költ az 1816-dik Esztendő Junius ai-kén V. 
Olasziban tartatott különös Gyűlésünkből. —~

el kötelezett szolgái 
Bihar Vármegye Render 

Riadta Tóth Gabor m. p,

Tekéntetes Nemes Tems Vármegye pedig 
hasonlóképpen a1 vitézi érdemnek tellyes meg. 
ismérésébul örömre fakadott érzését e’ követ
kező levelével bizonyította,

Nro. 969-0
Sz. Iván Havának 10-ik Nap
ján 1816 Temesvárot tartatot^ 
közönséges Gyűlésünkből.

Herczeg Hessen Homburg Nemes Magyar Lo
vas Ezered Kormányának Báró Simonyi Jósef 

Ezeredes Kapitány Úr Ó Nagyságának.

Nagyságodnak azon Hazafiui bnzgósága nielly- 
t*él fogva szeretett Fejedelmünknek ’s Edes 
Hazánknak védelmezésére Megyénkből ki
kelő Velites Lovasainkat a5 Hadi mesterség



gyakorlásáéban bölcs - kormány ozása által 
ápolgatni méltósztatott. Nemzeti szivünkben 
örök háládatosságot gerjesztett. Hogy ennek 
hathatóságát, vagy Nagyságodnak számta
lan megRülömböztetett érdemeit több kife
jezésekkel említsük szükségtélen —- mint 
hogy Nagyságod kinek Hazánkhoz ősi alkot
mányunkhoz , ’s Királyunkhoz , minden idő
ben kimutatott hivsége, és ^teretete ösmé- 
retes, mind a* kettőnek tellyes valóságát 
tökélletessen érezi, és ez a' csendes, és ön» 
nöb magával való megelégedés melly a' vir
tussal egybekötött terhes fáradságoknak, ha 
szinte néha feltett c^élyokhoz nem egészen 
közeledhetnek is ,  Horostyén koszorút ké
szít.

Hogy Megyebéli. Velites Lovassaink ma
gokat jeles.viseletek által megkülömböztet- 
ték, Nagyságodnak hozzánk bocsájtott hi
vatalos levéléiből különös örömmel értét- 
tűk*, meg lévén arról tökélletesen gyözet- 
tetve , hogy illy jeles erkölcseiket egyedül 
csak Nagyságod vitéz vezérlése alatt a* Ne
mes Ezered Virtusáénak segítségével, ’s több 
Ezeredbéli és Velites fS Tisztek’ fáradhatatt- 
lan igyekezeteik mellett voltaképpen kifejt
hették. •

Fogadgya tehát Nagyságod egyszer .’S 
mind az Egész Nemes Ezered is barátságo
san mind ezekért szives köszönetünket, és 
a' felől soha kételkedni ne méltóztásson, 
hogy. valamint szeretett Fejedelmünk, ’6 
Édes Hazánk a’ . vitézi Érdemnek megjutal- 
maztatásán minden időben igyekezett vala, 

úgy mi is minden alkalmatosságot két 
kézzel ölelni fogjuk, melly által Nagyságod
hoz , és a’ Nemes ^Szeredhez viseltetett Há*



ládatosságunknak igaz ’s nyilván való jelét
adhassuk------ Egyébb eránt Nagyságodnak
tudtára adni akartuk, hogy az által küldött 
két ezüst érdem pénzeket e’ mai napon tar
tatott köz Gyűlésünkben Bakker János / é s  
Anzelm Mihály Velites köz vitézeinknek ál
tal adtuk, — a. mit is bővebben ország szer
te szélyel az újság által kihirdettni' ren
deltük,

T. N. Temes Vármegye közönsége.
Több illyetén Megyebéli megtiszteltetés 

m ellett, a’ Bétsi fényes Udvari szolgálat felvái, 
tásának ideje közeledvén, Simonyinak ismét 
hathatós gondolkodásai kerekedtek, hogy a’ 
Regementnek vitézséggel szerzett érdemeit, 
valamint ez Udvari szolgálattyában dicsosség- 
gel feltartotta, úgy a’ következendő új hely* 
heztetésével is mind inkább öregbítvén; annak 
méltóságos megtiszteltetését eszközöltesse. Ar
ra való nézve , hogy tábori koszorúval ékesített 
vitézzeit valahára rég óhajtott Édes Hazája’ kéj 
belébe hozhassa, minden fáradságos lépéseket 
elkövetett; és mivel Simonyinak" főképpen 
Nagy Váradra lenne kívánsága, a* Mérveid Uh* 
lánüsok’ ugyan akkor Nagy Váradon tanyázó 
Óbesterével Báró Hamersteinaí, ki pedig ép
pen Bétsbe kívánkozott szolgálatra menni) 
öszvebeszélvén, olly plánumot tettek! Hogy 
egygyes erővel jó helyett zörgetvén, csak ha
mar czélyokat mind ketten szerencséltették; 
mellybe Simonyi annyival is inkább leg na-, 
gyobb lépéseket tett, mivél ő akkor is a ke
gyelem fészkében ült. — Azonban midőn Si
monyi Bétsben illy Atyáskodós szorgalommal 
foglalatoskodna, Szalezburgba lévő Nemes 
Hessen Homburg Huszár Regementnek osztá



lya különös fényességgel ünnepelte Szent Jó- 
sef napját, mint MéJtóságos Vitézvári Báró 
Simonyi Jósef szeretett Ezredes Kapitányának 
Neve napját; a’ mint a’ Hazai ’s külföldi Tu
dósítások, a’ 27. $ l .és 32-dik szám alatt Nem
zeti örömmel e’ képpen hirdeti.

Akár hol légyen a* Hazafi mindenkor szí
rében vagyon hazája, szivében kedvesi, , 
örömmel'ünnepli azon napokat', mellyek az 
Ő tiszteletének tárgyaira különösen emlékezte
tik. Illy nemes indulattól lelkesittetvén Ns. 
Hessen Homburg, Huszár Regementnek vité
zei Szalczburg nevezetes nagy Városban, az 
Austriai Monarchiának újabb határán Sz. Jo
sef napját előző estve fényes ünneplést tartot
tak, Mélt. Báró Simonyi Jósef Ezredes. Kapi- 
tánnyok tiszteletére. Ezen Bajnok, kit vitézi 
érdeme köz tiszteletre, atyáskodó jósága, fiúi, 
szereltre tett méltóvá ; Ezen Bajnok, kit ne- ‘ 
más seb, helyei' nem kevésbbé ékesitnek, mint 
jutalomul nyert több Czimeres Rendéi", Ezen 
Bajnok, kinek dicsössége., .valamint most az 
Austriai vitézek’ sorában jelesen tündöklik, 
úgy a’ Magyar vitézség históriájában örökre 
fenn maradandó, melly tellyésen megnyerte 
Alattvalóinak szivét, világosan kitetszett azon 
gondos tiszteletből, mellyel az ô nevenapját 

Szalczburgi osztály dicsőítette. Nem eléged
tek meg ezen vitézek , hogy magok között szi
ves tiszteleteket kijelentenék : hanem ezt azon 
nagy Várossal is kívánták éreztetni, Eľ végből 
az egész pompás kaszárnyát szépen ki világo
sították, kapuit, pártáaatyáit tiszafenyŐvel az 
épétömesterségnek' rende szerént felékesitet- 
ték; a’ két bapu között igédig hadi jelekkel, 
’s Regement’ czirneréveJkörulyétetve az ô szé
pen festet képét helyheztették. Midőn ere»



tündér kertnek látszó tünemény a* szemet fé
nyességére ragadná , benn az épületben fel« 
-váltva a’ kellemetes hadi muzsika zengedezett, 
*s'a’ fiúi Szeretettől lelkesített vitézeknek örö
mét a' Lakosokkal olly hathatósan közlötte; 
hogy ezen ünneplés nem csak a* Magyar vité
zeknek: hanem az egész Városnak köz ünne
pévé látszatott'változni t mert már olőtte való 
éStve a’ szép Kaszárnyának mind a’ két. kapui 
hi valának díszesen világosítva, *s egyiken ezen 
hazafíui buzgóságnak kifejezése fényeskédett :

Valamint Árpádot, Hunyadit, és Zrínyit 
Kedvelték Magyarok hajdani Vezérit:
Mi sem csekélyebben az Jósef Simonyit,

, Ki vitézül szokta vezetni Ezredit.

A’ másikán pedig ugyanazon értelmű Né
met versek tündöklőitek. — Éljenek Nemes 
Hessen-Homburg Huszár‘Regementnek derék 
Vitézei! kik midőn büszkélkedve tisztelték 
nagy érdemű Ezredes Kapitányokat, a’ Ma
gyar szívnek nemes érzéseit is világosan meg. 
bizonyították. •—r

Mélly_ ünneplés, ha a* Hessen - Homburg 
Hg. nevet viselő Huszár osztálynak szép lel- 
két mutatta; annál szívesebb indulatot mutat 
az Ezredes Kapitány Urnák, Máit. Báró Sí-, 
monyi Jósef Ő Nagyságának háláló Levele 
melly e’ képpen szól!: i *

V i t é z e k ?  ^

örvendetessen esett tudtomra, hogy kel
métek az én nevem napjára egy olly tisztele
tet tettek mellyel csak egy ollyan seregtől le- 
b$t várni, a* kiben Lelket, Érzékenységet,és

*—  aÓ3 — •



Becsületet tapasztalni. Hlyen nemes tételért 
vegyék kehtek jutalomul tőlem azon bizonyí
tást , hogy valamint a' szivem buzgóságát ki 
nem fejezhetem, úgy az kelmétek hozzám va
ló hajlandóságoknak ezen világositását annyi
ra becsülöm, mint büszke vagyok illyen se
regnek Vezérje lenni. Minden alkalmatosságok
ban megfogják tapasztalni, hogy kelméteknek 
sorsa szivemen fekszik, és hogy én is egész 
bizodalómmal viseltetem kelmétekhez.

Valamint ellenség idejébe az Ezredemet ve
zetvén , mindenkor örömmel, és megnyugodott 
szívvel húztam ki kardomat, keliüetek vitézsé
gét, ’s engedelmességét tellyesen esmérvén, 
és világosan tudván , hogy Becsüllet koronáz
za minden dolgomat, valamikor kelmetek 
artzok előtt vagyok; úgy mostani Békesség
nek elérkezésében, mellyben már külömbözo 
Numerusban 1 £ Esztendőt egész Regementnek 
becsülletére kitöltöttünk; viszem kelméteket 
baza Nemzetségeinknek kebelében , ’avval az 
egész reménységgel, hogy valamint idegen Or
szágokban meg az Ellenség’ földjén is , mint 
egy Becsül letes Hadi Emberek, úgy viselték 
magokat, hogy az által magoknak a' földné- 
pétol érdemet, .  az fölíebb Valóiktól pedig 
egész, megelégedést nyerték;'úgy az Édes Ha
zánkba melly tői ezen Regement már 3 i. Esz
tendeje eltávozva lévén, egész viseleteket min
den jó erkölc%ökkel megdupplázni fogják;, mi- 

* vei avval ď Hazájoknak legfőképpen tartoznak.
Legyenek kelmetek ennekutánna is egész 

Bizodalommal én hozzám, és úgy fogják min
denkor tapasztalni , hogy vagyok .

Kelméteknek
> Jó akarójok és Óbesterjek 

B. Simonyi.
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Mindenek mellett tehát 1817 Aprilis 16-án 
az Hesseií • Homburg Huszárok a' Bétsi Udvari 
szolgálaton felváltódván, Simonyi a’ Klásira 
egész parádéba népét kirukkoltatta; bonnet a* 
Korona Hferczeg Ferdinand, sok Gyenerális 
követségével egész a' Léniáig kikísirvén, Őket 
sok tisztelettel beborítva útnak bocsátotta. A* 
Generál Commandó pedig a’ legkedvezőbb irá- 
savai Simoiiyinak megköszönte, a’ Regemen* 
tyének jó., és nagyon megkülömböztetett vi
seletét. ...

Ez új helyheztetés nem esak SimonyiöaK 
de az egész Regementnek igen jól esett, ki* 
vált pedig midőn Magyar Országba értek; ki 
könnyes örömbe borúit, hogy már valahára 
egyszer Hazai nyelven födiek^el beszélhettek; 
és valójában száj ki sem mondhattya azon örö
met , melly szívesen látták a* Dunántúl lévő 
Magyarok a’ Regementet; azért is minnyájan 
minden boldogságban utazván, a' Stáb kétDi- 
visióval Majus i-ső napján Pestre szerencsé
sen megérkezett; mellyet a’ Pesti újság 36-dik 
szám alatt, i]ly különös örömmel írt.

Majus első napján kedvező szép idővel ér
kezet be Pestre Hessen - Honjburg Herczeg ne-, 
vet viselő JNs. Huszár Regement. Valamint yi- 
tézkedésének híre mindenkor kedves örömre 
gerjesztette Hazánkat, úgy most megérkezése 
a’ két Város íigyelmetességét egészen magára 
vonta% Bétsből Apr. ló-kán indúlt meg Ezen 
első osztály, a’ hol a’ Felséges Udvar előtt 
szép rendtartása, és pontos Szolgálattya által 
magának nagy becsületet szerzett. Budára ér
kezvén, a’ Vár rétyére kiállott ’s Ott Tulajdo
nosa Hessen - Homburg Fr. Herczeg által, a* 
ki Ferdinánd Királyi Hg. mellett (adlatus) 
a’ Hadi kormánynál vagyon, megvisgáltatótt.



Tetszését találván az egész osztályban maga <5 
Herczegsége több Generálisokkal vezette fel a* 
Várba, hol ô Tsászári Királyi FŐ Herczegsé- 
gének tiszteletére megállapodott. Onnan Pest« 
re vezette Vitézeit a’ tisztelt Herczeg, hol te« 
mérdek sokaság óhajtva várta. Ki állott a' vi« 
téz' sereg a’ nagy piaczon, ’s nevelte a’ nézők
ben azon gyönyörűséget, mellyet már minde- 
niknek ortzáján lehetett olvasni, midőn a' hí
don által jöttébe mind hires Ezredes Kapitá
nyát Báró Vitézvári Simonyi Jósef Ô Nagysá* 
gát; mind fejenként azon jeles Tiszt Urakat 
látná, kik melyeiken bajnoki tetteiknek tzi- 
mereit viselik. A’ hídnál Ns. Eszterházi Gya
log Regementnek hires Muzsika Bandája kö
szöntötte , ’s félyáltotta az Ezrednek szép öltö
zetű számos tagokból álló, ’s jeles tehetségó 
Muzsikáját. A’ Tulajdonos Hg. minekutánna 
újonnan megtekéntétte az Osztályt, szálásokra 
bocsátá. Mivel pedig Simonyi a’ hét Eleétor- 
nál lenne szálva, a’ tiszteletes látására öszve- 
gyűlt sok néptul, és muzsikától, a* két nap 
szekér sem mehetett a’ Váczi ótzán. Az nap a’ 
Palatínus ô Tsászári Fő Herczegsége, tegnap 
,a’ Tulajdonos Hg. vendégelte meg a’ Tiszti 
kart. Az egész Városunk qedig olly szives haj
landósággal fogadta a’ vitézeket, hogy bennök 
mind annyi attyafiát, és barátyát látszatott 
szemlélni. Melly szívességet, ezen szép, és 
vitéz Ezred maga viseletével is valóban megér- 
demlette.— Ma órakor vett búcsút az Osz
tály Városunktól, Tulajdonossá által ismét a’ 
nagy piaczon megtiszteltettvén. Szállása Ns. 
Bihar, Szathmár és Szabolch Vármegyékben 
lészen.

Bihar Vármegye e’ hires Regement* tis*- 
leletére *s elfogadására, mihénta’ Regement a’
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Megye határán áltál jött, azonnal a’ Tekinte
tes Nemes Magistrátusbúl rendelt fényes 
Deputátiója , Nemzeti örömbúi származott 
küldötséggel elfogatta, ás a’ Megye fő helyé
re vezette ; de még helyekre nem értek , min
den Stálíókban a' Tiszt Urakat, és al Tisz
teket jól megvendégelte j mellyet Simonýi 
csak hamar halmozott fényességgel minden 
Renden lévőknek soha nem reménlett mege
légedésével vissza adott. —* Illy öröm ér
zések között tehát a' Regement nyugodalmas 
helyeire rendelődvén; a’ Stáb 1817 Május 
18-kán Nagy Váradra szerencsésen, a’ vitézi 
legfényesebb módon berukkolt: melly Város
nak érdemeit Simonyi éppen úgy találta, a*, 
mint a’ világ rúlla tart. — Itten nevezetesen 
-dicsoiti Simonyinak tettét az , hogy valamint 
az Ellenség országába hires vitézségét bámulá
sig lobogtatta; úgy békesség idein édes Ha
zánk' kebelében, a’ Tudományok, és Tudó
sok becsülését czélba vévén; Váradon midőn 
A’ Királyi Academiában fél esztendőnként tar
tatott, nagyobb tudományoknak szorgalmatos 
Tanulói fáradhatatlan szorgalommal szerzett 
tudománybéli előmeneteleknek dicsiretes ,próJ 
bat ételeket adnák; mindenkor fényes katonai 
módon a’ Regementbéli Tisztség ékes követé
sével a' próbatételt ( Defensiót) Méltóságos 
jelenlétiével, másoknak példájára megtisztelte 
kiben (mint katonában) midőn a' Tanuló 
Ifiuság, a’ Tudományok iránt való szerete- 
tét; és a’ Tahitó Urakhoz nyilván mutatott 
tiszteletét szemlélnék; azon öröm érzések’ ki
nyilatkoztatására fakadtak, hogy minden' meg
jelenését. háromszori Vivát zengedezéssel; 's 
mélly tisztelettel fogadnák. Mélly halhatatlan 

Fit. Sim. J, élete, R.



példa nélkül való érdemeiért minden igaz Ma
gyarral én is csak azt zengem.

Vivat! Vivat t. Vivat!



A” T. T. Subscribens Uraknak 
nevei.

TA  ek. Balásci P o d l u s á n y i  ’S i g m o  nd  
Ur Vilkén i  Exemp.

— V i t k o v i t s  Mih kl y  Ur, Rir. Tábl. Ü- 
gyéssze Pesten 1 Exempt.

— S z é p  G y ö r g y  Ur, Hir. Tábla Ügyésszé 
Pesten i Exemp.

— Z e l e n á y  J á n o s  Ur, több Ns. 
VgyékTáblabirája, és Fiskális Pesten, i Ex.

Tiszt. H a m v a y  K á r o l y  Ur a*dik Eszten- 
dobéli Theologus i Exempl.

Tek. S o m o g y i  Ózi zmazi . a  E l e k  Úr,Kir. 
Tábla Ügyésszé, és Fiskális Pesten, t Exp.

— R u t k a y  Elek Úr, Kir. Tab. Ügyésszé 
.  és Fiscális i Exp.

— K o v á c s  M o y s e s  Úr, Pesten. % Exem-
ülar.



T ét. I b r á n y i  A n t a l  Úr, több Telt. Ns. 
.Vármegyék Táblabirája Debrecz., I Exp.

— F ö l d v á r y  A n t a l  Úr, Sztitsíbe Heres 
Vgyében 1 Éxpl.

— P i r c h  Jóse f Mé! t .  Gróf Batthyáni An
tal Ispánnya Bitskén i Expl. t

—- I r s a i J ó s e f  Úr, a1 Királyi Táblánál Es
küdt Pestén i Expl.

— T. erny e i . I s t v á n y* Úr, a’ Királyi 
Tábla ÜgyészSze Pesten 1 Expl.

Nztes P r e t s i n s k y  P á l  Úr,  Gyarmathon 
1 Expl. •

Fő Tiszt. Sz ű t s J ó s e f ,  a’ Kegyes Ösko- 
labéli Áldozó Pap, és a' Váezi Lyceurn- 
ban Philosophiának Professora 2 Expl.

F e r e n t z y  J á n o s  Úr,  a’ Törvények Tu
dományának 2-dik EsztendÓbéli Tanulója 
1 Expl.

Nztes Kra 1 o v a.nsk y L á s z l ó  Úr, Koro-
' nai Patikárins Erdélyben t Expl. *.
N. Tiszt. D u g n i ts ár J á n o s , Zombai Plé

bános 5 Expl. -
T eis. G y i k a  C o n s t a n t  in. Emanoel, Ts. 

Ns. Szala Vgyei Táblabiró ' l Exempl.
— Ns. Nztes és VitézIÓ Nagy Jeszeni Je

s z e n s z k y  G y ö r g  y Ns. Tolna Vgye 
Fő Birája, *s több Ns. Vgyéknek Tábla
birája Osibrákön 1 Éxpl. - .

TiSzdó P. Gr í nv a l ď LÓ r i n t z ,  Minoriták 
Provinciálissá 1 Exempl.

P. T ö r ö k  D a m a s c e n u s  Minorita 1 Expl.
P. Egyecl  C a j e t á n  Minorita l Expl.
P. K a m p u s  S á n d o r  Minorita i Expl.



o

Tiszt, N a g y  G y ö r g y ,  Aszalai Plébános Úr, 
2 Expl.

Nagyságos ’s Fő Tisztelendő D r é t a  Apt a /1 
Úr, a’ Zirczi, Pilisi és Pásztói egyesült 

. Cisterczitáknak Apátura 6 Expl.
— Fő Tiszt. M a r i c h  J á n o s  Úr, Fejérvári 

Kánonok l Expl.
Fő Tiszt. Mé s z á r o  $ J ó s  e f  Úr, Fejérváíi 

Kánonok i Expl.
Fő Tiszt, O r s o n i t s  J g n á t z  Ú r, a’ Fehére 

vári Setninariumban Theologiának Profes« 
sora» i Expl. '

JN.T . F a r k a s  F e r e n c z  a Mólt. .Fejérvári 
Püspök Secretariussa i Expl,

B e i t z y  I s t v á n  )
H o r v á t h  S á n d o r  )
K o v á t  s Z s i g m o n d )

• V e z i n g e r  G y ö r g y  )
Ho r v á t h  J á n o s  ) Gymnasiumhéli Profes- 
M ó r ó t z  K á l m á n )  sorok2 Expl.
N. L án g y  K á r o l y ,  Zirczi számtartó i Expl. 
S i m o n y i  Jó  s é f ,  ^-dik Oskolab éli Deá^ 

i Expl.
Nagy Tisztelendő S z é t s en y i K r i s t ó f  Szent 

Benedek szerzetbéli Áldozó Pap , és Ko
máromi Director i Expl.

^  J a n k o v i t s J ó s e f  Sz. Benedek szerzet« 
beli Áldozó Pap, és 5‘dik Oskolabéli 
Professor i Expl.

S z a b ó  J á n o s  )
V a r g a  J á n o s  )



o
N. T. C si  k Be ni  gnu&Sz. Bened. Szerzetese, 

és 4-dik Oskolabéli Professor, i Expl.
— T a k át s B e r n a r d i n ü s  Szent Bened- 

Szerzetese, és 3-dik Oskolabéli Pro
fessor 1 Expl.

— Bar ' bé l y  A s t r i k  do. do. z.dik Os
kolabéli Professor 1 Expl.
Ú j v á r i  F e r e  ne z,  GönyŐi Piébánus 
1 Expl.

Fő T i s z t . U g r ó c z y F e r e n e z  Úr, a’Kegyes 
Oskola szerzeteRectora, és a’ HelybeliGym- 
nasium Directora, ’s Böltselkedés Docto- 
ra íz  Expl.

Tek. F e r e n c y  Lá s z l ó  Úr) Város Tanátsai
— B o l d o g  A n t a l  Úr ) a Expl.
— L a d á n y i  S á n d o r  Úr, Ketskeméth Vá

ros a’ Fő Nótáriussá 1 Expl.
Tek. S i m o n y i  J ó s e f  Fiskális Úr, 1 Exp.
T. T .'N a g y ’ I s t ván  a* Ref. Collegiumban 

Rector, és Professor Úr, I Expl.
— M a t o l t s i  L á s z l ó ,  az Isten Igéjének 

Refoc. Tanítója 1 Expl.
Tiszt. P. Ki s s  T a m á s  Úr, a’ Kegyes Osko

labéli Renden lévő Novitiusok Mestere 
1 Expl.

T. B e l a  A n t a l ,  Kegyes Oskolabéli Áldozó 
Pap, és -5-dik Oskolabéli Professor Ú r, 
1 Expl.

Tek. S ü t ő  I s t v á n  Izsákon 3 Expl.
V ö r ö s  T h e o d o r ,  5-dik Oskolát tanúló 

, i Expl.
E s c h e r  Kár ó l  do. do. do. do.
P á t s ú  G y ö r g y  do. do. do.



o

Papp J á n o s  ,5-dik Oskolát tanuló 1 Expl. 
B a k e s  P á l  do. dó. do.
Sc h  wei  dl  J ó s é f  Úr, Zomborbaa 1 Expl.
Tek. B aisha'i Z a k ó  György , Tek. Nemes  

Báes Vármegye Táblabirája 1 Expl.
Nztes Bar t ha  Úr, Debreczenyí Könyvkötő 

2 Exempl.
Tks. S z u t h m á r y  J ó s e f  Úr, a'Magyar Kir. 

Helytartó Tanáts Ágense 1 Expl.
T ó b i  S i k l ó s i  Röny város, és Kötő Úr. 1 Ex.
Tek. T n r c s á n y i  I s t v á n  Ur , Ts. Ns. Pest 

Vármegye Táblabirája 1 Exempl.
Bernátfalvi Idösbb F ö l d v á r i  M i h á l y ,  Ts. 

Pest Vármegye Táblabirája 1 Expl,
Tek. JobbaháziD Ôr y F e r e n  ez Úr, Tek. Ns. 

Tolna Vármegye Táblabirája, Zombán 
1 Expl.

Méltóságos S i mo n  y i  Fer enc  z Úr,  Cs. K. 
Kammarás 1 Exempl.

Tek. P a j o r  J á n o s  Úr, a* Szabatkai Kir. 
Gymnasiumnak Direetora 42 Exempl.

Nagy Tiszt. B r e s t y á n s z k y A d a l b e r t  Úr, 
Szent Benedek szerzetén lévő Áldozó 
Pap, a' Bőltselkedés Doktora, és Győri 
Academiaban Mathaeseos Professor 11 Ex.

Fő Tiszt. B án J ó s e f  Apátur, ViceEsperestj. 
Jász Berényi Plébánus és Tábla Biró Úr, 
1 Expl.

Tiszt. I l l é s  J ó s e f ,  Jász - Berényi Ráplány 
Úr 1 Exempl.



Nagys. Fő Strázsa-Mester G u b a z y J á n o s  Úr, 
Félegyházán i Exempt.

F-ô Tiszt. P e t r ó o z y  A d a l b e r t  Ür, a’ Prae- 
monstra tensis Szerzetén lévő Áldozd Pap, 
és Keszthelyi Director íz Exempl.



A ' H i b á k  i g y  j o b b i t t a t n a b,

Lap Sor
11 8 szégyen szegény
11 6 •orom öröm
11 9 Szerencset szerencsét
11 10 fs. fes
12 Xi cllýebb valóinak fellyebb valóinak
4 i 22 i géz lelik ijezgetik«
48 1 megért megett
5o *8 száját szájjá
6o 2 nennen mennem
6 7 3 J Városkájában Város iUzájába
dB 13 mellette mellett
8 9 *5 Burkos Barkns
ÖV 2 io jövő
9 l 3 7 kérdeni kérdem
92 8 pajtás pajtás
9 * 12 külömböztetéséét külömbözteléséért.
9 J 3 lengelésére le nyelekére
9 « » 9 veszedelmet veszedelmét
9 5 36 csindet csendes
101 22 msradetik maradékit
102 2 5 lakosokban lakásokban
u i *7 ózonnal azonnal
« 5 *5 rakkolna rukkol n£
118 i5 serege seregre
iz6 2 7 módon

R  %
módot.



A' Hibák igy jobbittatnak.

Lap Sor
1 * 7  3 0  voll ar
*37 4. M«1I
*39 * tgytzett
*44 2) BeUtngsenaek
*47 8 1 érvéssel
168 «o még
169 11 Má tom but
i 84 10 Bénistül
*88 *4 Daioák
19s 5 kedvelt

volt a* ki 
Bflelly 
igyekezett. 
Beningsennek 
érzéssel 
még ia 
Malombúi 
Bertietül. 
Dámák 
kedveli. .






