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Ma gyúr Örfx,ág. 

ÁvSzent Koronának haza felé lett inda* 
Hsáról tett Tudósításunk alkalmatoíTágávai, 
bizodalmat nyújtottunk, volt kedves Hazánk
nak a' felöl, hogy boldogítására törekedő 
hív Fiai közzíii, elől fogunk némellyeket 
Számláim örömére* A' mit akkor ígértünk, 
ísak moft tellyeskhetjük: de hiíTzük, hogy 
moft is kedvet találunk előtte, vigafztaláíTal 
íeÚyes jelentésünkéi 

v? Mi Káffaiak (Így- ir hozzánk eggy 
érdemes Hazafi) a' kik nem a' tsupa ditöé* 
retet hajháíTzuk, hanem a'Haza hafznán igaz 
lélekkel iparkodunk* gyakorta Öfzve gyűlünk 
höl eggyiknél, hol másiknál* 's közre ta~ 
nátskozunk, mi módon helyheztethelTúk a* 
Magyar Nyelvet illendő méltófágába.— Fel 
fedezem, ki miben foglalatoskodik közzü* 
lünk | 

S^ahő Dávid Úr9 nem fókára közre 
érefzti a' többi Költeményes Munkáit is | 
fíiajd egéfzlert új köntösben. Úgy fzintén a* 
Kisded S^ó- Tárt i s , meg bővítve * azután 
pedig a* Magyarságnak virágit. 

BatsányiXjt) Qjfoiannak magyarra vaI6; 

fordításában, és Ányos Munkáinak egybe 
Szedésében foglalatoskodik,, 

. S • TSto-
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NevákMvknÚr, a* Tőr vénynek eh, 
eSzíenddbéli Tanítója, a' Terméj\eű és Pol
gári Törvényt, nem külömben'.a*Népeknek 
Törvénnyét írja még anyai nyelvünkön. E* 
jeles munkának ncmih&müképpen való meg 
jutalmazására 10 aranyat Szánt egy nemes 
lelkű (pedig éppen nem fó rendű) Hazafi, 

Ka^int^j Úr, Hamlet fordításán kíyul, 
eggy új magyar munkán is dolgozik, mely-
lyet nem fokára Orfeus név alatt világ eleibe 
Szándékozik botsátani. 

Hadusfalvai Spilenherg Pál Úr, illy hom
lok írású Könyvét adta ki ezen hónapban: 
iS\ab&d Elmélkedések 5 a földeknek ki mé
rése farént fel állítandó adózás Syfirmá
jának TökélletlenségéröL 

Volt ProfeíTor- Kis Antal Úr ( E x ^Fan]i» 
mis), a* hatodik Oskolában taníttatni fzokoti 
Terméket Törvénnyének Elejit fogja ma
gyarul meg írni: úgy nem külömben a5 kiT-
febb Oskolákat, gyakorló Ifjúságnak Számára 
%' Magyar Nemzetnek Történeteit is. 

Simái Kristóf Űr, (.Píarifta) a'Rajzó-
latnak 3s. Építés' mesterségének K. Tanítója 9 

$' Nemzeti isis Oskolákban taníttatni Szokott 
J$XJkjit •(TerméSzetrol való Tudományt ) r 

e^ Ethikátt vagy Bv\ök$i Tudományt hé* 
iúll él Ugyan" eg ,as í:?6p élméjüHar 

át* 
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darab új víg Játékokat fog'rövid nap alatt 
világra borsátani. 

Dudási Antal Űr (Minorita *s itt Kaf~ 
$án az uilmásy Úrfiaknak Nevelője), a* Fi-
\ikúnak Fündamentomit3 mellyeket.'afc ötö* 
dík Oskolabéii Ifjúság tanul, fogja magyarul 
ki adni 

Eggy igen fzép reményíégü Űr*, Tajfé 
meg f\abadítöti'Jémsálemét fordítgatja Ö-
'láfzból. — Eddig KajfárőL 

. Pétsett, T. T. Letkenyél Űr * Béta 
'Király nevetlen iró Deákjának (Anonymus 
Belae Regia Nótárius) munkáját fordítja ma* 
gyárra. Egy más érdemes Hazafi pedig, 
kit még meg nem nevezhetünk,- Valaraejly 

, haíznos Magyar munkában foglalatoskodik* 
Horváth Ádám ü r , kinek már a1 M£a* 

gyár Húhniá'sóri kívül, Holmi név alatt ki 
adott egy munkája esméretes, újra mást .ké-
Szül ki adni hafonló nevedet alatt, melíj^föt 
mindazáltal maga. azt jegyzi meg, hogy már 
ezek em.bereíebb tréfák íéiznek, mint a£ 
első HqlmL ••*•* Ugyan Q% á9 nagy, Szép és 
Yig elméjű buzgó Hazafi, oliy reményie'geí 
nyújtón hozzánk, bocsátott betses Levelében, 
Soéy m, Erkoltsi Tudományt $ avagy, Tsak 
Íkyr réíMus annajka? Tem^eramemumókróL, 
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és ismét különpflen eggy cgéfz Könyvben ag 
Indulatokról, ki fogja magyarul dolgozni. 

Győrből ezt irja egy jó fzivü Hazafi í 
,f Tifzt. iW^/.jfá'nos, S^pnyi Plébánus Űr* 
két rendbéli magyar munkát ád minden órán 
íajtó alá. Eggyik Magyar Kató név alart? 

Méh. Gróf Majláth Jósef Úrnak; másik 9 

Nyájas Mú\_sa tzím alatt, Fotifz Zsolnai 
Dávid Vefiprémi Kanonok Úrnak ajánlva 
fog meg jelenni. Amabban, a1 fialudiFe* 
tentz Udvari Emberéhen foglaltatott Maxi* 
mákat, hathatós Versekben bővebben meg 
fogja magyarázni. Ebben, fzép Magyar 
Énekek 5 Páfigori Dalok, gúnyoló Versek 
leíznek. 

A' Posóni Pap nevelőHázban, nagy 
haízonnal tanító Prof. Fotifz. S\yorényi Űr, 
Magyar Orfzág Éklésiai Históriáját Magyar 
nyelven dolgozza. 

A' Pe«?£i első eSztendÓs Nevendék Pá* 
pók* út mutatójok, T. Beké Úr, Campének 
a' Lélekről való Tanításit (Seelenlehre), 
fordítja magyarra. Az emiitett meg betsűl-
hetetlen munkának hafználatos voltát* annak 
olvasásából, tulajdon maga által fogja kikí 
látni, — Áraljában a* Posoni és .Peíí i .TT* 
. ; Ne-
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Nevend. Pap Uraknak munkás Hazaí!ságo~ 
kat jobban elo nem adhatjuk, mintha a* 
Mindenes Gyűjteménynek Bold. AíFz. Hav. 
23-dikán költ Darabjából ezen következendő 
fórokat iktatjuk i d e : , , Egy Levelet fem 
lehetne talám úgy- közre botsátanunk, a* 
Posoni és Pesti Pap nevelő Házban tanuló 
Nemes Iffjaknak ditséretek nélkül, ha mind 
M írnánk, a' mit ezek a* kedves Hazafiak 
Anyai Nyelvünk gyarapítására el követnek.** 
— A' Posoni T T . Nevendék Papok, ezen 
efztendoben kcí Magyar víg Játékokat 
kéfzí tettek; eggyiket: A Nevelők; mási
kat: A^ Öreg fösvény nevezet alatt. &%, 
elsót el is jádzották az el műit Farsangon, 
fzámos Magyar Uraságoknak jelen létek
ben, 's nagy meg elégtdésekkel. A* másika 
pak el jádzafában akadályt vetettek nékiek 
meg boldogult Fejedelmünknek akkori kor« 
iiyűlállásai: hanem ezentúl fogják jádzani5 

és azon efetre már jó eleve hivatalosokká 
tették magokat nállok fok Méltófágok. 

A' Komáromi Tudós Társafágnak ér* 
demei, esmeretefebbek immár, *s ízembe 
tünőbbek, hogy fem mint azokat fzükfeg; 
volna magafztalnr. Ennek mínd eggyik 
Tagja külön tólön új fzolgáíatokat tefzen^ 
%'• I:ö$önfégefen kívül is % a* Magyar Nyelv 

Ten> 
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Templomának'fel építésében. — Möíl n&k 
T. Mindj\enű Sámuel Úrról emlékezünk* 
Ezen nagy tudományú jó Hazánkfia, nem 
fokára kéfzea. leííz eggy olly hafznos K;önyv« 
nek magyarra való fordításával ,* meliyhen 
mind azon Vallások a* betűk rendje fzerént 
elo lefznek adva, vakmellyek % Világ; te'*-
remtésétol fogva Toltak 'sv' vágynák, — Á% 

Könyvnek Szerzője eggy Tudós ; Artglus 
Ur&ugthoji. 

T. Török Zsigmond ü r , az el Szege-, 
nyedett Nemeseknek Szófzollójok Budán, 
«*a Aranyokat igér eggy olly érdemes Haza-
fínak, a' ki Montesquieu-nek. azt az ö?ök 
foetsben maradandó munkáját , melly VBfprit 
des XJOÍOC , Törvény eK Lelkének nevezte
tik, fontos, és könnyen folyó Magyarfág-
gal le fordítja. Azon kivul a' munkának 
leg tsinofabban lejendo ki nyomtatásáról 
yendelést fog tenni. 

Itt Bétsben.% egy nagy tudományú ss 
Nemzetünkhöz és Nyelvünkhöz (melíyet 
nagy elo menetellel tanul is) különös indu
lattal vifeltetö Könyv - Áros Stáliel ÜT,, olly 
tneg betsűlhetetlen Könyvet fordíttat maga 
költségén Magyarra,. *s adat ki képekkel $ 
a* melly nek hafznos voltát tsak onnan h 

le-
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hhűt fájdítani 9 hogy német nyelven lett ki 
botsáttatása után, igen kevés £do alatt gcyooo 
nyomtatvány költ el. A' Könyvnek német, 
homlok írása ez : Noth und Milfsbuch — 
magyarul ilíy Titulusfal fog meg jelenni i 
Szükségben fegitő Könyv. — %gy%y& 
embereknek vagyon irva 9 és így annál ko* 
zönfégefebb hafznú. 

Qrvendhetíz kedves Hazánk! mert 
látod ezekbél, hogy nem maradtál gyámot 
nélkül. Sokak ugyan az akadályok, mely-
lyekét meg kell győzni $ fokak az efzközök, 
mellyeket el követni fznkíég* hogy óhajtott 
virágzásodat érttesd f de erő is fokvan kéfzea 
Szolgálatodra; 's dolgozik ft mi t fzives tö-
rekedéflel boldogíagodon. — Meg adják as 
Egek nem íbkára azon arany időket érned8 

rnelíyekben á* Tudományoknak 's neme? 
Mester Cégeknek minden ágai faját nyelvedeq 
fognak taníttatni *s olvastatni. Az Anyai 
Nyelv virágoztatni fogja ezeket Te benned? 

és ismét ezek az Anyai Nyelvet, —•• Nem 
leííz így jövendőben, mivel kérkedjenek fe* 
letted Európának más pallérozott Taít©~ 
mánnyai, 9s a' mellett meg tartod azt a* 
terméfzeti tulajdoníágodat is állandóul, mely» 
lyet .a' külső Nemzerekibenned diisktv® tsu~ 
#Jnak» 

í)r& 
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Örülünk mi is ízerentsés forsodon ked
ves Hazánk! és hűTzük, hogy ezen örömün
kéi: moítani fokai igéro környnl állásiűhos 
képest hathatóííabban meg nem bizonyít 
hatnánk, mintha Nevedben, ezen három 
Kérdéseket teífzük fel.,. Tudománnyal ékes* 
kedö Fijaidnak a' meg fejtésre: 

l-fzör Mitsoda ereje vagyon az Anyai Nyelvnek % 

a' Nemzet természeti tulaj donjágának CNationalis; 
Characterj fenntartására? 

Z-Tzor Mennyire fegíti a Nemzet valófágos loldogú* 
hsát 's pallérozódását, az Anyai Nyelv gyarapo
dása; és ellenlen mennyire hátráltatja azt,, ennék 
vdíamelly idegenért való el mellőzését 

3~fzor Mennyire fzukféges a Magyar Nemzetnek a% 

: Deák nyelvnek tuMsa? 
-

A' fel tett Kérdésekre adandó helyes Feleletek
től igen íok függ, ha azok olly állatásokat foglalán-
dánsk magokban, mellyek ne tsak a' tsupa okoskor 
dáson épült* okokkal erosítteilenék; hanem mind a"* 
régibb, mind pedig az űjjabb. Históriákból vett pél
dákkai vi^ágosíttaílanak, 's fzembe tűnőképpen bizo-
ayittaífa.nak. Kérünk azért, 20 Arany jutalom pénz
nek fzives ajánlása mellett, minden velünk eggyütl 
ugyan az©n egy nemes tzélra — Nemzetünk* javára 
törekedő Hazánkfiait; sot kéri maga édes Hazájok 
általunk, vegyék fel az emiitett 3 Kérdéseket mélté 
Ugyelmetefiégeknek tárgj-áúl, 's igyekezzenek azo
kat Hazájoknak tartozott buzgósággal meg fejteni. —* 
A' Feleleteknek hozzánk" le^Mo fel küldését Juliasr 

'" aafe. 
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pgk i g-rdikára határozzuk, mellj az akkor itt a' Lm-> 
pold Városában esendő Margita Vására alkalmatosfá-
gával jő móddal meg történhet. 

* * # * * 
* * # * 

A' Magyar Grammatikának helyes ki dolgozására 
ferkento jutalom 50 arany fog ezentúl lenni, a' már 
meg igért "150 -Exeraplárokkal eggyütr. Nagyobb ré-
fzét az 50 Aranyoknak fogják tenni, ama nagy lelkű 
Metzénás által fel áldozott, és már kezünknél lévő 
30 Aranyok; más réfzét pedig az általunk fel tett 
30 Aranyok. — Meg üjjítjuk ez úttal is a' Magyar 
Grammatikának olly móddal lejendo kéfzítését erányzó 
kérésünket, hogy abban egy tatpra esett Nyelv tani tó 
Könyvnek minden réfzei, úgymint: az Etymologia^ 
Sjntaxist Ortbographia és Projodia, a' lehettségig való 
tó'kéileteíleggel meg munkákaílának, melly hogy an
nál fzereatséfl'ebb ki menetellel meheflén véghez: ki*. 
vántunk hoíízaíTabb határt fzabni annak ki dolgozására, 
úgymint ezen folyó efztendonek a' végét. Valamint 
ezt, úgy a' fel tett Kérdésekre adandó kedves Fele* 
leteket, méltóztaíTanak olly móddal és oda utasítani 
Hazánk nagy érdemű Tudóffai, a' mint az el múlt 
Szeptemberbea meg irtuk, t L akár Hlyen felül ii?ás 
alatt: á M, M.de Gör Ög, a Vienne, auf der Freyung 
Kro 61. akár pedig a M* M. de Kerekes a Vienne 
in der Hen-engajfe Nro 5f, valamelly fymbolum alatt 
£gSJ u g y a a a z o n Jeí als*t£ lévő, és az érdemes Iró-^ 
uak nevét magában foglaló petsetelt Levéllel fel kül
deni. — Ha a5 nyertes Tudós Uraktól ki nyerhetjük, 
képeiket is' M fogjuk annak idejében tnettzetai, 5s 

'a' késő maradékkal is fzemiékemi. — Mind ezek, vala-
mellyeket mi Ígérhetünk, tudjuk, hogy nem elégsé
ges öfztdnok és jutalmak magokban: de azt is tudjuk, 

hogy 
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hogy Magyarokkal vsgjon ügy mik, kiknek temiéízen 
tulajdonságoknak egy kiváltképpen, való réfkét tétre 
eddig, az Idegeseknek Ítéletek, fzesént is-, a' Hazai 
Szeretet, 

Komáromhói így í r , Febr. ai-dikén 
hozzánk utasított becses Levelében,* egy. 
nagy érdemű Hazafi: „Tegnap eggy óra-
kot ment itt el Városunk alatt Hazánk drága 
Kintse a5 Magyar Korona 9 a3 holott kevés 
ideig meg is állapodott, *s az Orfzág útján 
kér félő! allo fok ezer emberektől, nagyok
tól 5s kicsinyektől fo hajtáffal tifzteltetett, — 
500 itt való Lakos paradérozott karddal és 
puskával gyalog; a' NemeíTég pedig, fzám 
fzeréfit rrtintégy 300-íg való, küíömbözá 
bélyekeri, ló liáton; ez TV Tajnai János 
Úrnak; ama pedig Városunk Birájának T„ 
Ürhényi János Úrnak kormányozások alatta 
— Ez alkalmatoffagra siettséggel Verseket 
kéSzített T. T. Pét^eii Úr, mellyeket*kíván
tam közleni az Urakkal.u — Mi pedig ked
ves Hazánkai t . 

A Magyar Koronához 
Te Nemes Bujdosó! kit fok hartzok között 

A' vért fzomjúzó kard nem egyfzer ül
dözött, 

Ügy hogy mint as Noé* galambja nyugvásra 
Helyt nem lelvén, fzálltál eggy ágról a* 

másra* 
Mmt 
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Mint egy rab. idegen földön is lakoztál. 
Mellyel fok bút vitéz. Eleinkre hoztál, 

Mstg állandó fzállást nyújtott Poson Vára —-"--
Honnan Bétsbe mentél, fzívűnk5 fájdal

mára —-
— De örökké áldott légyen JÓS FF Neve, 

Ki mint másban itt is Vígafetalónk leve 
Minden panafzimknak ma fzakafzta véget 

Le kíiídé e' regen óhajtott Vendéget-— — 
Jertek egerenként menjünk ki elébe, 

Minden igaz Magyar sírjon örömébe 
Fogadjuk é Kintset tifztes fo hajtáíTal, 

Kéz tapsolásokkal, öröm kiáiráÖai. 
Zengjen ffjak' 's Szüzek' fzájokban víg ének 

Emeljék az Úrhoz kezeket a' Vének! 
Has'gaíTák az Eget az Ágyű' zűgasi, 

A' muzsika fzerfzárrí édes harfogásí, 
Iliy fzép napot *) Hazánk érői tsak akkor fog 

Ha kedves Királyunk5 fején e* Kints ra
gyog •— 

Még a' Nap is bámul, mofolyog Hazánkra, • 
Tsapodár fényt lol le ditsó Koronatikra. 

El űzte a' felhőt, havat V komor he\Qt9 

Erttünk kies nyárrá tette a' mord telet. 
Millyen volt frójanak hajdan Pállá s? kép« 

A* Frigy* Ládának mint tapfoltjűda népe? 
% mint 

*) Febr, ig« 19, 's jjo-dik napjai fektte- kellemete-. 
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5S mint folyt a' vígíagnak fzózatja Szájából 
A' Sianra vívén azt Obed* Házából: 

E' bujdosó Kintsnek Magyar nép! úgy örülje 
Minden panafz-könyvet (zeniedről le törülja 

Hétfzerte inkább már ízeresd JÓSEFEDET* 
Ki illy édes lánrzal fzorongat tégedet- m 

Hallom hogy a' Haza örömeben sírva 
így fzólh fiivemben lejfc KAÜNITZ 

neve írva. 
Mert vitéz Nemzetünk mindég kedvellette 

Ügyében mint Atya bátran fzólt mellette 
Te késő maradék! e' Hazánk* Tútorát 

Tifzteld ss háladáfíal tsókold hideg porát! —~ 
Éfsek BATTYÁN, PÁLFY, *s az Qrfzlg 

Bírája 
Éljen —* Éljen — kiált minden Magyar 

fzája -**• 
Mindenik, hogy Hazánk' hafznát *s difzéf 

nézte, 
Örök kedveítéggeí fejét meg tetézte —' . 

KEGLEVITS, NÁDASDY édes nevezetek! 
'S ezekre elménkbe tűnt emlékezetek! 

Méltófágos Grófok! ea Kiats hív Orzóji! 
Ti Nemes Vitézek! 's más fő kííéröji 

ím minden fzemek itt a3 könyvtói nedvesek-
ítéljétek ebből vagytok Hielly kedvesek? 

Tudom neinesbb bérre ennél nem is vágytok 
Köfzöni a Haza gondos fáradíagiok — 

Indulj 
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indulj már 's több könyvel ortzánV ne 4z-

Repülj fzép Bujdosó, útadat folytattad, 
De a' rád mofolygö öröm özönében 

Le,felé sietvén a' Duna mentében 
Vesd ízzmed Kicegrády el ízórtt hantjaira 

*S_ emlékezz Nemzetünk' torsok Attyaira 
Európának nem volt hajdan illy fzép helye 

Békeífég Temploma *s Ditsólfég mfthelye! 
S e5 Paradicsomból meliyben virágjában 

Mulattal, nézd mit tett az Ég haragjában 
Több fzép Városink is. földig így rontattak 

*S Éleink' véreik víz módra ontanak «--
Budának is más már. az oka formája. 

De meg van még ama Héró' Palotája 
Ki minden bajt 's panafzt Hazánkból ki űzött 

Fejére minden nap zöld kofzorut fűzött 
A' föld Királyjait virtusfal haladta 

A* békeííeg 's bőség virágzott alatta — 
ííkzíég nélkül fo^od Budában tsudllni, 

Hogy ott Magyar Dámát nehéz már t** 
lálni, 

Azok is fájdalom! kik még hellyel vágynak. 
Napról napra ruhánk* 's nyelvünkéi fel 

hagynak, 
Vajha! óh Drága Kints, mikor mégy fél éjek* 

J*' két réfzben fzállna új lélek beléjek!! 
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Oít lakj már Attilld első remekében 
Hajdan pompás Várban 9 Orízágunk' feí-

vébeny 
Ne bujdofs, itt maradj annak keze 'méiletr 

Kinek leg'eloikör fényiéi feje felett 
Míg e* Duna haríog a5 Magyar térségeri 

Míg ama tűz - tenger fúgárzik az égen 
Míg el nem jö' e! nagy roppant Világ vége 

Közttünk lakj, 's légy Hazánk* difze 's 
ditsőííége, 

• A1 Budai Dámákat erányzó kivanfágat 
a* Tudós Vers Szerzőnek bé töltötte már 
réfz ízerént, a5• Sz. Koronának x&upkn Buda 
felé való közelgetése is* Mert Febr, 21-kén 
ezt irta Pestről egy drága Barátunk; 53Vala-
mennyi Budai h Pesti Dáma vagyonV mind 
Magyarba- öltözött, 's úgy várja a' KproV 
nát. —• Ennek illendő fogadása végett, EZ 
ide zártt Rendtartás tétételt Budán nyom* 
tatásban közönfegéffe." ' — Mi, kívántuk azt 
írásunkba fzóról fzófa bé iktatni Í.' 

R E N D T A R T Á S, 
s/neUy. Nemes Magyar Orfzág Koronájának, 
Buda Varasába kjendo- el érkezése alkal-
mstoűlgával való; fogadására ízabatta.totfa 

i-fzör Fog a' Vármegye Kapitánnyá a* 
Ptüf$i járás fő -Szolgabirájával, 5s 8 Várme* 

• . -gye. 
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gye katonájával , a' Megye határáig a' Ko« 
rónának elejébe menni* onnan Vörösvárig 
előtte lovagolni., és ott meg maradni. Leg 
ottan fognak az O Budai, és Szentendrei 
Lovasok egyenlő" ruhában, megjelenni, az 
elébb nevezetteket fel váltani, és űgy mint 
élői jár) Sereg, a'Korona előtt, egcTz a' 
Kerék nevezetű Fogadóig jönni. 

a-ízor Ezen an tájon fog az egcfz Lovas 
KemeíTég, a'Vármegye Deputátusaival egy-
gyütt, a* Koronára várni, meilynek oda 
érkezésével, eggy arra neveztetett Kanonok 
Ür, a' két Korona OrzÖkhez Befzédet tar
tani fog. — Ez meg lévén, fogja a" iubítú-
tutus Vitzeispámy a' hat egyenlő öltözetű 
Nemes Lovasokból, -úgy nem külömben a* 
Szentendreiek és O Budaiakból álló elöl 
menő Sereget vezetni. Ez után következnek 
azon Szekerek, mellyek a* kisérés végett a* 
Korona eleibe mentek; ezek után jön P n e m 
egyenlő öltözetű Nemeííég a* Korona előtt* 
az egyenlő Nándor Ispany Bandériuma pe
dig a* Korona urán ereSzkedik. — Ezen Rend. 
fog tartattni egefz Neuftift nevezetű külső 
Városig. Itt kaptsolja magát a* Budai egyen
lő ruhás Polgár Lovaííag , az Ó Budai 9 és 
Szentendrei ' Lova* Séfeegüeá J ^ Fellyebb 
nevezett ízekére! elmt P • és-,; követi útját ' a* 
többivel eggyüif a' primatiális épület mellett, 

i 
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a' honnan kezdvén a' kis Papok 3 és egyéb 
Szerzetesek5 rendben fognak állani, az új 
Ispotály mellett, és itt fórdúl jobbra a* Bétsí 
kapu ídL — Az Universitás, és Budai f$ 
Gymnasium kaptsolharja magát a* Szerzete
sekhez , az előbb nevezett Bétsi kapu felé. 

3-fzor Ugyan Qzea kapunál fog az egéíz 
Budai Magiítratüs, és a' válafztott Polgáriig 
meg jelenni, és köízönto Befzédet taítaoí; 
ezen kapun belől fognak a' Budai Polgár 
gyalog Századok rendben állani, mellyek* 
bez magokat a' 7 Pesti Polgár Századok tsa~ 
tolják, és mihdyest a' Korona előtt menő 
LovaíTág érkezik, tovább a' Káptalan úizájáii 
a' helytartó Tanáts épületéhez nyomul, in
nen pedig a5 (3róf Brunjfeyik háza előtt, a* 
Parádé Piatznak erefzkeclik, a* hol. & Pesti 
Polgár Százodok innentől rsínálnak, a Bu
daiak pedig a' fegyver-ház piatzán jobbra 
plly módon állanak meg, hogy as katoüaíág 
ugyan oda bal felöl állapodhafibn meg* 

4-fzer Az elöl menő Tsapat fog egéfz 
a' Királyi Várhoz rnenni 5 onnan, meg íern 
állván, az új kapun le húzódni; a5 Nándor 
Ispány Banderioma pedig, a* Vár Piatzán& 
a' bal kapunak eránnyában rendben állani. 

f-fzör Fog a' Korona, az arra különöf-
fen neveztetett Nemeflek által, a' fő grádi

cson 
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tson a* nagy Palotába fel vitetni; a' Dikas-
tériomoknak, úgy nem külörnben az egéfz 
N-emeíTégíiek, Deputátusoknak jelen létében 
ki vétetni, ekképpen a' régi vasból kéízűlt 
Ládába zárattami, és az arra kéfzült Szobába 
ugyan azon NemeíTek által bé helyheztetni. 

6-fzor Fog a' Nemeííég, méglen a' régi 
fzokott Korona órzö Századok fel állíttathat
nak, a' Korona Szobája belső Ajtajánál, a' 
Budai és Pesti Polgárfág a' küíso Ajtajánál, 
's végtére a* Katonafág kívül őrt állani. —-
Hogy pedig ezen Solennitás alkalmatofílgá-
val a' lehetféges rend tartathaflbn, és min
den fzerentsétlenfég el távoztathaűbn, fog 

7-fzer az úgy neveztetett új kapu, és 
a* Várhoz tartozandó vas Rátz kapu dél előtt 
11 órakor bé zárattami, a' hová katona Strázsa 
fog rendeltetni. Éhez képest tehát fzükíég, 
hogy minden ember ezen kifzabott idó előtt 
a' Vár Piatzáról el távozzon: mivel azután 
fenki oda, az a' végre különöíten ki ofzeott 
tzédulák nélkül 3 a'helynek Szűke miatt 9 hé 
nem botsáttatik* 

8-fzor A' mi a* fzekerezést illeti: e* kö
vetkezendő rend fzabattatik: hogy a5 fzeké* 
ren való bejárás a' Várba, az első ágyú lö
vés után kezdvén, tsak eggy óráig egyedül, 
azoknak fzabad légyen, a*kit•tzédulákác mu» 

T mt-1 
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tathatnak. A'fÓAífzonyfágok az 6 Szekerek-
böl ^ a' Generál Kommandó réfzén lévő ka
punál; az Uraságok pedig a' Várbéli Tem
plom mellett lévő kapunál fognak ki fzállani; 
úgy mindazonáltal, hogy az üres fzekerek. 

• azonnal az új kapura vezető úton le menni, 
és a' nékik arra rendeltt helyen meg álla
podni tartozzanak. 

Béts. 
A' Temetés -pompája le írásának *) foly-

tatásjz. 
A'temető hely felé való indulás illy ren-

* del lett: Elől lovaglottak némelly német lovas 
katonák, kiket 2 Kammerfurirok követtek, 
egéfz gyáfzban ló háton **). Azután jöttek 

*) A' már meg küldött előbbi réfze közzé ezeket 
lehet toldani : A' Papi Rend. előtt némelly fze-
gények jöttek; utánna pedig küíönnbó'zÖ polgári 
hivatalbéli és rangú Uraságok , mind fekete pa
lástban's ruhában.— Mibelly a5 Koporsó fel emel
tetett az Udvari Kápolnából: leg ottan meg fzól-
laltak minden harangok, mellyre a' Kaputzinusok 
ebédlő Száljában lévő fo Uraságok a' Templom
ban ki rendeltt helyeikre ofzlottak. 

**) Erzsébet fo Hertzegné temetése alkalmatoíTágá-
val , tsak egy Kammerfurir lovaglóit, a'. Lovas 
Katonák után, 
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3 két két lovas udvari közönféges hintók, 
meilyek közzűl mindenikben négy négy réfz 
Szerént Udvari Kammerdienerek, réfz fze-
rént pedig Kammerfurirok "ültek. Továbbá 
.jt hat lovas pompás Udvari hintó *). Az-
elsőben ültek H.' Lohkovit^^ Gr. Kár oly i9 

és Gr. Nofiit^ Testőrző Kapitány Urak, 
az első és utolsó r. i. a5 két német Garda-
nak Kapitánnyal , a' közbülső pedig, mint 
tudva való, a'Magyarnak. A'második hin
tóban ültek a' fo Kamarás Űr Gr. Rofenberg 
és a' fo Lováfzmester Hertz. Dietrichfiein, 
Végre érkezett a5 fekete hat lovas hintó 9 

mellyen as koporsó, párnákra helyhetve, 
Szemléltetett,-—Be ellenkező látás volt ez 
azzal, 2L midőn mintegy 4 hónapokkal ez 
eiott j fok ezer Vivát kialtozások között, a* 
maga győzedelmi -Szekerében vitetett IL 
Jósef a' Sz. litván Templomához, f*- Nem 
hozott ez a' gyáSzos Szekér egyebet, hanem 
tsak lakó Tátorát annak a' nagy Léleknek, 
tnellynek el költözésével nints már többé 

II 

*) És így a* Koporsó hintaja előtt tsak 5 hintók 
jöttek. — A' f6 Hertzegnéé előtt, mint emii
tettük, kettő jött, meilyek közzűl az elsS nem 
aégy i hanem két lovas vólts 
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II. Jósef közöttünk. — A' gyáfzos hintó elot 
jöttek a' Ts. 's K. Kengyelfutók, 's belső" 
Inasok, a* lovak mellett minden oldalról 
eggy eggy Udvari fzolgák, jobb és bal ol
dalról az Edelknabok égö gyertyákkal 9 — 
az elól fzámlált fzeméllyek mind feketében—-
az Edelknabok mellett leg kívülről a''német 
Testőrzők gyalog. A' Koporsó hintaját 
nyomban követték a5 Magyar Nemes Test
őrzők ló háton ki vont fegyverrel, trom
bita és dob fzó alatt: de av dobra fekete 
pofztó vók terítve, hogy tsak néminemű 
siket hangja legyen, a* trombita is úgy volt 
alkalmaztatva, hogy annak harfogása egéfz 
fzomorúfágra indíttson. A' Nemes Testőr
zők után'.jött egy Granatéros Kompánia, 
JaíTú's igen fzomorű fiivó musikával * Teg 
wtól pedig egy tsomó LovaíTág. Illy pom
pával *)• hozatott a' nagy Halott a' Kaputzi-
nusok Temploma eleibe, mellynek ajtajában 

ál-

*) Ezt úgy lehetett látni mindennek, a' mennyire 
a' tolongás engedte, mint fényes nappal: mert 
az Udvartól fogva, egéílz a' Kaputzinusok Tem
plomáig, 's előtte is annak, a' mint a' kerület 
volt a'Katonaság által formálva, ferpenyok vol
tak karókon fel álíítva,mellyekben fzurok kofzorúk 
égtek* A' tuz Fzurkos fátskákkal tápláltatotr, 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



%&SZ5>G%> 2-9:3 

állottak-a3 PP.- Kaputzinusok , : önnön Ke-
refzrj ékkel; túl rajrok a* Cárdinális-, Püspök 
és Apátúr Uraknak udvarló kevés Papfág, 
maga Kereíztjévei; 4 # Udvari" Kaplányok, 
Pluvialéban; 8 Szerzetes Apámra'q •á''' Sil 
"Pölteni (Sz. Hyppolitusi) Püspök Geren\_\ 
és az ide való Süffraganeus Püspök Gróf 
Art^ Urak; az Udvari Tzeremoniárius, és 
még két Udvari Káplányok 5 mint Diakonn* 
sok; végre as Cardinalis, és ide-való Érsek 
Gr. Migát^i Kristóf Ür, a' ki ez alkalma* 
tofílggal Pontifieans volt. Az ide való 
Kanonok Urak közzül tsak hatan : v'álának 
jelen, azok is a' nagy Okár előtt lévongátőr 
megett maradtak. — Le vetetvén hintájáról 
a' koporsó az Udvari Kammerdienerek által, 
be vitetett ugyan azonok és a5 közönféges 
halott hordók által a' Templom közepén 
kéfzitett helyre *). Némeíly Kamarás Urak 
is nyújtották a' koporsó-felé kezeiket, hogy 
ezen jel által lattanának mintegy ' réfzesülni 
a* Testnek viteliben.'•'- A' koporsó elort a* 
Gárda Kapitány Urak mentek bé a' Tem
plomba, egynehány Kamarás Urakkal egy-

*) Ez, valamfot ekkor, úgy a'fő Hertzegoé teme*-
lésekor is feketével volt bé vonva* 
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gyütt; uránnok pedig, éppen a' koporsó 
előtt, ia Edelknabok, égo gyertyákkal. — 
Minekutánna le tetetett volna a' koporsó a' 
Templom közepére: el kezdette a' CardU 
tialis a' Tzeremoniát, a' Miferere fenn izó-
val el mondaték a5 Papíágtól, arra a* Musi-
kusok a' Liberót, minden musika efzköz 
nélkül fzóval el énekelék. A' Pontificans 
meg áldá a' Hólttat. Melly el végeződvén, 
a' Kriptába indúlánakjj eloi aüb Pontificans, 
maga kereíztje alatt, kit a'Püspök és Apátúr 
Urak követtek, de a" kik a' kriptába bé nem 
mentek; hanem annak ajtajánál meg álla
podtak. Ezek után ment az OberíthoFmel-
íier H. Stahrenherg, ez után a' fo Kammer-
furir. A' koporsót vitték ,1% PP. Kaputzinu-
sok, hatan pedig égo gyertyákkal mentek. 
Le érvén a' testvivok a* kriptába, helyhez
tették azt azon helyen álló fekete afztalra, 
mellyen az elótt az Oltár volt, de a* mely-
lyet a* meg boldogult Fejedelem ki hozatott 
volt onnan, itt újra meg áldá a' Cardinalis 
a' Hólttat. Azután a* fo Kammerfurir fel 
nyltá a* koporsónak két zárjait, 's a'Hóké
nak ortzájáról a* fejér felymet el vévén, 
így fzóílítá meg az Oberíthofmeifter Her-
tzeg Úr a' P. Gvárdiánt: „ í m e ezen testet, 
mint II Jósef -Felleges Tsáfzárunknak hólt 

' * •• -tes* 
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testét gondvífelé-sekre bízzuk, 's áhitatoíTá-
gokba ajánljuk Atyafágtoknak—-esmérik e* 
a n n a k ? " Mellyre így felele a' Szerzetes 
Elöljáró: „ Igen is , valóíággal annak esmér
jük, és9 buzgó áhitatoíTágunkba fogadván, 
hiv gondját fogjuk vifelni." — E' meg es
vén, újra le záratott a'koporsó, két kulcsai
val, meliyeknek eggyikét az emiitett Her-
tzeg Úr, a' Páter Gvárdián kezébe adá; a' 
másikat pedig, magával az Udvarba el vivé. 
A' Szerzetes Atyák azonban a* koporsót 
néhai drága emlékezetű Ferent^ Tsáfoár9 

és Maria Therésia értz koporsójok végéhez 
térték, 5s ott is fog ez maradni, mineku-
tánna a' külsó' értz koporsó el fog is ké-
fzülni. 

A' Temetést követó' napon, úgvmint 
Febr. a^-dikáh, eflvéli 6 órakor kezdődtek 
az Augftiniánusok Templomában a' Nagy 
Hólttért való énekes áhitatoíTágok, Vigiliákf 

és hafonlóképpen tartattak as két köveiké* 
zendo eftvéken is. Első nap maga fzolgálc 
a' Kardinális ; más nap a' St. Pölteni Püs* 
pök, 3-dikon pedig az ide való Suffragáneus 
Püspök Gr. Art\_ Űr, kiknek mind annyid 
fzor fok Prélátusok és Infulátusok udvarol*. 
tak. Az Exequiák is 3 napokon tartatrakj 
úgymint a4 .2f .es aódikon, dél előtti 10 
órakor. Az JExfequiáknak elsó' és második 

nap* 
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napjain, minden belső 5s külső Városi hitran
gokkal harangoztak, dél előtti 9 órától fogva 
10-ig, és dellyesti ia órától fogva eggyig. 
A' harmadikon, dél előtti 9 órától fogva, 
10-ig. Az Auguftiniánusok Temploma, 
igen pompáson volt, a* benne tartandó Vi~ 
giliákho%_ és Exfequiákko^ el kéfzítve. Az 
egéfz Templom falai, jó magaífan fekete 
kafztorral voltak bé vonva, mellynek felső 
réfze egymástói nem igen n?eílze rakatott 
Tzimerekkel ékeskedett: a' Tzimerek között 
de azoknál alább 80 falra való tükör gyertya 
tartók ragyogtak. A' Boltozatból 45 nagy 
üveg gyertyatartók függőnek. A' nagy Oltár 
drága poíztóval vonatott bé egéffzen, melly
nek több réfze arannyá! elegyes^ és tsak annyi 
volt tsupa fekete, a5 mennyi egy jó forma fzé-
ieiTégű Kerefztet formált. Ez is meg volt 
rakva Tzimerekkel. A' Templom közepén 
a6 lábnyi magoííágú igen pompás Cafirum 
Doloris volt emelve 9 melly 8 Sorafan 372 
külömbkülömbféle nagyfágú ezüst gyertya 
tartókkal rakatott körül. Annak négy fze-
geletein, eggy egy négy fzegü fűgáron fel 
menő Ofzlop tündöklött, • mindenik 71 viafz 
gyertyákkal.— Öfzveféggel 1700 viafz gyer
tyák égtek a' Templomban. 

Költ Bétsben , Mártziusnak 2-dik napjáa. 
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