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Nincs, nincs, Igazság ! a Világon képiró ,

Ki művének ollyan ékes arczot festene,

Mint égi Bájod. Légy azért bár másolat,

Csak a Valóság képe: szent képet viselsz,

S Bálványimádód, 's Tisztelöd vagyok neked,

Még a Valóság fel nem adja önn magát.

Unghvárnémeti TóTH LÁszló,
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Ha dicsőűltt ősz Régiségben a Főld élesztgető

Szinén virágzott Nemzeteknek, a le folytt Száza

dok Év-könyveibe béiktatott Történeteiket mély

sóhajtással által futtyuk, a kelet végső ponttyá

tól az Enyészet sarkáig, a halhatatlanság Dicső

ségében ragyogó Városoknak szomorú Düledé

keit most is szívszakadva szemléllyük, mellyek

nek setét kárpittal bévontt Méltósága eleven kép

zelődésünket méltán el ragadja. Meg rögzött vad

ságból finom pallérozódásra fejtődző, de egyes

Lélekkel lelkesíttetett Nemzetek ama régi fényes

Boldogságban tündöklő Városoknak független

méltóságát az eredeti Semmiség komor sírjába

forgatták, és az eltemetett, bámulásra méltó Vi

lág Csudáin építették roppant NagyságoknakEm

lék - Oszlopait. -

A*
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Valamint Babilonnak, a tágos Éghajlatot

kevélyen czáfoló tornyos alkotmánnyain, Persze

polis, Szalem, Tirus, és Kartágo, Trója, Athé

más, Sparta, és Palmira magasztaltt Városoknak

bús Omlásain most vagy az elvénhedett árnyé

kos Vadonyok kecsegtető Levelei zúgnak, vagy

arany kalászok messze terjedő Tengerei haboz

nak: úgy a nyakas viszontagságok, és fertelmes

hadi zörgések fordúlásai között talpra lépett új

Nemzetek dicső emlékezeteiket csuda tárgyakkal

késő Századokra bocsátani akarván, versent ipar

kodtanak, több híres Városoknak alapját meg

vetni, és idő jártával ezeknek ékes kimivelésében,

a szép mesterségeket tisztelő Uralkodók ápoly

gatása alatt kettős erővel foglalatoskodni.

Ezen szembetünő valóság tagadhatatlan kö

vetkezésében Bécs Városa is, az Óstriai Biroda

lom Gyöngye, más Városok gyarapodásátirigy

szemmel tekéntvén, majd nyolcz Századok elfo

lyása előtt a kicsinység homályából fel emelte

tett, és lassanként kerülettyének nevekedése, 's

büszke épülettyeinek csínos kipiperezése által az

óriási akadályok elmellőzésével mostani méltóság'

fénnyére vezettetett. -

Huszonkét esztendőktől fogva hivatalos fog

lalatosságaimtól ezen koros Város falaihoz köte

leztetvén, szomorú szívvel azon tapasztalásban

részesűltem, hogy Polgár társaim Ügyök foly

tatásában nagy kölcségek feláldozásával többször
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Bécsben megfordúlván, az Óstriai székes város

esmérete, és az ott el rejtett temérdek Ritkasá

gok tekintetbe vétele nélkűl hosszabb idő után

Honnyaikhoz vissza térnek. Erre az okra nézve

kedves Hazám Lakossait, hogy itt való terhes

Jelenlételökből hasznos mulatságot meríthesse

nek, Bécs Történetével, és Ritkaságaival meg

esmértetni örvendetes köteleségemnek tartot

tam. ~ -

Kedves Gyönyörűség csiklándozó érzemén

nyei szép jutalmat nyujtanak fáradságaimnak, ha

a Magyar első magyar Munkácskámnak gyenge

'Sengéjét kegyes homlokkal fogadja, és buzgó

iparkodásom czéllyát megelégedésével tetézi.

Mivel szoros korlátok közzé rekesztett Ma

gyarságom az ékesen szóllás mesterségét nem es

méri: félelem, és Remény között bocsátom Nap

fényre Bécs', emlékezetét. Alacsony Jutalom ke

reset nem vezette pennámat csupán hivatalomtól

engedett ürés Óráim uzsorás haszonvételére tár

gyozó kivánság ösztönözte Igyekezeteimet. Azért

gyenge Tehetségem erőtlenségéről meg győződ

ve, illendő készséggel engedem a tudós Világnak

a Helikonyi Istenségek mézes ajándékát, egyedűl

igaz Hazafiui jó akaratomnak magyar szívvel való

elfogadását óhajtom.

Saját Jegyzéseim kivűl éles szemmel által

futottam csekély Munkácskámnak jól meg fon

toltt segítő forrásait, itt hiteles Tudósítások fo

-
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gyatkozásában az Igazsághoz közelítő köz Véle

ménnyeket elfogadtam, amott a nevetséges köl

téseket számkivetésbe küldöttem, minden utála

tos részre-hajlás nélkűl a valóságos Bizonyság'

meg esmérésére szegezvén tellyes Törekedései

met. :

Így a tudós magyar közönség kegyelmére

támaszkodván, két Darabban szándékozom a Vi

lág szine eleibe bocsátani első magyar szülemé

nyemet: mellynek tárgyát Bécs eredete, régi

képe, Nevekedése, mostani ideig terjedő viszon

tagságai, és Tulajdonossainak a kettős Magyar

Hazával öszve szövött Történetei, egy különös

Kötetnek foglalattyát pedig, ha az Egek haza

fiui Igyekezetemnek kedveznek, ezen Székes Vá

ros emlékezetre méltó alkotmánnyai, és öszve

halmozott Ritkaságai meghatározzák. Irá Bécs

ben Karácsony hava 8-kán 1816-dik Esztendő

ben,

a SzERző.
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A homályos Idők ősz Régiségében a Földnek

északi kerekségén az eke szorgalma gyakorlásban

nem lévén, a setét vadonyok ragadó Lakosaival

való véres küszködés foglalatoskodtatta a bálvá

nyozó Nemzeteket, midőn az Egek haragja az

erőszakos elfoglalás csillámló mérgét, és ebből

származott vándorlás telhetetlen kivánságát azon

Német Törsök-fajban felserkentette, melly a'

Régiség Tisztelőinél Czelta nevezet alatt esmé

retes. -

Ezen meg gyarapodott Nemzetnek némelly

ágai a kiürűltt Skandináviai hegyek árnyékos

méhében haszontalan keresvén az élelemre szük

*éges vad áldozatokat, számos ezernyi nyájaikkal,

felésegeikkel, és magzattyaikkal, kikhez különös

természetbéli szeretettel viseltettek, hónnyi Föld

jöktől elbúcsúztak, és eleinten Nagy Német, azután

"mostani Franczia Országban folytatták pásztori

életöket, holidő jártával olly terhes szaporodás

"a nevekedtek, hogy Ambigát, a Biturigeiek

Fejedelme, tulajar" késértéséből Országának szo

ro, h,"#"#"#"#"#"g"ől

meggyőződnék; ezen okból meg terheltt Uradal

mát a szükségtelen Pórságtól megszabadítani kis
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vánván, ki nyilatkoztatta a köz jó eszközlésére,

és ingadozó királyi Székének állandó bátorságára

tárgyozó szándékát, hogy tudnillik kész lenne,

Begoves, és Szegoves testvér-nénnye nagy remény

ségű Fijainak bölcs vezérlése alatt az el nyomoro

dott Nép részét alkalmatosabb Lakhelyek kere

sése okáért azon külföldre bocsátani, mellyet a'

balgatag Bálványok, a jövendelő Madarak ba

bonás repűlése által elintéznének. A Királynak

eltökéllett szándéka a Gyülevésznép tudtára es

vén, három száz ezer hadi Férjfiu a hozzá tar

tozandó sokasággal hónnyából kivándorlott.

A Sors az első Testvérnek kedvezni látsza

tott, midőn ezt a babonás Börbitelés a kiköl

tözött Nép felével Olasz Ország paradicsomi

Földére vezette; O uttyában öszve tornyosodott

akadályokat dicséretes álhatatossággal, és véle

- született ritka vitézséggel meg győzvén, Tarqui

nius Priscus, Római Király Uralkodása alatt a'

negyven ötödik Olympiás első eszdendejében,

melly Tudós Funke számlálása szerént Kristus szü

letése előtt hat századik esztendőre esik, midőn a'

Görög Győzedelem ama hires Marszilia Város

nak talpkövet vetett, meg határozott Czéllyához

érkezett. Begoves szerencsés állapottyának hala

dék nélkűl hátra repdeső Híre a hónnyi Rokony

ság értésére hozattatván, több Czelta Faj követ

te a kivándorlottak szerencsés nyomdokit, es az

egész eggyesűltt. Sokaság a Velenczei Őenger

partyán letelepedett. ~

Hogy feltett czélomtól hosszassabb előadá

sommal elme távozzak, ::lbucsúzom ezen Olasz

Országi új Lakosoktól, kiknek magasztaltt Tet- ..
teit a déli Történetek mesterseg, "olója Li

vius meg becsűlhetetlen Maradván."~n bőveb

ben reánk szállította , és Intézésem tárgyára

nézve kötelességemnek tartom, Szegoves elő
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menetelét nyomozni, ki a régi Jegyzések szerént

Testvérével azon egy időben Anya-földjét elhagy

ván, és a gyáva Babonázás lángjától buzdíttva,

a kiköltözésre vágyódott Nemzet második felével

az Alszácziai, és Lotharingiai erdős Kősziklákat

általhágván, a széles Rajna vizének csapott, és a'

Hercziniai borzasztó Vadonyokba érkezett, mel

lyek a Helvécziai tornyos Havasoktól a Duna

mentében Dáczia, és Erdély Országig terjedte
nek. • • • -

A hónnyi Földön pásztorkodó Nemzet Sze

goves szerencséjéből nagy Reménységeket jöven

delvén, attyafiai követésére meghatározott kész

ségét cselekedettel tellyesítette. Az első ki költö

zők a hatalom erejével el foglaltt Lakhelyeiket

a számos Jövevényeknek engedvén, Paszaviánál

a Dunán által ütöttek, és Úttyokban, a Német

Törsök-Nemzetnek messze terjedő Agait, mel

lyeknek Isztaevon, Ingaevon, és Hermivon neve

zetet adnak a régi Történetek szerzői, békesé

ges Tanyáikban háborgatván, mostani Bajor

Országot, Tirolist, Grizóniát, Szalczburgot, Sti

- riát, Karinthiát, Karnioliát, idő jártával az innén

lévő Horvát, Tót, Magyar, és Erdély Országot

el foglalták.

Minekutánna a régi Lakosokkal öszve-egye

ledett Czelták majd három Század elfolyásáig

ezen Tartományok völgyeiben korittyoló Társa

ságban tengődtenek, a meg sokasodott Népnek

egy részét az új elfoglalás kivánsága elfogta. Erre

az okra nézve több válogatott Csoportok Kam

baules személlyes Vezérlése alatt Taurunumnál,

mai Nándor-Fejérvárnál az Iszter vizén által evedz

vén, Rácz Országot függetlenségétől megfosztot

ták, és innen Maczedóniát, Görög Országnak

jeles földű széles Tartománnyát kegyetlenűl 'sák

mányolván, a Görög Hatalommal több ízben vál
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tozó szerencsével harczoltanak; de végtére a száz

huszonötödik Olympiás második esztendejében,

az az Kristus születése előtt két száz hetven ki

lencz esztendővel, Brennus vezérlése alatt az Oe

ta Hegyen lévő Delfi Apolló Templománál végső

veszedelmet szenvedtenek, azok pedig, kiknek

Szerencséjek vala a haragra gerjedett Görögök”

kegyetlen öldöklését elkerűlni, honnyokba vissza

tértenek. - -

Azonban az Ország határán az előnyomulás

ra a Fő Vezértől további utasítást váró"

tok Brennus veszedelméről tudósítást nem vévén,

következendő esztendőben Livius Jegyzései sze

rént Leonorius, és Lutharius Igazgatása alatt

Rácz Országba rohantak, és az egész Propon

tis Térségét Tűzzel, 's Vassal pusztíttván, a ten

geri szorulat felé tolongtak; de, minekutánna a'

Bithiniai Királyságból ki esett Nikomedest feje

delmi székére vissza szállították, a Vezérek kö

zött szakadozás támadván, Leonorius Fegyveres

seivel Bizáncziumba sietett, Lutharius ellenben

Nikomedes Királlyal, és több féle Nemzetekkel

szövetségre épvén, követő Társaival Asiába köl

tözött; győzedelmes Tehetségével a közel, és tá

vól lévő Országok Fejedelmeit Barátsága kere

sésére, és esztendei adó fizetésre kénszerítvén, Pe

lonties Simon állítása szerént, ama nevezetes,

még Augusztus Császár idejében független Galathia

Országnak talpkövet vetett, mellynek bálványozó

Lakosaihoz Szent Pál Apostol két rendbeli Leve

let bocsátott, -



Bécs eredetéről való Értekezések,

Azon erdős tartomány, melly az Oemus vizé

től a Duna mentében Pannoniáig, és a Stiriai

meredek havasoktól Karinthián keresztűl Olasz

Ország mosolygó Siksága felé Karnioliáig terje

dett; Brennus veszedelme után Norikumnak,

Czelta nyelven Nordrichnak (Nordreichnak) az az

Észak felé fekvő Országnak neveztetett; hol az

Oeta hegyen lévő Delfi Apolló templománál a'

Göröggökkel történt vérengző csatában meg fu

tamodott Czelta csoportoknak maradványai bá

torságos menedéket kerestenek. . .

Ezen tartomány Kristus születése előtt tíz

esztendővel Tiberius, Augustus Római Császár

mostoha fijának, és korona Orökösének kérke

dékeny fegyvere által a Római Birodalom terhes

lgája alá hajtatván, a Duna, és Dráva partyától

külső, és belső Norikumra osztatott. Ha Vellejus

Paterculus, ki Tiberius győzedelmeinek tágos

Látpiarczán irta Pannonia meg hódoltatásának

történetét, hitelt érdemel, a mostani Petronell,

és Német-Ovár között néha időben fekvő Panno

miai népes helynek Karnutumnak kerülettye, Kri

stus születése után nyolczadik esztendőben ugyan

azon Tiberius által történt Pannonia el foglalta
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tása után pedig a Czét, vagy Kopasz-hegy szabott

határt külső Norikum völgyes széleinek, és így

azon hely, melly a Romaiaktól "indobonának ne

veztetett, Pannonia megvétele előtt külső Norikum

hoz, azután pedig felső Pannoniához tartozott,

Sűrű homály födi Vindobona eredetét; azon

ban némely hiteles Történet - Irók bizoníttyák,

hogy azon sokféle nevezetű Czelta csoportok köz

zé, mellyek, mint vad hullámok Szegoves vezér

lése alatt Nagy Német Országba tolongtak, a'

Vindonok is számláltattak, kik bévándorlások alkal

matosságával a mostani Bajor Országgal elfoglaltt

Sváb Vidék részének Vindeliczia nevet adván,

és időjártával a jövevény rokonyságtóf nyomat

tatván, Norikumba költöztenek, és a Czét he

gyen által csapván, Vindobonát, melly Czelta

nyelven a Vindonok vizét jelentette, alkották.

- Némelyektől pedig, kiknél ezen Czelta faj'

emlékezete felejdékenységbe esett, Vindobona

eredete a Vendeknek, vagy Vindeknek (Vinden)

tulajdoníttatik, kik Dél felől Pannoniáig, és

Szarmátziáig, kiterjedvén, Kristus Születése előtt

hatvan három esztendővel, midőn Julius Caesar,

és Marcus Figulus Romában - a fő Tisztséget

viselték, a Vandalusokon győzedelmeskedtek,

és mostani Bécs székét meg szállották, melly

vadon-erdős tanya a Vindeknek. Lakhelye lévén,

annak Tudós Insprugger Sebestyén Jegyzései

szerént Vindenvon (Vindenvohnung ) a Romai

aktól pedig Vindobona nevezet adatott.

Némelyek Vindobona eredetének kifürkézé

sében oly mélységbe tántorogtak, hogy annak

első Gyermekségét a régi, még a Babilóniai fog

" előtt virágzó 'Sidóságnak tulajdonítanák. Ezen

bal vélekedésre alkalmatosságot adtanak azon

négy koporsó - Versek, mellyek Guntendorf ne

vezetű Bécsi külső-Város epűlése alatt az örök
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felejdékenységnek setét sirjából napfényre hozat

tattak; de a környűlállások szorgalmatos meg

visgálása után kétség kívűl tétetődik, hogy a kér

désben forgó koporsó-kövek azon Zsidóknak

maradékaitól származtanak, kiknek ezerei Jeru

sálem Városa végső veszedelme után Titus Csá

szár Uralkodása alatt Rabszolgaságra estenek, és

a diadalmaskodó Romaiaktól ősi honyokból ki

üzettetvén, Vindobona környékére hurczoltattak.

"A nyelv mivoltát visgáló Tudósok a szó igaz

magyarázattyát fontolóra vévén, azt állítyák, hogy

ama régi Czelta szó Vinde, egy vizejtőtt erdős

környéket, von pedig, valamint fellyebb emlétet

tem, Lakást jelentett, és igy Vindevon a víz

től nedvesíttetett erdős Lakhely lévén, a Romai

aktól, kik Lőscher állítása szerént, a második v

helyett b betűvel éltenek, saját nyelvekhez alkal

maztatott, és Vindobonának neveztetett. -

Nem mérészlem ezen mély setétségben ke

gyes Olvasóimat ez, vagy ama vélekedés elfoga

dására nyilvánvalóság nélkűl vakmerően erőltet

ni; elegendő légyen tudniok, hogy Vindobona

származását valamelly, még Kristus Születése

előtt itt letelepedett német ágnak köszönheti.

Ezen Városnak eredeti neve az Idők fordulá

sai közben több izbéli csonkítást szenvedvén,

amaz majd Vindomuna, majd Vindomina , és

Pindomana nevezet alatt esméretes vala; vég

tére az ötödik század közepe felé a Rűgeieknek,

egy német fajnak hatalmába esvén, ezeknek Királ

lyától Frakkától, ki Fávának, és Favianusnak is

" még a Babenbergi Nemből származó

első Óstriai Herczeg II. Henriktől a Bécsi Szent

Benedek Szerzetesseinek adott örök hagyományos

Levelében Faviánának neveztetett, mellyből a'

két első öszve foglaltt betű elhagyásával Viana,
és végtére Vien eredett,

*
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Hogy a régi Vindobona hélyén a mostani

Bécs bámulásra méltó roppant épülettyei ragyog

nak, azt minden erőltetés nélkűl meg esmérik

nem csak a Város gyomrában tőbb izben találta

tott Emlék-kövek, és Pénzek, hanem ezen gyö

keres Igazságnak tellyes hitelt-is szerez a Theo

dosius Császár Uralkodása alatt készültt utazó

Tábla, a Romai Nagyságnak a Császári, 's Ki

rályi Könyvtartó-házban eredeti valóságában tün

döklő meg betsűlhetetlen Kincse, a melyben

az egész Romai Birodalomnak fő, és all Városai

meg erősitett, és szabadon álló hellyei, Gyar

mattyai, Szállásai, és ezeknek egymástól távollé

telök szorgalmatosan fel vagynak jegyezve. Eb

ben szemlélheti a régiség Tisztelője ama híres,

még a Karnok egy Czelta faj által épített Pan

noniai Várost Karnutumot Vindobonával, mel

lyeknek távol - valósága huszon nyolcz Romai

Mértfőldre tétetett. *) Pannonia meghódoltatása

után Tiberius fényes Győzedelmeinek Inneplésé

re, és a büszke Fő Vezér tetszésének elnyerésé

re Karnutum homlokán Pannonia felé épített di

adalmi Kapunak a mostani Ország uttya bal szár

nyán mai napig álló maradványai tagadhatatla

nul előnkbeterjesztik, hogy Petronell, és Német

Ovár között lévő térség ezen népes Városnak

helyheztetésével gyönyörködött. Karnutum déli

szélétől tehát, tudniillik a nevezett diadalmi Kapu

romladékjától a Bécsi Szent István templomáig

mérvén a távolvalóságot, nyilván kisűl az emlé

tett Romai mértfőldeknek száma.

Mivel pedig a Romai mértföldkövek min

denkor a Városok, vagy Telepedések közepet

te valának helyheztetve, azért a Karnutumi illye

*) Egy Romai, Mértföld ezer lépést, egy lépés pedig

öt romai lábat foglaltt magában.

/
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tén Jel nem a Város szélén, hanem, a Romai

aknak bevett szokása szerént, annak közepében

lévén, beljebb esett Norikum felé, és így a Vin

dobonai Mértfőld-Oszlopnak a Hohenmark völ

gyes Piarczán kelletett állani.

E l s ő Idő - S z a k a sz

Pindobonának a Romai Uralkodástól /Vagy

Hároly idejéig terjedő viszontagságai.

1.

Noricum, és Pannonia a Romai Uradalom

hoz csatoltatván, Tiberius igazgatta Augustus

Császár alatt ezen új szerzeményeknek dolgait.

Leg először is a hadi bölcsesség a Duna innen

cső árnyékos Lugossai között lévő Vindoboná

nak Municzipiumra *) való felemeltetését javal

lotta, hogy az oda szállított Ör-álló seregek által

az ellenségnek a Romai Birodalomba a Dunán

leendő béütése meg gátoltathassék, azután a fel

élesztett polgári szorgalom a vad természet szí

mét virágzó állapotban helyheztette,

Újabb időkben a Hohenmark Piarczon, a há

zak felállítása alkalmával, amaz, a főld méhében

találtatott Emlék-Pénzek, és téglák, mellyek az

itt tanyázó Orálló Seregnek billegjét viselték, ta

gadhatatlanúl bizonítyák, hogy Augustus, Tibe

*-*-*-*

*) Municzipium fegyver ereje által elfoglaltt meg erősi

tetett népes hely, mellynek Lakossai régi szokása

ikban meg hagyattatván, némely Romai Szabadsá

gokkal, és az úgy nevezett polgári Jussal meg aján

dékoztattak, a hová a vad nép megszelidétésére, és

pallérozására Romai Polgárok, és Mesteremberek is

helyheztettek. -
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rius, Cajus , Klaudius, Nero, Galba, Otto, Vi

tellius, és Vespasianus Császárok alatt a tizen

harmadik kettős Or-álló Seregnek, Trajánus ide

jében pedig majd a tizenegyediknek, majd har

minczadiknak; végtére Marcus Aurelius Uralko

dása alatt a tizediknek vala Vindobonában állan

dó szállása.

Hogy Vindobona, már Marcus Aureliusnak

Kristus születése után 18o-dik esztendőben a'

Markománokon vett győzedelme után ezen Város :

kerülettyében történt halálával nevezetes vala, er

ről kezességet állít Eutropius, ki Vindobonát

Oppidum nevezettel dicsőítette, melly a Romai

aknál, valamint Urbs várost jelentett.

2.

Vindobona Augustus idejétől fogva a 26o-dik

esztendő keletéig szakadatlanúl a Romai Urada

lomnak engedelmeskedett ; Attalus mindazon

által a Markománok koronás Fejedelme, midőn

nevezett esztendőben Galienus a Császári Szék

ben helyheztetett, Morva térségéből külső Nori

kum', és felső Pannónia békességes Lakossait

meg támadván, Vindobonát 'Sákmány alá ve

tette. - -

Galienus a kegyetlen Ellenségnek nagyra

vágyódó törekedéseit 262-n rajta vett győzedel

mei által szorossabb határban fogta ugyan, de Pipa

ra, mint Romai Fejedelem Aszszony Cornelia Sa

lonina, Attalus Leányának kacsongató szemei a'

Császár kaczérságát oly vad szerelemre gerjesz

tették, hogy „a köz jó hátratételével lángadozó

Indulattyainak engedvén, azt Hitvessének eljegyez

né. Az álnok Markomán a gyáva Romai Ural--

kodónak féketlen fajtalanságát Tekéntetének gya

rapodására használni akarván, igéző Magzattyá

nak kezét Galienusnak oly feltétel alatt lekötelez

- te,

«* *

#
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te, ha frigykötet által felső Pannonia örök időkre

fejedelmi „Jussal koronájának engedtetnék. Ezen

gátló akadály elmellőzésére reá állván Galiénus,
számos Városokkal, és Erősségekkel Vindobona

is a Markománok hatalmában esett, *) kik mind

azonáltal sokáig nem maradhattak ezen új Szer

zeményeknek békességes birtokában; mert Gali

enus meggyilkoltatása után II. Claudius a ros

kadni kezdett Romai Uradalomnak támaszszára az

árva Országok, kormányát 268-ban által vévén,

mingyárt következendő esztendőben Attalust azon

Birodalomból ki csapta, mellyet az ellőbbeni

Uralkodónak Bujasága néki engedett, -

5.

A Romai kormánytartás alatt emlékezetre

méltó, hogy, Ostria Probus Császárnak, ki Gö

rög Országból hozatott Szőlőtőkkel ékesítette

fel a Pannoniai hegyeknek puszta oldalait, köszön

heti a mostanság virágzó szőlő Mivelésnek meg

becsűlhetetlen gyümőlcseit. -

Minekutánna a Dunának tulsó síkságán le

telepedett Kvádok; Valentinián Császár alatt Ga

binius Királyoknak. Marczeliián Romai Vezér -

a barátságos öszvejövetel alkalmatosságával esz

közlött gyilkolása megboszúlására, a Szarmaták

társaságában felső Pannonián tüzzel, s vassal

kegyetlenkedvén, 574-ben ama híres Karnutum:

*) Lehetetlennek nem állítom, hogy azon Ólom Táblács

ka, mellyet Kehrer Jósef Pesti Polgár hazafiui sze

"tete a magyar nemzeti Muszeumnak szentelt , eS

Tudós Haliczki Antal Úr, buzgó Hazánkfia Trattner

János Tamás elsö esztendei tudományos Gyüjteményé

nek harmadik kötettyében a magyar világgal közlött,
ezen ritka történetnek emlékére készíttetett.

Bécs Város I. Dar, B
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Városát felforgatták; a Romai Duna-kapitány

ság Vindobonába által tétetett, mellyből ezen

Városnak virágzó állapottya nyilván kitetszik,

mivel a Romaiaktól a vizi erő mindenkor ne

vezetes, és népes Városoknak partyaira szokott

szállítattni.

4.

A negyedik Század végével, nagy emlékezetű

Theodosius Császár halála után, a roppant Romai

Birodalom romlása meg gyökeresedvén, a hatal

mas német, és más korittyoló nyers északi Nemze

tek, a hazai, és külföldi nyughatatlanságok által

igen megerőtlenedett Romai Uradalomba fegyveres

sokassággal beütöttek; és igy Vindobona is a többi

bús Városok sorsát követvén, kéntelen vala annak

a Nemzetnek kemény nyügét szenvedni, melly

az előbbeni tulajdonoson győzedelmeskedett –

Leg először is Alarik, a Gothok királlya, az Álá

nokkal öszveszövetkezve vezette lio1-dik eszten

dőben a keleti Romai Uradalomból Pannonián,

és Norikumon keresztűl Olasz Ország főldjére

pusztító Seregeit. Ennek nyomát követte lo5-ben

Radagaisz, valamelly Scythiából szakadott Nem

zetnek Fejedelme, 4o6-ban pedig Godogiszil az

északi Vandalok Királlya az Alanok, Kvádok, és

az, 554-ben Constantinus Császár Uralkodása

alatt Pannoniában letelepedett Rokonyságának

társaságában, ezen tartományokba vitte a határ

talan félelem', és kegyetlen pusztítás véres zász

lóját; de az új elfoglalásra gerjesztett érzeményei

nek akadályatlan űzésében kegyetlenségét Gallia

ra fordíttani igyekezvén, a nevezett Országokat

Vindobonával egygyütt a Kaukazus kopasz kőszik

lái közűl kiröpdösött Hunok vad rajjainak enged

te; kik Kristus születése után 574-dik esztendő

-*-

/
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ben Balambér vezérlése alatt a Tanais vizén ál

tal csapván, győzedelmes nyilaikat Európa bol

dog tartományaiba eregették. A Vandalok el ta

karodása után rokony Nemzetünk Pannonia ter

mékeny főldét kéméletlen pusztítással illette, és

sebes Lovain a hírt gyorsasággal meg előzvén,

csak hamar Vindobona völgyes környékében is

zokogást hintett. - - **

: A hiteles tudósítások fogyatkozásában mély

setétségben fekszik, ezen Városnak akkori állapot

tya; a' Történet Ev-Könyvei csak azon tudósí

tást foglallyák magokban, hogy Attila 451-ben

ezen kirablott vidéknek szomorú romladékjain

vezette kegyetlen hadait Galliának meg hódolta

tására; hol III. Valentinian Császár elfelejthetetlen

Vezérjétől Aetziustól Chalons sur Marne térsé

gén történt szerencsétlen ütközetben végső vesze

delmet szenvedvén Pannoniában keresett bátor

ságot, és 454-ben az emberi Nemzet boldogságára

O-Budán meg halálozott. Fijainak a magányos

Uralkodásra vágyódó Igyekezettyeik hasonlásokat

szültenek, és igy azok, kiknek egygyesűltt ereje

a Világ kerekségét réműlésbe vonzotta, a Gepi

dák diadalmas csoporttyai előtt a fekete tenger

partyán menedéket keresni kénteleníttettek,

5.

1,55-dik Esztendőben elhunytt III. Valenti

nian Császár halálával az egész nyugotti Romai

Méltóság régen elkészűltt sírjába lépett: mert a'

következendő Arnyék - Fejedelmek tágos tarto

mányaiknak védelmezésére elégtelenek lévén,

óhajtva fogadták a német Nemzetségeknek képzeltt

segedelmét, és magokat zsoldfizetésre lekötelez

vén, tekéntetben nem vették, hogy ez által a'

Romai Nagyságnak romlását "a" r

B 2
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… Midőn a Császárok tehetetlenek valának Hó

énzeseiknek tett fogadásaik tellyesítésére, más

" Népeknek segítségére szorulván, ezeknek

remélytt Oltalomért tartományaiknak részét el

zálogították. A Romaiak illyetén Frigyessei köz

zé állottak a Német Rügeiek is, kik meg nem

vettendő ajándékokkal vonattattak némelly Pan

nonia, és Norikumbéli Városoknak birtokába.

Az oltalmazó, és támadó szövetség a két

Nemzet között végre hajtattván, Flakka, ezen

német Fajnak Fejedelme a Dunán által evedz

vén, több Városokat, és Erősségeket elfoglaltt,

mellyek közzé Vindobona, Citium, (Kloszterneu

burg) Comagena, (Greifenstein) Aequinoctio,

(Fischament) Arelape, (Pechlarm) Villa Caii,

(Manszverth) Piro Torto, (Pixendorf) Trigisa

mum, (Traszmauer) Namare, (Mőlck) Ad

pontem Jsis, (Ipsz) Lauriacum , (Lorch) Len

tia, (Lincz) Olibaris , (Velsz) Castra Batava,

(Paszszau) Cuculllis, (Kuchel) Juvavo, (Salcz

burg) é. a. t. számláltattak.

6.

Valamint már a Romaiak kiterjedése idejében

apostoli Férjfiak az egész Főld-kerekségen az Is

ten Igéjét hirdették: ugy Pannoniában, és Nori

kumban is ezeknek buzgósága által anyira kide

rűltt a boldogító hitnek mennyei világa, hogy a'

számos üldözések ellenére jeles gyülekezetekkel

szaporodott légyen. Ezen egyházi Bajnokok kö

zé méltán állíthatni Szeverinust, egy Afrikabéli

jámbor Szerzetest, ki 454-ben Vindobona kör

nyékére érkezvén, ezen Tartománybéliek üdvös

ségének szentelte napjait. Legelőször is Aszturis

ban, melly most Czeiszelmauer nevű Helységgé

változott, azután ennek szomszédságában Coma
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genában, mostani Greifensteinban tartózkodván,

*minden tehetséggel azon szorgalmatoskodott,

hogy a Hiveket egy Isten hitében vastagítaná,

és a bálványozó Népeket az Anyaszentegyház kebe

lébe vezettné. Haszonkeresetlenség lévén Buzgósá

gának késérője, szeléd élete voltával, bőlcs taná

csával, szép oktatásaival, példa nélkűl való Jötéte

ményeivel nagy Tekéntetet szerzett magának, és

valamint Flakka Királyt: ugy a közel, és távol

lévő környék népét is magához kötelezte.

Egykor a Tél kegyetlensége, az életnek, a'

Dunán leendő előmozdítását gátolván, Vindobo

nában oly éhséget okozott, hogy számtalanok a'

halál áldozattyává lettenek. Ezen könyörűletes

ségre méltó állapotban az éhelholtt Lakosok Sze

verinus Jámborságához folyamodtanak, ki szív

szaggató kérésöket elfogadván, a küldödtséggel

Vindobonába sietett, és a keménylelkű Vagyono

sokat, nevezetessen egy Procla nevű Romai Asz

szonyságot bőlcs előadásával az öszvegyűjtött,

és elrejtett élelemnek a Szükölködők között való

felosztásra gerjesztette, és igy a' Városi társaság

nak szegénységét az éhelhalástól meg szabadítt

ván, a Duna jeges terhének meg indulása után

további eszközlése által az élelem fogyatkozásá

nak véget vetett.

Ezen Ostriai Apostol a csirázó Keresztény

ség gyarapítására Vindobonának akkori falai előtt

Keresztelő Szent János, nem külömben ezen Vá

ros szomszédságában Szent Gyárfás, és Protos

tiszteletére Templomot, és a Pogányság setétsé

gében lappangó Lakosoknak megtérésében fára

dozó szerzetes társainak Monostortis épített,

mellynek helye a felebaráti szeretetnek tá

gos mezejében munkálkodó Szerzetesektől mai

napig Heiligenstadtnak, az az Szentek - Városá

nak, és az ettől nem meszsze helyheztetett Falu,
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a hová mindenféle kézi munka elkészítésére kis

sebb Klastrom állítatott, Szeverinus örök em

lékezetére Sziveringnek neveztetik.

7.

Flakka. 468-ban a Világ mulandóságát el

hagyván, Orököse Fölöd helyheztetett a Királyi

hivatalban, ki mindazonáltal több Norikumbéli

Városoknak gyalázatos elpártolása után Vindobo

nát, melly már Faviánának hivattatott, némely

a Duna partyán lévő Városokkal Testvérjének

I. Fridriknek engedvén, ősi Országába viszaköl

tözött. *

Szeverínus végső Oráját, és ezen Tartomá

nyok hanyatlását óriási lépéssel közelíteni látván,

I. Fridriknél esedezett, hogy a gyámoltalan szegé

nyek, és rabszolgaságban nyomorgó foglyok vígasz

talására, úgy a romai Vallás fenttartására fárad

hatatlan szorgalommal végre hajtott Intézettyeit

helybe hagyná. Minekutánna a tettetett Uralko

dó lángadozó kérésének engedett, a jámbor Lel

kipásztor három napi Betegség után 482-ben

Boldog-Aszszony hava 8-dik napján az örök Juta

lomnak fényes házába lépett. Fridriknek megrög

zött Istentelensége naprúl napra embertelen In

dulatoktól nagyobb gonoszságra ragadtattván, tett

igéretének ellenére az ájtatosság Szent helyeit ki

rablotta; de Fölöd fia, II. Fridrik által prédájá

tól, és ocsmány életétől meg-fosztatott,

8,

A Romaiaknak Olasz Országban haldokló

ereje hoszszú nyugalomból felserkentette a He

ruloknak nagyobb kiterjedésre vágyódó kivánsá

gait. Odoaczer , Momyllus Augustulus Romai Fe
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jedelem testőrző-Seregjénél a hadviselő mester

séget meg-tanulván, a Császár elfogattatása után

eltemetett Romai Uradalom alkalmával Olasz Or

szágnak királyi koronáját fejére tette, és Tarto

mányának határjait öregbíteni akarván, hadat mon

dott a Rűgeieknek, hogy Norikumot Országához

kapcsolhassa. -

Mivel Fölöd Királynak és elnyomorodott Né

pének veszedelme a meg másolhatatlan mennyei

Végzésnek Év-könyvében meg vala határozva,

Odoaczer büszke szerencséjének előre repűlő hire

anyira megrettentette a megfutamodott Rűgeie

ket, hogy 487-ben Fölöd Király, élete társával

Giszszával, elfogatattván, a Rűgeiek Országa,

a Dunán túl lévő mostani Ostria, és Norikum

Vindobonával, vagy is inkább Favianával, Odo

aczer győzedelmes*** hatalmát meg es

-mérni kéntelenítettnék.

Azonban a diadalmas Herulok viszsza térté

vel II. Fridrik, rabságra ejtett Fölöd Fia, ki ősi

Jussainak kegyetlen elragadását orvosolni igyeke

zett, a Gothok hathatós segedelmére támaszkod

va, el hagyott tulajdonságába viszsza-sietett.

Mihelyest ezen váratlan hír Odoaczer tudtára ér

kezett, tüstént testvérjét Aonulfot oly utasítással

küldötte hatalmas haddal II. Fridrik ellen, hogy

a Rűgeiek Országának pusztítását, és a Romai

aknak abból, nagyon kiürültt Olasz Országba

való általszállítását eszközőllye. – A Diadalom

meg előzvén a Herulok gyorsaságát, Fridrik má

sodszor elhagyta örökségét, mellyet Aonulf Favi

anával (Vindobonával) 488-dik esztendőben fel

forgatott, és a Romaiaknak számos ezereit Olasz

Országba űzettette.

Sokáig gyászolta a katholika hit, és a gyá

moltalan Nép Sokassága Szeverinus Szerzetes

Társait, kik Pierius Hadivezér kijelentésére, bé
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kességes türéssel elhagyván Klastromokat, Szer

zőjöknek szent Tetemeivel Feltre nevezetű Város

ba költöztenek,

0.

A keleti Császárság kormányát tartó Zénó

fájdalta az enyészeti romai Uradalomnak eltörűl

tetését; mindazonáltal elbággyott erejének gyen

gesége miatt Odoaczert Olasz Ország, és Norikum

Királlyának meg esmérni kénteleníttetett, de tu

sakodásait oda intézte, hogy a Herulok hatalmas

erejét megtörhesse; azért. ezen meghatározott

szándék végrehajtására a Gothok izmos karját

használni szándékozott, kiknek Detre nevű Feje

delme, Zenó ravaszsága által indíttva, szomszéd

ságában lévő Odoaczer ellen engesztelhetetlen

gyülőlséget, és Olasz Ország paradicsomi föld

jére nézve eltörűlhetetlen kivánságot nevelvén

kebelében, 480-dik esztendőben a Császár en

gedelméből egész Népével tomboló Öröm - ki

nyilatkoztatások között Pannoniából Olasz Or

szágba vándorlott, és három esztendeig a Heru

lok seregével változó szerencsével harczolván,

végtére 459-ban Verona vérengző térségében a'

győzedelmi Koszorút a lenyakazott Odoaczer ke

zéből kiragadta, és a megfutamodott ellenség

Birtokának gőzölgő romladékjain fundálta az

Osztrogothok fényes Országát, melly alkalommal

Norikum, Faviana (Vindobona) és későbben a'

Szávai Pannonia a Gepidák kiűzése után, Olasz

Ország sorsát követte,

10.

Detre, az akkori Uralkodóknak Fémnye,

vele született ritka mesterséggel tudta mérsékleni

*~
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a tárgyokat, ellenségeinek durva erejét megtör

vén, kegyessége sugáraival elfödözte a Járom'

sullyát, és első szorgalmát oda intézte, hogy ál

landó Békességet, 's bátorságot, a Nép bóldog

ságára, 's pallérozására nézve pedig a Kereske

désnek, Építő-Mesterségnek, és szép Tudomá

nyoknak virágzó Mivoltát eszközölhesse. Számos

Városok felserkentették bőlcs Uralkodása alatt

füstös Omlásaikból; új Erősségek, és fényes Pa

loták építtettek, és az ő roppant Művei mosolyog

va pillantottak a Világ régi Csudáira. - -

11,

Detre Királynak 526-dik Esztendőben tör

tént halálával Unokáji Aldamarik, és Amalarik,

amaz a keleti, emez pedig a nyugotti reájok

szállott Orökségbe lépvén, hanyatlani kezdett a'

Gothok méltósága; mert Justinianus 527-ben a

Császári székre űlvén, az elszakadt enyészetre

fekvő tartományokat Uradalmához csatolni igye

kezett. Erre az Okra nézve a Gothok megszé

gyenítésére a Longobárdokat, kik hoszszu sza

kállyoktól nyerték nevezettyeket, jeles ajándékok

kal magához vonván, ezeknek Favianát (Vindo

bonát) több Pannoniai Városokkal, és Erőssé

gekkel egyetemben, a Rába vizéig által engedte,

kikkel öszve szövetkezve, 554-ben a Gothok el

len háborút indított, és 556-ban Roma Városát

egész Olasz Országgal Birodalma alá húzta; melly

nek meghódítása után a Longobárdok továbbis

a Romaiaknak Frigyesei maradván, az északi,

's déli Ostria Birtokába bémentek, és 551-ben

a Gepidákon vett győzedelmek után, magokat

Pannoniában tovább kiterjesztették, -
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- 12,

Rövid idő elfolyása után az Avarok a Kau

kazuson túl lévő Vadonyokból a Maeotis Tava

felett fekvő szoros tengeri torkolathoz, melly

Europát Asiától elszakaszttya, azután a fekete

Tengerparttyaitól eltávozván, a Duna szakadá

saihoz érkeztenek, és 557-ben Konstanczinápoly

ba küldött Kandich nevezetű Követtyek által Ju

stinianus Császárt megkérték, hogy nékik eszten

dei fizetést, és Lakhelyűl valamely termékeny fől

det adna.– Reá állott a hadviselésre már alkal

matlan Fejedelem az Avarok kivánságára, nékik

Dácziát, Moesiát, és Pannoniát igérvén, ha tar

tományait engesztelhetetlen Ellenségeitől a Gepi

dáktól, és a fekete Tenger mellett tanyázó Atillai

Hunoktól megszabadítanák.
-

Midőn az Avarok a Császár feltételeinek tel

lyesítésére a Hunokat az engedelmesség határai

közzé szorították, a Longobárdok, és Gepidák

között megrögzött Gyülölségből nyilván való el

lenségeskedés származott. Alboin amazoknak ko

romás Fejedelme az Avarok szilaj hadaival öszve

szövetkezve, Kunimundon a Gepidák Királlyán

győzedelmeskedvén, azok, kiknek az ellenséges

fegyver kedvezett, vagy a Longobárdok, vagy

Avarok Jármába szorúltak.
-

15.

II. Justinus Narzes Fő-Vezérjét, ki Justinia

nus, Császár Uralkodása alatt az Osztrogothok

boldog Tartományait feldulta, és egész Olasz

Országot, a keleti Bírodalomhoz ragasztotta,

566-dik Esztendőben némely Romaiaknak igaz

ságtalanyádjára Hivatallyától, és nemzetséges mél

tóságától megfosztván, a nagy érdemű Bajnok
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fájdalmának megboszulására, a Longobárdokat -

arra késztette, hogy Olasz Ország szerencsés főld

jére nézve magoknak fegyveres Just szerezzenek,

kiknek Királlya Alboin ezen tanácsnak elfogadását

nem sokára cselekedettel tellyesítette, és Panno

miát Frigyeseinek, az Avaroknak, olly feltétel

alatt általengedte, hogy azt, ha az új Tanya

Népének tetszésére nem lenne, viszsza vehesse.

A Longobárdok 568-dik esztendőben Husvét

második Ünnepén ingó Vagyonnyaikkal Olasz Or

szágba költözvén, és annak felső részében II. Justi

mus Császár nem kevés boszuságára mai napig

ugy nevezett Longobardiát fundálván, az Avarok

Pannonia Birtokába bémentek, és időjártával az

Anes vize innencső parttyáig vitték győzedelmes

Fegyvereiket. – A szilaj Vadság gyökerestűl ki

irtván az elpusztultt Városokban a szelídebb Er

kölcsöket, Faviana (Vindobona) 568-dik esztendő

tűl fogva 701-kig ezen vad Nemzetnek vas ostora

alatt nyögött vala. Mivel pedig ezen Városnak

az Avarok kegyetlen Uralkodása alatt lévő további

állapottya világán sűrű setétség fekszik, kéntelen

vagyok 225. esztendőnek általugrásával az Avarok

meg-aláztatására, és Faviana (Vindobona) fel

szabadíttatására lépni,

Második Idő - szakasz.

Faviana (Vindobona) további állapottya

IVagy Hároly idejétöl a Babenbergi Vemböl

származott elsö Ostriai Herczegnek

hormány - tartásáig,

14.

Europa századoktól fogva egymásra nyoma

kodó pogány népeknek küzdő Piarcza lévén, el

fáradott a dühös sokasságnak hathatós korlátok
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küzött tartásában a Mindenható, és a felforga

tott tartományoknak szomorú állapottyán könyö

rűlvén, az elvadultt emberi Nemnek egy halha

tatlan Férjfiu által ismét az Erkölcsök ösvényére

vezettetését meghatározta. - -

Nagy Károly, és Károlymán, közönséges at

tyok Pipin Frankus Király halálával, 768-dik

esztendőben reájok szállott Orökséget magok kö

zött felosztván, Károlymán 771-ben esett kimu

lása után az egész Frankus Birodalom Nagy Ká

rolyra szállott. Ezen ditsőséges Fejedelem, Or

száglása keletével, új formában öntötte a Tár•

okat; mint hadi Vezér magával vitte a Győze

delmet; Törvénnyeiből Bőlcsesség ragyogott; vég

zései Tapasztalásán nyugodtak; a Tudományok

nak Védője fő Gondolattyát az Oskolákra függesz

tette; a Babonaságnak Irtogatója a keresztény

Hitet a meghódított Népekre kiterjeszteni töre

kedett. Eltűntt tehát a setét Éjtszakáknak pokoli

Zűrzavara, felderűltt ismét újra a polgári Szorga

lomnak, és Boldogságnak csendes Hajnala; a'

Kereskedés, és szép Mesterségek kezdének virág

zani, a zabolátlan Község szeléd Erkölcsű Néppé

változott. Illyetén jeles Tettekkel a gyenge. em

beri Természetben megállapodott Gyarlóságai

méltán elfedeztethetnek. Legelőször, hogy igen

kiterjedett Tartományainak határjait a vad Nem

zeteknek kegyetlen béütéseitől megszabadíthassa,

a Longobárdok, Forojuliomi Herczegek, Szá

szok, és Avarok kérkedékeny erejét megtörni fő

kötelességének tartotta.

15.

Nagy Károlynak első Czéllya vala a nyugha

tatlan Longobárdok meghódoltatása. Erre az ok

ra nézve rettenetes hadi készülettel a Szent Ber
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nát, és Czenis utatlan hegyein által csapván, re

ménytelen megjelenése Olasz Országban olly hir

telen Réműlést okozott, hogy a Longobárdok

Táborokat elhagyván, Deszider Királyokkal Pa

viába siettenek, melly Városnak kemény Ostrom

lása alkalmatosságával a szerencsétlen Fejedelem

hitves Társával Anszával 774-ben fogságban esett,

és így a Longobárdok 206. Esztendeig virágzó

, Országa Nagy Károlyhoz való hűségre esküdött.

Deszider Luitberga Leánya, a Bajor Her

czegnek Thasszilónak. Felesége Attya szomorú

sorsán való Indulatból Férjét arra ösztönözte,

hogy Ipájának megalázását boszullya meg, és

Nagy Károly további kiterjedésének sikeres gátot

készitsen. Az elcsábíttatott Herczeg a Király győ

zedelmes hadaira nézve gyengeségéről meggyő

ződve, az Avarokkal Frigy kötetet koholtt, kik

Barátságok kinyilatkoztatására, és a keresztény

hadi társaik tetszése megnyerésére, a mint a'

" Krónikák emlétik, engedelmet adtanak, hogy

a lappangó Kereszténység Faviana (Vind bona)

Városában magának Templomot építhessen. Ezen

Szövetségnek köszönheti tehát Szent Rupert Püs

pök Tiszteletére felszenteltt, és mái napig a le

folytt Századoknak emésztő erejét czáfoló Isteni

Ház 788-dik esztendőben történt helyheztetését.

Thaszsziló Herczegnek ellenséges Tusakodá

sa Nagy Károly értésére esvén, őtet Theodo fiá

val szép szin alatt Bajor Országból Ingelheimba

kérette. A gyáva Herczeg Frigy - kötettyének el

árultatásáról nem eszmélkedvén, útnak ereszke

dett, és a megjegyzett czélnál elfogattattván,

Klastromba zárattatott, hogy Nagy Károly eltö

kéllett Intézettyeit további béfolyása által ne gátol

hassa. Az Avarok ezen véletlen Eset megboszulá

sára 788-dik és következendő Esztendőben Olasz,

és Bajor Országra rohantanak ugyan, de mindég
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nagy vesztességgel Pannoniába viszszatérni kén

telenítettek.

16.

A Szerencse nagy Károly vitézi:Zászlójinak

mindenütt kedvezvén, a' durczás Szászok meg

alázása után a nyughatatlan Avarok, még egyet

len egy, de leg-keményebb Ellensége ellen, kikkel

a Békekötés tökélletességre nem mehetett, fegy

vert vonni magában eltökéllette.

Nagy Károly magas Czéllya nagy hadi ké

születeket kivánván, Nagygyaival Tanácskozásra

lépett, mellynek következésében 791-ben az Anes

vize tulsó partyán Táborba szállította számos

Seregeit. Három napi Bőjtölés, és más ájtatos

foglalatosságok után két részre osztván hadait,

egyiket Gróf Theodorik, és Királlyi Kamarás

Meginfred a Duna északi, másikát maga Nagy

Károly vezérlette ezen viznek déli Partyán, a Fón

edig Élettel megterheltt Hajókat Bajor, és Nori

umbéli Vitézek követték. -

A közelgető keresztény hatalomnak és az

üszó Eletnek Tekéntete olly félelembe hozta az

Avarokat, hogy déli Ostriában a Kamp, és Du

na öszvefolyásánál, ugy a Czét, vagy kopasz

Hegy folytában, mostani Czeiszelmauer, és King

stetten között az ugy nevezett Hunok hegyén

(Chunenberg) lévő erős Főldváraikat, (Ringjei

ket) az az Arkolatokkal, és Tövissel békerteltt

Sánczaikat elhagynák, kiknek megfutamodott

Csoporttyait Nagy Károly a Rába Fón általhajt

ván, Pannonia pusztításában foglalatoskodott; 52

Nap után gazdag Prédával meg terhelve, viszsza

tértt Bajor Országban, és úttyában az Ellenség

nek Főldvárait felforgatta; a Foglyoknak szabad

ságot hirdetett, ha Véd-Isteneik tiszteletéről le
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mondván, a boldogító Hitnek Titkait elfogad

nák; meg fosztotta ellenben az ősi, Babonaság

ban megrögzött fekete Lelkű Vonakodókat Ja

vaiktól, és arany Szabadságoktól. -

17.

Azonban Pipin Nagy Károly Fia-is Isztria,

és Liburnia meg-hódításán munkálkodván, Fo

rojuliumból véletlenűl az Avarokra rohantt, kö

zöttök nagy Vérontást tett, és az elpusztított Főld-,

váraikban öszve halmozott Kincsek elfoglalásá

val, az elesett Nemesség Virágján építette Győze

delmét.

Tudun leghatalmassabb Avar Herczeg Nem

zetségének belső Hasonlásából veszedelmetjöven

delvén, 796-dik Esztendőben Aachen Városában

egész házi népével a keresztény Vallás ritka ke

gyelmében részesűltt ugyan, de Honyába való

viszszatértével az alkalmatlan Alorczát ledobván,

a Hittől ismét elszakadott, és Nagy Károly miatt

szenvedett sok káraitól indíttva, az elpártolttSzá

szok mellé állott; mindazonáltal az uralkodó visz

szavonás ugy megerőtlenítette ezen Nemzetnek Bá

torságát, hogy az végtére Nagy Károly Uraságát

megesmérni kéntelenítettnék.

Hogy ezen elnyomorodott Nemzet 805-dik

Esztendőben Todornak kereszteltetett, és a hi

tetlen Tudun' helyébe válosztatott Fejedelme a'

határos pogány Tótok háborgatásaitól, kik ma

gokat Pannoniában Esztergom felé, és tovább a'

Duna mentében kiterjesztvén, az Avarokat Lak

helyeikből kifordítani igyekeztek, meg - szaba

dulhasson, Népével Nagy Károly engedelméből

mostani Heimburg, és Szombathely között lévő

Térségbe költözött.

Tódor után Ábrahámról szóllanak a Törté

netkönyvek, hogy Aequinokczioban, mai Fischa
*
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mentben, a Keresztség Szencségében részesűltt

légyen. Egyébberánt hitelesTudósítások előnkben

terjesztik ezen Nemzet nagyobb részének kiir

tását, mellyre alkalmatosságot adtanak sokszori

elpártolásaik, és a keresztény Vallástól Pogány

ságra való viszszatérésök. •

18.

Nagy Károly, ki már 800-dik Esztendőben

III. Leo. Pápa által a Nyugoti Császárság Koro

májával felvala ékesíttve, 806-ban elérte fényes

Győzedelmeinek ragyogó Czéllyát, és további

figyelmetességét oda intézte, hogy Tartományai

nak állandó Békességet, a közönséges Csendes

ségnek tokélletes fentartására hasznos törvénye

ket, az elenyészett Kereskedés felserkentésére

szükséges Bátorságot adhasson. Leg először a'

keresztény Hit kiterjesztésére nézve sok, régen

kirablott és illetlen haszonra fordíttatott Isteni

Házakat Sírjokból felemelvén, Faviana (Vindobo

na) Városában a mostani helyen Szent Péter Tisz

teletére Templomot épített, mellybe II. Eugenius

Pápa Lelki-Pásztorsága alatt Lorch (Loriacum)

Városa elpusztulása után Szalczburgban (Juvavo)

lakó Lorchi Érsek Urolf által Ratfred Püspök

szállítatott Kánonokjaival.

- Valamint az Igazságnak: ugy a külső, és

belső bátorságnak kiszolgáltatására Nagy Károly

Tartományait Megyékre osztotta, mellyeknek Igaz

gatóji Grófoknak, az Ország szélin pedig Márk,

vagy Határgrófoknak neveztettek, és, hogy az

utolsók kötelességek szerént az Országot a po

gány szomszéd Nemzeteknek ellenséges béütése

iktől hathatós képpen védelmezhessék, hadi ere

jök gyarapítására a kissebb megyebéli Grófok az

ő parancsolattyok alatt"
- - - Mivel
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Mivel Norikum, és Pannoniának a Rába vi

zéig elfoglaltt része a Frankus Birodalomnak

keleti Tartománya vala, csekély Vélekedésem

szerént ebben az Időpontban adatott Ostriának

Osztreich , későbben pedig Ősztereich (az az

kelet felé fekvő Ország) Nevezet, és határtarto

mány lévén, ezen alkalommal Márk, vagy Ha

tárgrófságra emeltetett,

10.

Nagy Károlynak nagy Reménységeket igérő

Fijai Károly, 81o-ben Pipin pedig 811-ben a Vi

lág mulandóságától elbúcsuzván, magais a Na

Bajnok, halhatatlan Tettekkel tellyes Életének

72-dik Esztendejében Győzedelmeinek ritka Gyü

mőlcseit elhagyta , és a Hódítás által szerzett

roppant Uradalomban egyetlen egy életben ma

radott Lajos fiját bocsátotta.

Szép Tulajdonokkal vala ugyan ezen Fejede

lem a Természettől megajándékozva, mellyek

től kegyesnek is neveztetett; de attyától nem

vett Örökségűl Lelki– Erősséget; kinek Intésé

hez képest oda Készűltt fordítani buzgó Igye

kezeteit , hogy a Fegyver erejével meghódított

Határ-tartományait az Evangeliom' Igazságában

megerősítené; mindazonáltal elfajultt Fijainak

többszöri Pártütései szent Gondjainak gátot vetet

tek. – Az engedékeny atya 84o-ben életének 64-dik

esztendejében a mennyei Jutalmat el érvén,

végső Rendelésében Tartományainak három Fi

jai között való felosztását meg határozta, -

Elhunyta után ütöttki a Testvérek között az

Egyenetlenség Tüze. Lothár iffjabb két Testvérjét

a reájok szállott Orökségből kizárni törekedvén,

ellenek hadat indított; de, mivel boldogtalan

fegyverével feltett Czéllyát elnem érhette 845-ban

Becs Város I. Dar. C
*



54

Testvérjeivel frigyességre lépett, mellynek követ

kezésében Lothárnak a Császári korona fén

nyével Olasz Ország, es némelly Ausztrasia neve

zet alatt a Rajnán túl fekvő német Tartományok,

Lajosnak a Rajnán innen lévő Német, vagy kele

ti Frankus Ország, a Rajnán túl fekvő Mainez,

Speyer, és Vormáczia Városokkal, Károlynak

pedig Franczia Ország , és Aquitania jutott;

és igy a Frankus Birodalomból a Franczia, és

Német Uradalom származott, melly időtől fogva

Ostria Német Országhoz tartozandó,

20.

Midőn Lajos, ki Országától Németnek nevez

tetett, a Királyi méltósággal felékesíttve, Orök

sége koronáját által vette, Odobrita név alatt esmé

retes Tótfaj az esztendei adózástól megszabadúlni

akarván, ellene fegyvert fogott de Királlya Goz

zomuil az első szerentsétlen ütközetben véletle

nűl elesett 's ennek Fészke a fegyver-hatalom

által Német Lajos Országához ragasztatott. Melly

Gyözedelem anyira megrettentette a szomszéd

Cseheket, hogy 845-dik Esztendőben tizennégy

Herczegeik az alattok lévő Pórsággal egyetemben

Lajos Uraságát megesmérnék, és az új Fejedelem

tetszésének megszerzésére a Véd-Istenek tiszte

letétől elállnának. -

Következendő Esztendőben a Morvai Tó

tok Raszticzes háládatlan Fejedelmük alatt, ki

Lajos kegyelmének köszönhette a Morvai Her

czegséget, ellenséges Indulatot tápláltanak; de az

ellenök felfegyverkezett Német Lajosnak vitéz ha

dait szemlélvén, állandó hűséget ajánlottak. A'

Királyi Sereg viszszatertével a hiteszegett Morva

ismét Támadást indított, és a Dunán túl lévő
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Óstriát, következendőképpen Faviana (Vindobo

na) Városát-is pusztította.

21.

A régi Krónikák emlétik, hogy Ratbod Ös

triai Határgróf 86o-ik Esztendőben kinyilványo

sodott hitetlensége miatt Méltóságától, és Jószá

gaitól megfosztatott, és helyette Villiám, és En

gelsalk vitte az Igazgatást; kik megtántoríthatat

Ian Hűségöket több ízben, főképpen a Morvák

ellen szerencséssen harczolván , a' Világ előtt

megbizonyították, midőn ezeknek nyughatatlan

Szventibold, vagy Szvatobluch Fejedelmét, ki a'

Vág mind két Mellyékét a Garantól a Morva vi

zéig, és Pannoniának Kelet, és Eszak felé a Du

na által meghatározott részét bírta, 871-dik Esz

tendőben, Óstriának Birtokából kiszorították, és

maga megalázására kénszerítették,

Azonban a szüntelen való Pártoskodás szen

nyével megmocskolt Morva Fejedelem véletlenűl

a két Testvérre rohanván, azoknak hatalmát e

gészlen elnyomta.

875-dik és 87l-dik Esztendőben Faviana

(Vindobona) Városát, sőtt egész Ostriát iszszonyú

szorongatások érdeklették : mert rettenetes

Jégeső, és a Sáskák emésztő Fellege által a szor

galmatos Főldmivelésnek gazdag Reménye anyi

ra elenyészett, hogy az éhséget nyomában köve

tő Döghalál a gyámoltalan Lakosoknak harmad

részét elragadná, -

22,

Német Lajos 876-ban meghalván, Tartomá

nyait három Fijaira , Károlymán, Lajos, és

ugy nevezett Vastag Hárolyra szállította; az el

- C 2
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ső mindazonáltal 880-ban a második pedig 882

ben az Élők közzűl kiköltözvén, az egész Örök

ség a Császári, és Olasz Országi koronával Pas

tag Hárolynak maradott ; egyedűl Károlymán

nak házasság kívűl Luitvinda nemes Személytől

született Fija Arnulf helyheztetett attya végső Ren

delése szerént Karintia Birtokába. -

Némelly hiteles Történet-Irók azt állíttyák,

hogy 882-dik Esztendőben az akkori Dunapart

tyán Faviánában (Vindobonában) boldogságos

Szűz tiszteletére Templom építtetett, melly mai

napig garáditsomi Mária (Maria Stiegen) Templo

mának neveztetik, mivel ottan a Halászok a Du

na parttyán készítetett, garádicsokon szállottak

Bárkáikban.

25.

Villiám, és Engelsálk Ostriai Határgrófok

kimulása után ezen Ozvegységre jutott hívatalba

Gróf Arbó tétetődött," felemeltetését az

előbbeni Márkgrófoknak kérkedékeny Fijai fáj

lalván, amazt fegyveres hatalommal Birtokából

kivetkeztették, és magokat abba helyheztették.

A tehetetlen Arbó Szventibold Morva Fejedelem

segedelméhez folyamodott, ki megrögzött Gyü

lölség tüzétöl indíttva, kérését Orömmel fogad

ta, és Ostriának boldog Telepedésein , ugy Fa

viana (Vindobona) Városán is tűzzel , 's vassal

kegyetlenkedett. Arnulf Karintiai Herczeg, a ki

űzöttek szomorú sorsán könyörűlvén, a pusztí

tó Morva ellen ugyan Táborba szállott, de a vé

res háborúnak lángodozó Fáklája a Császár köz

ben szólítása által eloltatott, és Szventibold to

vábbi adófizetésre magát leköttvén , Gróf Arbó

előbbeni Hívatallyába viszsza tétetett.
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24.

VastagKároly887-dik Esztendőben Koronáiról

lemondani kéntelenítettvén, az egész Német Ura

dalom a Császári méltósággal Arnulf fellyebb

emlétett Károlymán, házasság kívűl született Fijára,

eddig Karintiai Herczegre szállott; kinek Leányá

val Engelsalk, az előbbeni ezen nevezetű Ostriai

Határgrófnak Fija alatomban eltávozott, és a

Császár meg-boszulásától tartván, a Morva Fe

jedelemnél találtt Bátorságot. Arnulf Szventibold

nak sokszor megújított hitetlenségét, ugy Engel

salknak heven ifjúságát, és zabolátlan Indulattyát

Tekéntetben vévén, nékiek Bocsánatot adott, és

a Leány-Ragadót Arbó mellé helyheztette az Os

triai Határgrófságba. Nem maradott azonban so

káig nyughatatlan Elméje, és felfuvalkodott Vi

selete miatt új méltóságának Birtokába, és 895

ban szeme világától is megfosztatott,

25.

Midőn dicsőséges Eleink 805-ben Almos Fő

Vezérlése alatt a Kárpátokon által ütöttek, és

külömbféle Népek meghódítása után Pannoniá

nak termékeny főldét megszállották; újra kemény

Fergeteg fenyegette Faviana (Vindobona) Városá

nak, számtalan Csapások által elnyomorodott La

kosait: mert Arnulf, a Zenebonáskodásban meg

aggott Szventibold ellen segítségűl hívta a Ma

gyarokat, és ez által nékiek Tartományaiba, útat

nyitván, a német Kincseknek erőszakos elfogla

lására czélozó kíványságaikat felgerjesztette.

26.

Arnulf Császár 800-dik Esztendőben a Vi

lág mulandó örömeit elhagyván, hét esztendős
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Fija Lajos , ki Gyermeknek hívattatott, végső

Intézetbeli Gyámattya Hatto Moguncziai Érsek,

és Otto Szász Herczeg Eszközlése által felékesí

tetett a Császári koronával. -

Országlásának első Esztendejében Arpád, ki

már Attya Almos Oregsége, és Erőtlensége miatt

a Fő-Vezéri hivatalt viselte, dicső hadait a Czét,

vagy kopasz hegyig küldötte, és semmi akadályt

nem találván, 900-dik esztendőben az Anes (Encz)

vize innentső Parttyáig vitte Győzedelmeit.

Hogy a Magyaroknak további kiterjesztésre

vágyódó Igyekezettyei meggátoltathassanak, a'

Gyermek Császár Gyámolyit az elkerűlhetetlen

szükség, az Avarok által elpusztított Lorch Váro

sának (Lauriacum) Romladékjából való felemelte

tésére késztette, melly az Anes (Encz) tulsó par

tyán tökélletességrehajtatott Erősség Auerszburg

nak neveztetett, mellynek Talpkövén ma Encz

Városa virágzik. |

27.

Árpád 907-dik Esztendőben , minekutánna

a Magyarokat Zoltánnak , gyenge Gyermeksége

miatt a magányos Igazgatásra még alkalmatlan

Fijának hűségére feleskette , meghalván , Gyer

mek Lajos, ki a Magyaroknak erőszakos kiter

jedését nem szívelhette , Zóltán Uralkodásának

első Esztendejében, ellenek hadat indított; de va

lamint ezen alkalommal úgy 910-ben is, midőn

Eleink megalázására ismét felfegyverkezett, Aug

spurgnál oly kemény szerencsétlenséget szenve

dett, hogy a Béke-engedelmet esztendei Adófi

zetéssel megvásárolni kéntelenítettnék.

28.

Gyermek Lajosnak 911-dik Esztendőben tör

tént halálával Nagy Károlynak férjfiui Neme Né
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met Országban elfogyván, Konrád Frankus Her

czeg választatott eggyes akarattal Német Ország

Királlyává. -

Ambár egy régi, versekben foglaltt, a Bé

csi Anya-Oskolának Könyv-Tárában lévő, és 1145

dik Esztendeig terjedő Német Krónika azt állít

tva, hogy a Magyarok Konrád Uralkodásának el

ső Esztendejében Arnulf Bajor Herczeg, ugy az

Allemáni, és Sváb Herczegeknek Elchanger, és

Berchtold nevezetű Helytartóji Vezérlése alatt vi

tézkedett Német Seregektől az Anes (Encz) vizé

nél igen megveretettvén, a Lajtához szorítattak;

mindazonáltal más hiteles Történet-Iróknak Ha

gyományaikban, a nevezett Fónak innentső par

tyán a Magyarok ellen való felfegyverkezésnek

nyoma nem találtatik; sőtt Regino, és Herman

nus Contractus Irásaiból kinyilványosodik, hogy

Konrád Császár az elpártoltt Ország Naggyainak

Fortéllyai által 015-ban kiütött zenebona lecsilla

pításában foglalatoskodván, a Magyaroknak Ba

jor, Sváb, Turingia Szász, Helvétzia, Alszáczia,

és Lotharingia Tartományokban való béütéseit

egész Uralkodása alatt, melly 918-dik Esztendeig

"" nem kevés Boszúságára meg nem gátol
atta, |

20.

Szünet nélkűl folytatták Eleink szokott mód

jok szerént Német, és Olasz Országnak kegyet

len zsákmányozását. Erre azokra nézve I. Henrik

Szász Herczeg, kinek kezébe adatott Konrád ha

lála után a Német Országi hatalom, 024-ben a'

nyughatatlan szomszédság ellen Táborba sietett

ugyan, de már az első ütközetben hadainak meg

alázását szemlélni kénteleníttetett ; a szerencse

mindazonáltal neki kedvezni látszatott, midőn
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egy fő rendbéli Magyar Vezért, kit némellyek

Zoltánnak vallanak, fogságba ejtett. Nagy öszves

ség aranyat ajánlott az elszomorodott Nemzetan

nak kiváltásáért, de I. Henrik Császárnak fellyebb

látó Bőlcsessége nem pénzt kívánt , hanem ki

lencz egymás után folyó Esztendeig tartó Békes

séget, melly megmásolhatatlan feltétel a Csen

desség Reménnyével ápolgatta a szomszéd Né

meteket. *

Ezen Idő alatt a Császár Tartományainak ál

landó Boldogságára függesztvén Törekedéseit,

hogy a Magyaroknak Pusztításait eltávoztathas

sa, Erősségeket építtetett, az Ellentállásra alkal

matos Helyeket erős Kőfalakkal környűlvétette,

Seregeit szakadatlanul Fegyverben gyakoroltatta,

és így Országának védelmét tökélletességre állítt

ván, a Magyaroknak az eddig fizetett adót meg

tagadta, kik, minekutánna a Német Fejedelem

ketelességét nem tellyesítette, a kilencz eszten

dei Békesség elenyíszése előtt Szász Országba be

rontottak; de Merzeburgnál táborozó német Se

regektől olly Vérontást szenvedtenek, hogy Du

Chesne, és Luitprand Jegysései szerént harmincz

hat ezer Magyar áldoztattnék az ellenséges Győ

zedelemnek. Ezentűl megszabadultt ugyan a Né

met Birodalom Henrik Élete napjáig a Magyarok

béűtéseitől, de a Történet - Írók nem terjesztik

előnkbe, hogy dicső Eleinknek hatalma szoros

sabb Határba szoríttatott volna.

50,

Minekutánna I. Ottó 956-dik Esztendőben

Henrik attya halála után a reászállott Országlás

Jussaiban helyheztetett, nem késtek a Magyarok

a Németeket újra zaklattni. Sokszor megcsúfítat

tak, de többször tértenek viszsza a Szerencsének
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fényes Szárnyai alatt Országokba, gazdag Prédá

val megterhelve. - -

Azonban Luitdolf, Ottó Császárnak elfajultt

Magzattya, az Ország Hatalmassaival a koronás

Fejedelem ellen Pártoskodást indítván , ereje

Gyarapítására a vitéz Magyarok segedelmét óhaj

totta, kik ezentűl majd egész Német Országba vit

ték a kegyetlen pusztítás és öldöklés rémétő

Félelmét. A Zenebonának Lángja lecsillapítatott

ugyan, nevekedett ellenben Eleinknek vakmerő

Mérészsége, mellyért vérekkel adóztak. Bérohantt

tudnillik Toxs, gazdag Zsákmány reménnyétől

buzdítva, Német Országba, de hathatós Ellentál

lást találván, 955-ben válogatott Népének nagy

része vagy felkonczoltatott, vagy elfogattatott,

vagy a Lech vizében találta halálát, és igy a'

Magyarok megfutamodása után, Gyermek La

jos Uralkodása alatt elveszett Ostriai Határgrófság

nak darabja az Anes (Encz:) vizétől, Mellicz,

néhai Namare, mai Mőlk nevezetű Magyar Vár

felől lévő Erlaf Fóig Ottótúl ismét a Német Ko

ronához ragasztatott. - -

Ezen Veszedelem megszelédített ugyan a'

Magyarok kérkedékeny vadságát; mindazonáltal

könyen felserkenthető Incselkedéseiknek meggá

toltatására, és a viszsza foglaltt Tartományok”

oltalmazására I. Otto Császártól Hudiger, halála

után hasonló nevet viselő Fija, végtére Burkhard

tétetett az Ostriai Határgrófságnak Igazgatójává.

Bátorságot adott ezen három egymásután követ

kezendő Márkgrófoknak kormánya: mert a Ma

gyarok, a földmivelés gyakorlásában foglalatos

kodván, hoszszabb ideig a szomszéd Németek

kel békességes barátságban éltenek.

51."

II. Ottó 975-ik Esztendőben elhunytt I. Ottó

attyának Császári Jussaiba lépvén, utóbb neve
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zett Határgrófott"" megerősítette, ki

rűl a krónikai Jegyzések azt jelentik, hogy az

Uralkodó Fejedelemhez járó nemes kötelessé

gének megbizonyítására a Császárt Olasz Or

szágba követtvén 985-ban a Szerecsenyekkel,

való tüzes csatában elesett, és így még ezen Esz

tendő végével, vagy a következendő elejével az Oz

vegységre jutott Márgkrófi hivatal Babenbergi

Gróf Leopoldnak adatott. *

Felébredett huszonkilencz esztendei álmá

ból a Magyaroknak nyughatatlansága, kik Mellicz

(Mölk) határvárjokból az Ostriai Márkgrőfságot

zsákmányolták. Leopold Eleinknek Mesterségét

megakarván zabolázni III.Ottó alatt, ki attyát II. Ot

tót985-ban követte a Császári méltóságban , fegy

verhez fogott, és Geyzát a Magyar Nemzet Fe

jedelmét nevezett Erősség Birtokából kivettvén, a'

Czét, vagy kopasz hegyigrebdestette Gyözedelme

it; a meghódított vidékben a Földmivelők fogyat

kozásában külföldi Lakosokat plántáltt, és Mel

licz (Mölk) Várába, a hol állandó Lakását meg

határozta, tizenkét Kánonokból álló egyházi Tár

saságot szerzett. -

Geyza Herczeg ezen szenvedett szerencsét

lenség után még Faviana (Vindobona) Birtoká

ban megmaradván, valamint a hadviseléshez, és

teméntelen Rabláshoz szokott népét lassanként a'

szélédség, és jámborság ösvényére vezetni, min

den törvénytelen ellenségeskedést, és utálatos erő

szakoskodástkemény fenyíték alatt megtiltván, azon

vad tüzet, melly a szomszéd Nemzeteket szünte

len félelemben tartotta, a kereskedés, és főldmi

velés gyümőlcseivel meg fojtani törekedett: úgy

házaságok által a szomszéd Hatalmaságokkal szo

rossabb atyafiságot köttvén, tágos Országának tá

maszait meg erősítette. ,
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Az Óstriai Határgróf Leopold ezentúl Barát

ságban élt a Magyarokkal, és új Szerzeménnyé

nek javításában szakadatlanul munkálkodott; vég

tére, midőn Bervard Püspök késztetésére 904

ben Szent Kiljén Innepén Herbipolisban megje

lentt, a vitézi játékok alkalmával Testvérének,

Schveinfurti Henriknek Fija helyett nyilvetés ál

tal oly veszedelmessen meg sebesíttetett, hogy

más nap dicsőséggel tellyes életét végezné.

32.

Leopold véletlen halála után ennek Orököse

Henrik lett az Ostriai Határgrófságnak 1oo2-ben

pedig III. Ottó Császár eltemettetésével. II. Hen

ruk, ki időjártával a Szentek sorába helyhezte

tett, a Német Uradalomnak Igazgatója.

Midőn Boleszláv, a Lengyelek Királlya U

dalrik Cseh Fejedelmet Birtokából kiforgatni

igyekezett, és e végre a Császár ellen pártos

kodó Morvákkal öszve szövetkezett, az Ostri

ai Henrik az ellenséges hadaknák közelítését, és

határjainak pusztítását fájdalommal szemlélvén,

fegyverbe öltözött, és nyolcz Száz korittyoló Mor

vale nyakazása után a Zsákmányolókat ragado

mánnyaitól megfosztotta. - -

Hasonló szerencsével harczoltt 1017-ben is

mét a rabló Morvák ellen, kik Cseh Országba

be ütvén, fényes prédával, és számos Foglyok

kal honyi Főldökre visszasiettenek; de reájok

csapott Henrik, a rabszolgaságba ragadott béke

séges polgároknak szabadságot szerzett, és szert

tett a prédáltt jószágokra. Következendő eszten

dőben letette a Természet adóját, és Orökös

fogyatkozásában Ottsére gyözedelmes Albertre

bízta az Ostriai Határgrófság védelmét,
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55.

A Kereszténységnek Szent István első apos

toli Királlyunk által boldog előmenetellel eszköz

lött kiterjesztése, a bévett földmivelő szorga

lomnak sarjadozó állapottya, és az ősi vadság'

elűzésére szabott bőlcs Törvények szerzése csen

dessebb idők reménnyével táplálták a Ma

gyaroktól számtalanszor keményen sanyargat

tatott szomszéd Németeket , kiknek állandó

Barátságát a Szent Bajnok magának le akarván

kötelezni , 1021-ben Villiam Burgundiai, vagy

némellyek véleménye szerént Orscolo Ottó Ve

lenczei Herczegnek Gizela hugától született Le

ányát, és a következendő Magyar királynak, Pé

termek testvérét Ostria Orökösének, Albertnek

eljegyezte, és a Hozomány fejében Faviana (Vin

dobona) Városát, melly régi időtűl fogva a pár

toskodásnak küzdő Piarcza lévén, a Magyarok

tól tudós Bárdosy állítása szerént a Főben - vi

vés vétkétől Fő - Pinnyének, neveztetett, a kör

nyékező ingatlan birtokkal néki örök időkre által

engedte. - -

Ezen , ajándékban adatott Város a közönsé

ges szóllás módjában Becheynek, az az Meny

asszony Becsének hivattatott, a' honnén, ezen
székes Város vette magyar nevezetét. • •

Szent István buzgó Apostolkodásának örökös

jutalmát elérvén, 1o58-ban Péterre, Ostriai Ha

tárgróf Albert Sógorára bízta királyi hatalommal

az Ország Boldogságát; de ez csak hamar mél

tóságával visszaélvén, az Ozvegy királynét, ki fér

jét eránta könyörűleteségre indította, szük fog

ságba vettette; Fajtalanságában a Magyar Nemze

tet utálván, és Idegeneket Tisztségekre emelvén

a Magyarok szívét anyira el idegenítette magá

tól, hogy ezek 1041-ben Sámuelt, másképpen

•
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Abát, az előbbeni Fejedelem alatt, az Ország Ná

dor-Ispányát, ki a magyar Apostol Testvérét s

Saroltát birta, a Haza hónyi kincsével felékesítenék.

Az Országlásból kiforgattatott Péter a ma

ar korona elvesztésével előbbeni allyasodásához

való közelítését szcmlélvén, gyámoltalan ügyefo

gyott állapottyában Sógoránal, az Ostriai Határ

gróf Albertnél keresett segedelmet, kinek közben

járására III. Henrik Császár is a pártoskodó Ma

gyarok ellen fegyvereit ajánlotta, és 1041-dik

esztendő végével, vagy a következendő elejével,

Ostriába nyomulván hadaival, Bécsben Ország

Gyűlést tartott, mellyben Péternek fegyveres kéz

zel a kormány székbe való viszsza - helyhezteté

se meghatároztatott.

A szemben álló ellenséges Seregek változó

szerencsével harczoltanak ugyan, de végtére Abát

katonáinak nagy része gyalázatossan elhagyván,

a Gyözedelem 1o45-dik esztendőben nagy véron

tás után a Németekhez hajlott, és ezen időtűi

fogva lett a Lajta vize Ostria felűl Hazánknak

határja. - -

Péter ismét az Igazgatáshoz juttván, hogy

III. Henrik Császárnak további Barátságát leköte

lezhesse, és háladatosságát megbizonyíthassa,

magát Országostól egygyütt a NémetFejedelemnek

alája vetette, és a tőle való függését esküvéssel

megerősítette. Melly utálatos Cselekedete által oly

Gyűlőlséget hárított magára, hogy a Magyar Nem

zet Andrást, Szent István attya Testvérjének, ko

pasz Lászlónak, Fiját királlyának választaná, és

Pétert, midőn ismét Óstriában akara segedelmet

keresni szeme világától megfosztaná.

54.

Albert, ki Magyarok ellen a Világgal közlött

fényes Tetteitől, Győzedelmesnek neveztetett, és
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azoknak meg Jutalmaztatására Orökös Határ

grófnak tétetett, 1056-ik esztendőben, előttepe

dig Örököse II. Leopold meg halván, Ostria'

kormánnya Ernest Fijára tekéntett, ki 1075-ben

IV. Henrik Császár ellen felzendűltt Szászok meg

alázására sietvén, a Győzedelem megnyerésén olly

veszedelmessen sebesítetett meg, hogy más nap

a Mulandóságot elhagyná. Szép Jnssok, és Sza

badságok valának példa nélkűl való Hűsegének,

és személlyes Vitézségének Jutalmai. -

35.

Mihelyest eltemetett Ernestnek Fija , III.

Leopold , ki kellemetes Testi - Gyönyörűsé

gétől Szépnek neveztetett, az atyai Orök

séget általvette. - IV. Henrik Császártól elpár

toltt; ki ezen vétkes Cselekedetnek meg boszúlá

sára az Ostriai Határgrófságot VVradislavnak,

Cseh Országi Herczegnek ajándékozta, ha III.

Leopoldot Birtokából kiűzhetné. Ezen Császári

kegyelem végrehajtására öszveszövetkezett Vra

tislav Testvérjeivel, Konráddal Morva Fejedelmé

vel, és Ottóval , Regenspurgi Püspökkel. Leo

pold a Veszedelmet közelíteni látván, Fegyvervi

selőjit meg indította, és bátor szívvel azok ellen ru

gaszkodott, kik őtet ősi Birtokábol kifordíttani tö

rekedtek; de a Mailbergi Térségen Seregei ren

detlenségbe hozatattván, nagy nehezen meneked

hetett meg elszéllyesztett Népének csekély mara

dékával az ellenség kegyetlenkedő fegyverétől,

melly a' Téja, és Duna között lévő tartományt

szánakodás nélkül pusztította.

Ezen Szerentsétlen eset kicsinyszivűségre nem

gerjesztette Leopoldnak csillámlo Reményeit; a

zért 1o85-ban új erővel ismét Táborban szállott,

és a Fő-vezéri hatalmat a hadi Zörgések kö
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zött meg őszűltt Aczónak, most uralkodó Lich

tenstein herczegi Ház Törzsök attyának kezébe

bocsátotta. Az ellenkező Seregek bátran öszve

csapván, a Szerencse Atzónak kedvezett, és az

a ki az Ostriaiak Oldöklését elakará kerűlni,

a Téján túl keresett bátorságot. - .

Ezen időtűl fogva bégességben folytatta Leo

old élete napjait, és nem avatkozott azon nyug

#, mellyek IV. Henrik Császár,

és Fijai között eredtenek.

. 56.

III. Leopold 1096-dik Esztendőben jobb vi

lágba költözvén, mivel zenebonáskodó Indulat

tyait megzabolázta, Fija IV. Leopoldmeghagyat

tatott a reá szállott Uradalomban, ki kormány

tartásának békességes elejét használni akarván,

a Czét, vagy kopasz Hegyen Bécs szine előtt

Palotát épített, és oda vitte által Melliczből (Mőlk

ből) állandó lakásá -

Hogy IV. Leopold nem Bécs Városába, ha

nem inkább a Czét hegy magasságára helyheztet

te királyi méltóssággal elkészűltt Palotáját; ennek

okát csekély véleményem szerént egyedűl annak

tulajdónítom mivel az akkori zűrzavaros Idökben,

a' mellyekben az Erő Törvénye hatalmaskodott,

a Sarkantyús vagyonos Vitézek magos hegye

ken, és meredek kösziklákon épített Eröségek

ben laktanak, hogy ezekből az ellenséges Szom

szédságnak Incselkedéseit könnyebben meggá

tolhassák.

57.

. . Mivel IV. Henrik Császárnak zenebonásko

dó Fija, ki azután V. Henriknek neveztetett,
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1105-dik Esztendőben Attyát Kormányától meg

fosztani igyekezett, IV. Leopold Sógorával Bo

rivojjal, Cseh Országnak Fejedelmével a Császár

védelmére hajlott. Az elfajultt V. Henrik látván

Seregeinek a hathatós ellentállásra való Gyenge

ségét, a Csata előtt IV. Leopoldot fényes Igére

tekkel az elpártolásra késztette, és valójában Test

vérjének Agnesnek, Fridrik Sváb Herczeg Ozve

gyének néki ajánlott kezével barátságát megvá

sárolta.

Ezen váratlan Esetet a Császár megakarván

orvosolni , a' Szász Kronika előadása szerént,

Leopold előtt térden álva esedezett vegzése meg

másolásáért, ki mindazonáltal eltökéllett Tévely

gésében megátalkodván, az elhagyott koronás

Fejedelem kéntelen vala, erőtlen hadaitól alattom

ban eltávozni, és Hívatallyát háládatlan Fijának

engedni. -

IV. Leopold jeles Ok nélkűl tőrtént elpárto

lása által eszközlött Ipának könyörűletességre

méltó állapottyát, és következendő Esztendőben

lett halálának siettetését szívszakadva értvén, fel

virradott álmából Lelki-esmérete, az elkövetett

Arultatás Vétkét, töredelmességgel megbánta, és

Hitvessének jó indúlatú Javallásából Hitetlenségé

nek Bocsánattyára; 's az Isteni Irgalom meg ér

demlésére 1114-dik Esztendőben a Kloszterneu

burgi Templomot , és Monostort építette ; a'

mellybe 1155-ban Szent Agoston Szerzetes Tár

sai helyheztettek. . -

Leopold ezentűl építésben , és vadászatban

foglalatoskodott; úgy a többi között Bécs Váro

sának akkori falai előtt a mostani Herczeg Esz

terházy, Valler útzában lévő Palotája helyén va

dászházat rakatott, a' mellyben elbágyatt tagjait

szokta erősíteni. A régi Krónikák kívűl erről Bi

zonyságot szerez mai napig a kapu homlokán
VOTOS
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vörös Márványban ragyogó Felírás, ") és az u

gyan ott örök emlékezetűl szent Leopold Tiszte

letére felszenteltt házi kápolna. -

53. -

II. István, ki 1114-ben Kálmánt a Magyar

Országi Királyságban felváltotta, Orökségének

határjait Ostria felé kiterjeszteni akarván, 1117-dik

Esztendőben a Lajta vizén által csapott, és Os

tria pusztítása után gazdag Prédával tért viszsza

Országába. IV. Leopold a Cseh Herczeg segedel

mével kétszer meg szégyenítette ugyan a ma

gyar Seregeket; jövendő bátorságáról mindazon

által meg nem lévén győződve, a Czét hegyen,

a Duna mélységébe lenéző várát, és más alkal

matos Helyeket a Szerencsétlenség esetére jól

meg erősíttvén, Magyar Országba berontott, és

Vasvárt környékével elpusztította. Az Ostriai Fegy

vernek Dicsőségén úgy meg réműltek Eleink,

hogy Leopoldot Birodalmának békességes Birto

kában élete napjáig nem háborgattnák. -

*) Soli Deo Gloria

Domus haec a S. Leopoldo Marchione

Austriae olim inhabitata

Successu temporis ad Nobilem

- Familiam

Estoras devoluta

Per Cel. Sac. Rom. lmp. Principem

Paulum Estoras R. Hung. Palatinum

Comparata

in hanc formam a fundamentis

pro Familiae decore aedificata est

Anno Domini

- M.DC.XCV.

Becs Város I. Dar.
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V. Henrik Császár 1125-ben meghalván, a'

Mainczi Érsek a Császár - Választás alkalmával

a Német Birodalmi fő méltóságot IV. Leopold

nak ajánlotta, mellyet ez magátol elmellőzvén, hát

ralévő napjait Békességbentőltötte, és, minekután

ma 1154-ik Esztendőben Szent - Kereszten Szent

Bernárd Szabados fejér Szerzetét felállította vol

ma, 1156-ban az örök Boldogságba költözött, és

1485-ben a Szentek közzé számláltattván, Ostria

Pártfogójának választatott. " " " " ' ' ' " "

- - 50. * * * - ; }

, P. Leopold vette által attya halála után

az Ostriai Határgrófságnak Igazgatását. Ezen idő

ben Henrik, a Bajor Herczegségnek Tulajdono

sa, ki kérkedékenysége miatt Maga-Nagyzónak

neveztetett, I. Lothár elhunyta után a Romai

Császárság fényére emeltetett Hohenstaufen ház

ból származott III. Konrádot fő méltóságából ki

akarván fordíttani, a törvényes Uralkodótól hi

tetlenségének meg bűntetésére herczegi Birtoká

tól megfosztatott, mellynek elnyerésében találta

V. Leopold hűségének meg érdemlett Jutalmát.

Nem élhetett mindazonáltal sokáig a világ mu

landó Gyümölcseivel, mert-1141-ben szép életé

" 54-ik Tavaszában Tetemeit a Főldnek aján

Otta.

Harmadik Idő - Sza ka sz.

Becs Gyarapodása az első Óstriai Herczeg

töl fogva, Habsburgi Gróf Hudolf Császári
házából származott Albert Óstriai Herczeg

Uralkodásáig. -

- 40.

II. Henrik, ki szokásban vett német köz-be

szédjétől; „Ja so mur Gott helfe" (Isten ugy se
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géllyen) Jaszomirgottnak neveztetett, Báttya V.

Leopold halálával a kőlcsönös Orökösedés Jus

sában állott, és, minekutánna Bajor Herczegség

ből kiesett Maga-Nagyzó Henrik Ozveggyét, Lot

hár Császár Leányát Gertrudot, III. Konrád Né

met Fő Fejedelem közbenvetése által Hitves-Tár

sának eljegyezte volna, ennek előbbeni Férjétől,

született Fija Henrik, a Szász, ő pedig a Bajor

Herczegségnek birtokába helyheztetett. VelfHer

czeg ezen Országra nézve Jussát fentartván, azt

többszöri béütéseivel háborgatta ugyan, de II.

Henrik vitézsége a Császár, segedelmé

re bátran támaszkodván , szerencséssen viszsza

verte nagy vesztességgel pusztitó Seregeit.

41.

A Hunok, Avarok, Magyarok, és más ván

dorló Nemzetek vas Igája alatt Századok által ko

mor setétség árnyékában lappangott Bécs Váro

sa, Irományomnak Czéllya, melly most méltán

Europa leg híressebb Városai közzé számláltatik.

Akkori csekély kerűlettyét a Bogner, és Nagler

útza között ennekelőtte fekvő Pfeiler, a közmon

dásban Palerthor kaputól a Graben keletfelé terje

dő része, innén a Schloszer útzán által a Brand

statt, Harmark, a Gammingerhofmellett lefelé a'

Szalczgriesznak, tiefen Grabennek, a Haidenschú

szon felfelé a Nagler útzának bal része meghatároz

ván, a mai Tiefer Graben, és Graben régi időkben

városi árkolatok voltak, és innén nyerték mai

Nevezettyeket. A Város omló falai , gyarapodá

sával végképpen ledöntettek, csak a'"
halmon lévő Romai kapunak maradványa neve

még az ősz régiség emlékjét.

D 2
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II. Henrik mingyárt kormányozásának

keletén Bécs Nevekedésére , és fényesűlésére

függesztette figyelmét ; erre az okra nézve

a Mődlingi Várból ezen Városban által té

vén lakását, és annak, melly eddig Faviánának

neveztetett, Wien Nevet adván, 1144-dik Eszten

dőben Bécs akkori Falai előtt Szent István!Tem

plomának Talpkövet vetett, melly Volczer Okta

vián Krakói Epítőmester Igazgatása alatt tökél

letességre hajtatott, és már 1147-ben Reginbert

Paszáviai Püspöktől Szent István Martir Tiszte

letére felszenteltetett. Ezen, időjártával öregbe

dett, és ritka szépségű méltóságra emeltetett

Szentegyháznak a Brandstatt felé akkor épűltt

tornyai, a Templom Tornáczával mai napig czá

follyák az emésztő Időnek ragadozását.

Ezen épűlés folytában veszedelmes háború

fenyegette Bécs Városának sarjadozó állapottyát.

Erre alkalmatosságot adtanak némely Ostriai Bir

tokosok, kik II. Henrik Távollétében 1145-dik Esz

tendőben a magyarKoronára vágyódó Borichius

nak, ki magát elhunytt Kálmán Király második

Feleségétől Predszlavától, Szvatopolknak Kiovi

Moszka Herczegnek Leányától, született Fijának

vallotta, segedelmére lévén , véletlenűl Posony

Várára rohantak.

II. Geyza ezen Békességtörést meg akarván

boszúlni, 70,000 fegyveressel a Lajta vizén által

csapott, és a Fischa Fónál tanyázó ellenséges

Sereggel szemben állott. II. Henrik, mint jeles ;

és bátor vitéz, ki minden hátráltató Halasztást

gyűlőltt, csoporttyait hadi rendbe nem állíttván,

Geyzával nagy dühösséggel meg ütközött ugyan,

de a Csatamezőt nem kevés vesztességgel a Ma

gyaroknak engedni, és megfutamodott Seregei

nek maradékjával Bécs Városába, mint megerő
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sítetett Helyen bátorságot keresni kénteleníttetett.

Nem háborgatta többé a békességes szomszédsá

got Henrik, sőtt inkább a Magyaroknak további

barátságát ismét megnyerni igyekezett.

A Jerusálem Városa” megszabadítására tár

gyazó keresztes katonáknak Szent útazása idejé

ben III. Konrád Császárt hadaival Palaesttinába

követte, és első Hitvese halála után Theodórát,

Görög Herczeg Aszszonyt magának eljegyezvén,

szerencsés viszszatértévelOrszágának kegyes anyát

adott.

- l; 5. - 2 -

III. Konrád Császár 1152-ben a mulandó

ságból kilépvén, eltűntt II. Henriknek erős Tá

massza. Az új Fejedelem I. Fridrik felljebb emlé

tett Henrik Szász Herczeg részére hajlott, és oda

intézte Tekéntetét, hogy Bajor Országot az Os

triai Henriktől elvonhassa, és a nevezett Szász

Herczeget annak Birtokába helyheztethesse. Az

Ostriai Henrik Bajor Országhoz járó törvényes

Jussával, mellyel a Német Birodalom végzése

szerént felvala ruházva, védelmezte Birodalmát.

Felvirradott azonban 1156-dik Esztendőben azon

emlékezetre méltó nap, mellyben a Császár köz

benjárásával a két Henrik között a barátságos

Egyesűlés tökélletességre hajtassék. I. Fridrik II.

Henriknek az Ostriai herczegi Méltósággal, és

szép szabadságokkal némely kipótolásokat aján

lott, ha Bajor Országot a Szász Herczegnek en

gedné. Reá állott mind a két Békesség-szerető

Rész ezen feltételre, mellynek következésében

Ostria Herczegségre emeltetett, és az Anes (Encz)

vize fölyűl fekvő Bajor vidék örök időkre hozzá

kapcsoltatott. - -



54

lili.

Meg nem szűntt azonban Henrik Herczeg

Bécs Városának illendőbb állapottyára fordítani

álhatatos szorgalmát, mellytől buzdíttva, az ak

kori Duna partyán helyheztetett garádicsomi Bol

dogságos Szűz (Maria Stiegen) Templomát meg

tágosította, a mai Császári, 's Királlyi Udvari

Haditanács-Épűlettye Fekvésén Herczegi Palotát,

a' mellytől a sokadalmi tágos Piarcz Hofnak,

az az Udvarnak neveztetik, épített; Szent István

Templomának szomszédságában a mostani Voll

czeil utzában szép házakat rakatott, 1155-ben Skó

cziából ide vonzott Szent Benedek szabados Szer

zetének a Város kívűl templomot, és Monostort

tétetett, és 1157-ben az , attyától elkezdett Szent

Kereszti épűletnek felállítását végképpen tetézte.

Valamint tehát az egyházi" nézve buz

góságát késő Századokra bocsátotta: ugy 1158

ban I. Fridrik Császárt a zenebonáskodó Májlan

diak megalázására Olasz Országba követvén, hű

ségének, és vitézségének jeleit a Világ elejébe

terjesztette. Melly bámulásra méltó Tetteivel a'

Császár Barátságát magához anyira le kötelezte,

hogy, midőn Agnes Leányát III. István Magyar

Ország Királlyának eljegyezte, maga Fridrik ezen

alkalmatossággal tartó Innepléseket, tizennégy na

pig személyes Jelenlétével megfényesítené,

l15.

- Fridrik Császár buzgósággal Henrik Herczeg

nek ajánlott Barátságát szélnek eresztvén, ellene

felzendítette a szomszéd Cseheket, Morvákat,

Karintia, és Stiriaiakat, hogy Onokáját, Albertet,

fegyvere erejével ne segíthesse, kit a Császár a'

Szalczburgi Ersekségtől megfosztani szándékozott.



55

Minden hathatós Ok nélkűl, egyedűl a Préda

Üzés reményétől indíttva , a Német Fejedelem

ocsmány kiványságára reá-állottak a Hizelkedők,

és a Téja, Morva, 's Duna között lévő termé

keny sikságon tűzzel, 's vassal érzéktelenűl ke

gyetlenkedtek. * - -

A Cseh Történet-Irók azt állíttyák ugyan,

hogy a Győzedelem koszorújáyal felékesítetett

Szobieszlav Cseh Herczeg az Ostriai Henrikot

üzőbe vévén, ez, midőn futásban kereste volna

élete megtartását, az alatta öszve roskadt hiddal

Paripástól le esett, és lábát törvén, harmadnap

életét végezte; nem külömben, hogy Gróf Kau

nicz Villiám, ki Szobieszlav Herczeggel, és Znój

mi Konráddal Ostriát pusztította, a Dunán által

csapván, Bécs Városát Falai le döntésére kén

szerítette; de ezen szerencsétlen esetről halgat

nak az Ostriai, és külfőldi bévett Tudósok, csak

arról adnak egyességesen a hiteles Kronikák Bi

zonságot, hogy Henrik Herczeg , Bécs Városá

nak második Teremtője 1177-dik Esztendőben az

örökké való Boldogságba költözött, és a Skócziai

Szent Benedek klastromában találtt Békességet,

1,6.

Örök Emlék Fényében tündöklő Henriknek

boldog kimulása után ennek Fija PI. Leopold

már húsz Esztendős korában gyakorolta a her

czegi hatalmat, és mingyárt Uralkodásának első

Esztendejében fiui érzeménnyel a természeti ösz

tönnek kecsegtető Indulattyától lelkesíttve, a Cse

hek, és Morvák által Attyán elkövetett illetlen

Cselekedetet megboszúlni szent kötelességének

tartotta. Azért Öttsével, Henrikkel, egy czélra

erányozó egyesűltt erővel a nevezett Tartomá

nyoknak határjait mérges pusztítás veszéllyével
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érdeklette, és felfortt" Indulattyainak enyhétése

után gazdag Prédával meg terheltt Fegyveresseit

honyokba viszsza vezette. -

A Csehek, és Morvák meg,alázásával állan

dó Békesség csillagja ragyogván Ostria határainak,

1131-dik Esztendőben a szent Főld látogatására

tárgyozó kivánságát kinyilatkoztatta, és követke

zendő Keletben pompás készülettel Jerusalembe

útazott, honnan némely szerzetes Vitézek társa

ságában szerencséssen Tartományában viszsza ér

kezett; kiknek 1186-dik Esztendőben ad Mariam

rotundam nevezett Templomot, tágos klastrom

mal Bécs Városában, és ennek szomszédságában

Magyar Ország felé helyheztetett Erdberg falut

élelmökre ajándékozta.

l;7.

Az 1186-dik Esztendő Ostriának azért emlé

kezetre méltó, mert Bőjt más hava 18-dik nap

ján Encz Városánál lévő Szent György Hegyén a'

Stiriai Rendek jelenlétében azon köz-hitelességű

Ok-Levél tökélletességre hajtatott, mellynek ér

telme szerént az, 1180-ban Herczegségre emelte

tett Stiria VI. Leopoldnak leköteleztetik, ha Ot

tokár ennek Birtokosa örökös nélkűl meghalá
loznék. , • - -

48.

Szerencsétlenűl pörgött ezen időben a Szent

Főld védelmezésében foglalatoskodott keresztény

seregek koczkája, kik meg orvoshatatlan Vesze

delembe merűlvén , 1187-ben Mindszent hava

2-dik napján elesett Jerusálem Városával az Oz

mán hatalomnak engedték a Győzedelmet,

3
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Ezen véletlen hír által felindíttatott lII. Kele

men Pápa, a Vérontásra kevéssé ügyelvén, az

egész keresztény Világot, a büszke Pogányság'

megtörésére gerjesztette. Valamint tehát Europá

nak koronás Fejedelmei a Római Szent Széknek

lángadozó kívánságait tehetségök szerént tellye

síteni vetekedtek: úgy I: Fridrik Császár Buzgó

sága is az ájtatosság tüzétől gyullasztattván, 1189--

ben Tizenöt ezer szabad Vitézzel, és ugyan an

nyi zsoldos Fegyveressel Palaestina vérengző Sík

ságára sietett. Nagy pompázással fogadta Leopold

Herczeg Bécsben a Tartományán által költözött

Császári Keresztest, és az egész katonaság között

Pénzt osztogattván, fájlalta, hogy a Stiriai határ

végett maga, és III. Béla Magyar Király között

származott Egyenetlenségek miatt Fridrik Csá

szárt a Szent Földre nem követhettné.

Minekutánna következendő Esztendőben a'

Német Birodalmi Fejedelemtől; és egyszersmind

a Paszáviai Püspöktől a keresztes Seregeknek

nyomorúltt állapottyáról hiteles Tudósítást vett

volna, azon akadállyok elhárítás után, mellyek

Országában való Jelenlételét parancsolva kíván

ták, Fülöp, Franczia, és Rikárd, Angol Királ

Jyok Buzgóságát követte, és válogatott Sereggel

Olasz Országnak Brundiszi parttyairól hajókra űl

vén, a Tengernek habozó hátán Ptolomaisz szí
ne eleibe érkezett. * •

Fridrik Császár ugyan az egész keresztes

község szomorúságára ezen esztendőnek Szent

Iván hava 10-kén találta a Czilicziai Szalefingo

rányos vizében halálát; de az egyesűltt új Sere

gek más alakban öntötték Ptolomais már két

esztendeig tartó ostromlását. Ezen nyakas Város

számtalan viszontagságok között álhatatossan meg

tartott szabadságát 1101-ben Szent Jakab hava

12-kén letenni kéntelenítettvén, Leopold Herczeg
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főzedelmes zászlóját az Erősség meghódított

tornyára helyheztette. Az Angol Fejedelem ezen

vitézi Dicsőségre írigy szemmel tekéntvén, Zsol

dossainak meg parancsolta, hogy Leopold Her

czeg lobogó Zászlóját a Sárba tiporják. Ezen gya

lázatos Cselekedetet, mellyel a kevély Angol az

egész Német Nemzetet illette, szivére vévén Leo

pold, Országába vissza tért Fe veresseivel, és

az elégtételszerzést alkalmatossabb időre hallasz

tOtta.

40.

Midőn Leopold, Ottokár Stiriai Herczegnek

Örökös nélkül történt halálával ennek végső aka

rattya, és még I. Fridrik Császártól megerősíte

tett Egyezés szerént 1102-dik Esztendőben a'

Stiriai Herczegség Birtokába lépett, Rikárd Ángol

király Palaestinának szerencsétlen mezejét elhagy

ván, visszatértében a Velenczei Tengeren ke

gyetlenkedő Szélvíztől Aquiléja Parttyaihoz szo

rítatott, ügy hogy a hajótörés veszéllyéből nagy

nehezen menthette meg életét kevés Útitársaival.

- A szent Főldön Leopold Herczegen elköve

tett illetlenségének meg boszulását elkerülni akar

ván, szerzetes katona őltözetben Ostriában lap

pangott, és ezen Rendnek Palástya alatt Tarto

mányainak határjait elérni igyekezvén, Bécs kör

nyékére, nevezetessen Erdberg Helységbe érke

zett, hol egy csekély Vendégház küszöbébe lép

vén, Leopold Herczeg szolgájától meg esmérte

tett, és karácson hava 21-kén elfogattattván,

legelőször Dirnstein Várában, azután Dreifels E

rősségben vettetett őrizet alá.

Leopold Herczeg időjártával a Királyi Fo

golynak szánakodásra méltó sorsát kiderűltt El

méjében forgattván, kiszabadításáért VI. Henrik
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Császár előtt, ki I. Fridriket ezen fő méltóságban

felváltotta, esedezett. A megbántottattnak köz

benjárása foganatot találván, az egyesség a Csá

szár, és Király között 1194-ben tökélletességre

hajtatott, mellynek következésében köteles vala

Rikárd még kibocsátása előtt e végre London

ba kűldettendő Császári Biztosnak Száz ezer,

hét holnap után pedig ismét harmincz ezer koló

niai Márk ezüstöt a Császár, és húsz ezeret Leo

" Herczeg számára letenni; ezen kívűl királ

yi Fogadásának bizonyos tellyesítésére az elsőnek

hatvan, a másodiknak hét kezest állítani. Ezek

meg jelentek ugyan Ostriában, de függőben ma

radott a szabadság” meg határozott ára. Az An

gol Fejedelem hazajövetele után négy ezer Már

kát Leopold Herczeg kezéhez szolgáltatott; azon

ban ez Tudós Kalles állítása szerént hihetőkép

pen azon Prédának része lehetett, melly Ptolomais

Városának ki- zsákmányolása után a köz osz

tály alkalmával Leopold Herczegre esett.

- Mihelyest Rikárd régen óhajtott szabadságának

kellemetességében gyönyörködhetett, a kötött

Eggyességet viszszás értelemre magyarázván, min

deneket véghez vinni törekedett, hogy a római

Szent Széket Leopold ellen felzendíthesse. Czelesz

tín Pápa Rikard siralmas panaszolkodása, és re

ménkedése, csekély véleménnyem szerént, főkép

pen talán az által, hogy Leopold a keresztény

ség ügye megvetésével a Szent Földről Seregeit

honnyába vissza vezette és ezzel az Ozmánok ere

jét gyarapította, mértékletlen haragra indulván,

egész Ostriát a keresztény községből addig kire

kesztette, még a Herczeg az Angol keszeseket

szabad lábra nem állíttya és az emlétett négy ezer

Márk Ezüstött vissza nem szolgáltattya.

A Pápa viszszavonása nem háborgathatta

Leopold kormánytartását; meg történt azonban,
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hogy Grécz Városában vitézi Játékok űzésében

Paripájával elesvén, lábát törné, és 1194-dik

Esztendőben Karácsony hava 20-dik napján éle

tét végezné. Beládnak Szalczburgi Erseknek, ki

éppen ezen a vidéken mulatván, Leopold Her

czegnek végső óráját közelíteni látta, oly Felté

tel alatt tetszett a Haldaklót a Szencségtilalom

tól felszabadítani, ha a Római Szent Széknek

meg másolhatatlan akarattyát tellyesítené. -

Bélád, Czelesztín Pápa, és Rikárd Király

megboszulásától tartván, nem mertt LeopoldHer

czeg hideg Tetemeinek örök nyugodalmat enged

ni, méglen az elhunyttnak Orökösei a megha

tározott Feltételt nem tellyesítenék. A természeti

Indulat, és égő fiui szeretet nem késedelmeske

dett a keresztény Hivek várakozásainak megfe

lelni. Minekutánna az Angol Kezesek a viszsza

térített négy ezer Márk ezüstöt el nem fogadván,

az arany szabadságnak érzeménnyeivel kecsegtet

tek, elhervadt Leopold csonttyai 1105-dik Esz

tendőben, Boldog Aszszony hava 15-dik napján

szent Keresztre késértettvén, az ott való Klastrom

kebelébe bocsátattak.

50.

, I. Fridrik VI. Leopold öregebb Fija magát

Ostria Birtokába helyheztettvén, testvéri szere

tetből PII. Leopold Ottsének engedte a Stiriai

Herczegség Igazgatását. -

Szaladin, a kereszténységnek engesztelhe

tetlen Ellensége, a szent Főld meghódítása után.

tágos tartománnyait tizenkét fijai" feloszt

ván, élete czéllyához érkezett. Szafadin, emlétett

pogány Fejedelem Testvérje nyakas hátratételét

fájlálvan, zendűlést indított, és a belső bátorság'
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Oszlopainak megrezzentésén építette nagyra vá

gyódó Reménnyeit, * *

A Keresztény Buzgóság ezen kipattantt Zür

zavar által ingereltettve, a belső Szakadásokat

saját hasznára fordítani akarván, a Szent Főld

nek viszsza foglalásáról eszmélkedett. Valamint

tehát koronás Fejedelmek, és számos sarkantyús

Vitézek ezen szent Czélnak elérésére tolódtak:

I. Fridrik Herczeg is 1197-ben Ostria kormán

nyát Ottsére bízván , Palaesztinába költözött, hol

következendő esztendőbéli Szent György havá

nak 15-ik napján Orökös nélkül kimulván, Te

temei végső Rendelése szerént hazájába vitettek,

és boldogultt Attya mellett tétettek nyugoda
lomba. -

51.

VII. Leopold állott Báttya halálával törvényes

sen az Ostriai Hérczegségbe. A kormány által

vételével különös figyelmetességét Bécs további

Gyarapodására, és kiműveltetésének tökéllete

sűlésére fordította; a Lakosok boldogulásával

szorossan öszvekapcsoltt kereskedés elősegéllésé

re ezen Várost Fokhelyre emelte, külföldi Mes

terembereket, és Kézi-müveseket bőadakozással,

's külömb külömb szép Szabadságokkal ide von

zani iparkodott; a Városnak tulajdon Feltalálá

sából, akkori időkre alkalmaztatott Törvényeket

szabott a Csendesség eszközlésére, 's jó Rend

fentartására huszonnégy Tagokból álló Városi

Köz- Tisztséget, és száz Polgárból eggyesültt kül

ső Tanácsot rendeltt.

52.

III. Bélának, Magyar Ország Királlyának

1196-ban történt halálával öregebb Fija Imre
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folytattván az Igazgatást, András, az új Fejedelem

Öttse fájlalta, hogy néki az, eddig bévett szo

kás szerént herczegi méltóság, és Birtok nem ada

tott, Erre az okra nézve. Dalmát, és Horvát, Or

szág birására vágyódván, Báttya ellen fegyverbe

öltözött, és az első szerencsés Csatázás után a'

Királyal lött eggyesség szerént óhajtott Czéllyát

elérte; de rövid idő mulva a békességes Birtok

ban háborgattattván, Bécs Városában keresett VII.

Leopold Herczeg barátságos palásttya alatt Sege

delmet. Imre Király Ottsének eltávozásáról tudósí

tást vévén, 1190-dik esztentőben Magyarjaival

András : Oltalmazójára ütött; de jól meg nem

fontolt gyors előmenetele a hathatós védelemtől

czáfolást szenvedvén, Konrád Mainczi Püspök

közbenjárása által a két Testvér között uralkodó

visszavonások eltemettettek.

* * * * * *

55.

HogyVII. Leopold Herczeg a Magyaroknak,

a Lajta vizén felyűl lévő Tartományában időjár

tával leendő béütéseit megáltolhassa, azon meg

erősítetett Városnak, melly Német Ujhelynek ne

veztetik , talpkövet vetett, és Bécsben a szent

István Templomának hátamegett II. Henrik Her

czegtől helyheztetett, időközben igen megneve

kedet külső Várost kő fallal. mellynek felállításá

hoz már boldogultt attya hozzá fogott, békerítet

te, és igy azon vidék, melly a' Dempfinger Ud

vartól kezdődvén, a vörös Torony, mostani Fő

Harminczad a Szent Domokos Szerzetesek Mo

nostora, Magyar Országi kapu (Stubenthor) és

Dohány , Tárház között, a Szinger úttzával a'

Stokameiszen Piarczig terjedett, az Anyavároshoz

kapcsoltatott
-
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Imre Király halála után: ennek kisded, de

uIár meg koronáztatott Fijacskája, III. László,

a királyi hatalomgyakorlására alkalmatlan lévén,

nevezett Andrásra bizattatott a Gyámság, és ide

ig tartó Országlás Konstanczia, a Gyermek ki

rálynak annya , Sógorának a királyi hatalomra

vágyódó törekedéseit megesmérvén, a Magyar

koronával, Fijával, és kincseivel VII. Leopold

nál találtt menedéket András a kisded Királynak

kiszolgáltatását követek által haszontalanul óhajt

ván, Bécs Városának szépen felépültt falait ha

di zörgéssel fenyegette. A két szemben álló *

bor az ütközetet már meghatározta ugyan, de a

Gyermek-királynak véletlen halála véget vetett

az Ellenségeskedésnek,
!

55. ~ ~;

Letelepedett Bécs Városában már ennekelőtte

két nevezetes Keresztes Rend, a Johanniták tud

millik, és keresztes Német Vitézek, kik Jerusa

lem Városában a felebaráti szeretet gyakorlásá

ban foglalatoskodtak. Az elsők az akkori külső

Városban lévő Körner , mostani Karintiai uttzá

ba, hol Szent János tiszteletére mai napig álló

templomot építettek, a másodikok pedig már

az Anya városban helyheztetett Szinger-uttzába,

szállítattak, kiknek Lakhelye most is Német ház

nak neveztetik. -

56.

Nem csak polgári Tekéntetben, hanem az

egyházi tárgyokra nézve is semmit elnem mula

tott VII. Leopold , hogy magának halhatatlan,
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nevet szerezhessen. Kegyes szüleményekben talál

ván Gyönyörűséget, 12o1-ben Szent Bernárd sza

bados tarka Szerzetét Liliom földön fundálta, 12o8

ban Bécsben a külső Városi Szent Károly Tem

ploma, és Plenkler útza között a Szegények, Ar

vák, ügyefogyott Jövevények, és Betegek gyá

molára Gerárd, Bécsi Polgár által tökélletesség

re hajtott Gondviselő - házat, mellynek Igazgatá

sa a Saxiai Szent Antal, Szerzetére bizattatott,

bő adakozással segítette: Jerusalemi Andrást 1217

ben válogatott Sereggel Palaestinába követte, és,

midőn a kipattantt nyughatatlanságok királlyi

Társának Magyar Országban való Jelenlételét ki

vánták, magát a Szerzetes katonákhoz, és keresz

tes vitézekhez csatolván, Egiptomba bérontott;

a Níl vize közepén helyheztetett, Erősséget, melly,

Damiata Városának, sőtt az egész Tartomány

nak kulcsa vała, elfoglalta, és ez által a keresz

tény Seregeknek a további előmenetelre utat

nyittván, 1119-ben borostyán koszorúval feléke

síttve, tértt vissza Országába. -

57.

Hogy az Isteni Gondviselésért, melly vala

mint a Szent Földön a kereszténység ügye foly

tatásában; ugy hazajövetelében lépéseit vezérelte,

buzgó háladatosságát kinyilatkoztathassa, az ak

kori külső Városban lévő Szén piarczon, mosta

mi Kohlmark útzában, Szent Mihály Fő-Angyal:

tiszteletére Templomot, és az Isteni Szolgálat

rend szerént való ügyelésére szerzett Lelkipász

tornak lakást épített, 1221-ben ezen szép alkot

mánnyát udvari Plébániára emelvén, a Szerző

JLevélből, melly a' Városnak leveles Tárában ere

deti valóságában magasztaltatik, nyilván ki tetszik,

hogy Leopold Herczegnek még a nevezett esz

- tendő
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tendő előtt a mostani Császári Palota azon ré

szének építéséhez kelletett fogni, melly mostan

ság Schvaiczer Udvar nevezet alatt esméretes: mi

vel ezen hiteles Iromány értelme szerént megha

tároztatott, hogy az új Palotában lakó udvari szol

gák ezen szomszéd Papi megyéhez tartozzanak.

A herczegi Lakhely tehát ezentűl a külső

Városban lévén, az árkolattal, melly mai napi

a Schveiczer Udvar előtt láttatik, ugy védelmező

tornyokkal is meg erősíttetett, hogy annak a vé

letlen zenebonáskodás, és ellenséges incselkedés'

esetére szükséges bátorság szereztethessék.

Több eredetiOklevelek eggyességesen bizonyít

tyák, hogy az előbbeni Herczegi Palota Pénz-verő

Műhellyé fordíttatott, és egyszersmind Bécs Váro

sának is bizonyos pénzverésre szabadság adatott.

A pénzverő Tisztségnek akkori Lakása a mosta
mi Münczer útzának szerzett nevezetet.

Ezen dicsőűltt Fejedelem szakadatlanul a'

Városi Gyarapodásnak eszközlésében, és jámbor

alkotmányoknak teremtésében helyheztettvén bol

dogságát, 1224-dik Esztendőben Bécs akkori Fa

lai előtt Szent Ferencz, Minorita nevezetű Szer

zetének kissebb Monostort, és Szent Katalintisz

teletére Tomplomocskát épített.

Midőn Jerusalemi András Menye Mária,

Laszkarisz Thódor Bithiniai Fejedelem Leánya

ellen felindulván, Béla Fiját a Feleségétől való

elválasztásra kénszerítette, ez pedig Bécs falai

között Menedékhelyt keresett volna, nagy embe

ri szelédséggel fogadta Leopold 1225-ben a hoz

zá futamodott Párt, és valamint a Római Pápá

val, ugy a magyar Egyházi-Renddel egy czélra

igazgattván Igyekezettyeit, a házi nyugodalmat

szerencsésen helyre állította. A követek között,

kik ezen Ügyben András Királytól Leopold Her

czeghez küldettettek, Szent Domokos Szerzete

Becs Város I. Dar. - E
*
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sei is találtattak. Ezek a jelenvaló alkalmatossá

got használni akarván, elfogadássokért esedezte

nek. Engedett kéréseiknek Leopold Herczeg Nagy

lelkűsége, és Bőkezűsége nékik a Szerzetes Vi

tézeknek klastromát ajándékozta, ezeknek pedig

más alkalmatos helyheztetést rendeltt.

*

58.

Leopold Herczegnek nagy reménységű Örö

köse Leopold még 1210-dik Esztendőben, gyen

ge életének tizedik Tavasszában szerencsétlen esés

következésében találván halálát , második Fijá

nak, kegyetlen Henriknek istentelen Tusakodá

sai attyának kelemetes Gondoskodásait háborgat

ták. Legelőször a Természetnek szent Indulat

tyait vad szívéből kiátkozván, 1226-ban édes an

nyát Todórát udvari szolgálattyával Haimburg

Várából, a' mellyben akkor tartózkodott, fegy

veres kézzel kiforgatta.

Az elkeseredet atyától, ki becstelen Fiját rend

szerént való Ostrom alá vetni kéntelenítetett, né

mely Fő Tisztviselők esedezésére engedett bocsá

nat józanabb Gondolatra nem vezette a Gonosz

ságban megátalkodott Magzatot, ki a nyertt ke

gyelem megjutalmazására 1228-ban attyának is

tentelen meg-Gyilkolását magában eltökéllette;

de a mennyei Gondviselés gátot készített vétkes

törekedéseinek. A botránkoztató Pártütésnek fő

ben járó bűntetésétől tartván a Gonosztévő, Mor

vában lappangott, hol rövid idő mulva határta

lan nyomorúságban megvetett élete czéllyához

érkezett. -

50.

II. Fridrik Császár Palaesztinában az elhatal

masodott Ozmánok ellen a Keresztnek terhes

* * *
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ügyét folytattván, Fija Henrik kinevezett Római

Király vitte tellyes hatalommal a Német Biroda

lom kormánnyát, ki 1228-ban VII. Leopold dicső

séges Tetteinek illendő Jutalmára, néki Maradé

kinak, sőtt egész Ostriának szép szabadságokat

ajándékozott, és a többi között az Uralkodó Her

czegnek Engedelmet adott, hogy a Függedelmes

ségel adatott Jószág birtokában való megerősí

tését Lóháton fogadhassa, és herczegi Süvegét

Királyi koronával felékesíthesse!

A szent Főldről vissza tértt II. Fridrik Csá

szár a Római Székkel neveltt Egyenetlenségeknek

már valahára véget vetni akarván, a régen óhaj

tott Békesség eszközlését VII. Leopold Herczeg

Bőlcsességére bízta, ki 125o-ban IX. Gergely Pá

pához útazott, és az Egyességet szerencsésen hely

re állíttván, ugyan azon Esztendőben Olasz Or

szági Szent Germanóban rövid Betegsége után az

örök Boldogságban indultt, és elhervadott Te

temei a Liliomfőldi Klastromba késértettek.

60.

II. Fridrik, Leopold Herczegnek harmadik

Fija, ki szakadatlanul viseltt háborújitól harczos

nak neveztetett, húsz Esztendős korában lépett

Orökségébe. Országlása eredetétől Élete sarkáig

ellene öszve toronyosodott Zűrzavar vala Nyoma

inak késérője. – Braunschveigei Gertrúd első

Felesége halála után 'Sófival , Görög Fejedelem

Leányával, és IV. Béla Magyar Király Hitvesének

Testvérjével házaságot kötött, de 1220-ben ettől,

mivel magtalanságáról meggyőzettetett, elválván,

következendő Esztendőben Agnest, Ottó Meráni

Herczeg Leányát magának eljegyezte, ki mind

azonáltal a Magyar Udvarhoz vérszerént való ro

'konysággal kapcsoltattván, nem" 'Sófi szo

- 2
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morú sorsát követte. Ezen kívűl Fridrik Herczeg

Margit Nénnyének, Henrik Római Király Fele

ségének azon okból, mivel Férje ennek elbocsá

tásáról látszatott eszmélkedni, a' ki szabott Ho

zományt meg tagadta, és igy mind a MagyarKi

rály, mind a Császárnak Elégtétel-szerzésre tár

gyazó haragját magára vonzotta.

01.

Ostriának vagyonos Nemessei az előbbeni

Fejedelmeknek háborítatlan Uralkodása alatt te

méntelen Kincseket gyűjtvén, és a régi Békesség

nek áldásait álomnak tartván, az Engedelmesség

nek szent Korláttyait vakmerően által hágni óhaj

tott Foglalatosságnak tartották. Kunringi Henrik,

és Hadmár, két Testvérnek Telhetetlensége útat

nyitott a Pártoskodásra , kik, minekutánna a'

Zenebonának Csillamló szikrája lángra pattantt

volna, Czvettel, Sővényel békerteltt Városát, az

ott ájtatoskodó Szerzeteseknek Tulajdonáta Klas

trom Java színe alatt erős kőfalakkal békerítették,

és ezen Erősségnek elkészűlése után magokat an

nak erőszakos Birtokába helyheztettvén, a Klas

trom ingatlan Jószágait a nyughatatlan Elméjű

Nemesek között felosztották, hogy ezeknek barátsá

gát meg nyerhessék, magoknak pedig Védelem

helyt szerezhessenek.

Midőn VII. Leopold a Császár Ügyében Ro

mában fáradozott, Kunringi Henrik vitte II. Frid

rik mellett az Igazgatást, melly alkalommal a ha

talmában lévő herczegi Pecséttel Fridrik nevében

számos Illetlenségeket végre hajtván, a Főldnép

Gyűlőlségét a fiatal Fejedelem ellen ingerlemi

szorgalmatoskodott; 1251-ben ocsmány Cseleke

deteit a Kincstárnak kirablásával tetézte, részsze

rént, hogy alacsony Zsiványságának tőmjént hint

hessen, részszerént, hogy a Herczegnek megbo
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szulását tehetetlen állapotba helyheztethesse. Meg

gyarapodott erejének hatalmára támaszkodván,

öttsével, és pártos Társaival az Ajtatosságnak

tündöklő házait felverte; a békességes Polgáro

kat, kik a rendszerént való Fejedelemhez hűség

gel viseltettek, ki zsákmányolta; egy részről ma

ga tűzzel pusztította a Veitrától Kremsz Városáig

terjedő Térséget, más részről Venczel a Csehek

Királlya, és Jerusalemi András régi Frigyese a'

Duna partyáig vitte duló fegyvereit, ki minda

zonáltal Fridrik Herczegnek szerencsés előmene

teléről tudósítattván, gazdag Prédával megterhel

ve, vissza csúszott Országába. – Az ifjú Vitéz

a megfutamodott Pártosok űzésében foglalatos

kodván, Czvettel Városát, és Hadmárnak Tirn

stein, és Agstein nevezetű Erősségeit viadallal

hatalmában ejtette, a megalázott Kunringi Test

véreket fogságba ragadta, kiknek bizonyos Felté

telek alatt szabadságot engedett, és így Tarto

mánnyának rövid ideig tartó Békességet szerzett,

02.

Valamint több Emlékkövek, és pecsétes Ok

levelek: ugy ezeknek valóságos Eredetiségekben

gyökeresedett hiteles Irományok is bizoníttyák,

hogy Ostriának Uralkodóji Bécs Városával eddig

egyfejű Sast viseltek czímerjeikben. II. Fridrik,

szomorú tapasztalása által arról meg győzettett

vén, hogy boldogultt Attyának Tisztviselőji a her

czegi Háznak nem kevés kárára a fejedelmi Pe

cséttel vissza éltenek, illyetén vétkes Cselekede

tek meggátolására 1251-ben az előbbeni Czímer

helyett öt repűlő madarat választott, a Város

nak pedig a fejedelmi Pecsét külömbségére tojás

kerekségű vörös mezőben fejér keresztet adott,
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65. *

A gyalázatos Pártoskodás szerencsés lecsil

lapítása után, a Csehek által elkövetett igazság

talan pusztításnak megboszúlására, 1252-ben nagy

fegyveres készűlettel ezen tartományba becsapott,

de nem sokára boldog előmenetelének folytatá

sából honyi Főldére viszsza térni kénteleníttetett:

mivel a Magyarok a Csehek Frigyesei, Ostriát,

és Stiriát véletlen béütéssel, sőtt Bécs Városát is

fenyegetéssel érdeklették. Gyors lépéssel sietett

Fridrik ősi Jussainak védelmére, és Höflein Hely

ségnél Táborban szálván, a diadalmi koszorút

a Magyarok kezéből kitekerte; magát pedig ez

után Karniolia birtokába helyheztette,

6lt.

II. Fridriknek példa nélkűl való tehetsége

Mérészséggel mérte a tárgyakat, és ettől buzdítt

va, veszélyekben nevekedett Lelke gátot iparko

dott tenni a jövendő Veszélyeknek; de a meg

másolhatatlan Végzés rövid Idő mulva a' kiderűltt

Békesség fénnyét új Fergetegnek dörgő kárpit

tyával béborította. -

IV. Béla, attya távollétében elkövetett , Or

szág Törvénnyeivel ellenkező Cselekedetei által a'

Magyarok szívét magától annyira elidegenítette,

hogy Országlásából való kiforgattatásáról gondol

kodnának. Ezen eszmélkedés végre hajtására al

kalmatosságot szolgáltt Jerusalemi Andrásnak Esz

tei Beatrixxal 1255-dik Esztendőben lett harma

dik egyházi öszveadása, mellynek fényes Innep

lésére Fridrik Herczeg is hívatalos vala. Az Or

szág Nagygyai ezen jeles Férfiúnak barátságos

Nyájasságától, természeti Szépségétől, többször

kinyilatkoztatott Vitézségétől, és ezen Tulajdonok
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kal öszve szövetkezett ritka Rényeitől elragadtatt

ván, a királlyi hatalmat bizonyos korlátok kö

zött neki ajánlották. Béla az Oszve-Eskütteknek

vétkes Igyekezetét megértvén , szoros Fenyíték

alatt tartotta háborgó Jobbágyait, és éppen ezzel

nevelte az Ország Naggyainak Gyűlőlségét, kik

három követet utasítottak Fridrikhez , hogy vá

lalná fel az Ország kormánnyát, Béla sikeres Fel

vígyázása által a harmadik Követ elfogattattván,

napfényre keltt a Pártütés mivolta, melly a' Ze

nebona-Indítóknak elfogattatásával keletében meg

fójtatott Fridrik Herczeg a lőtt Dolgokról tudó- -

sítást nem vévén, a meghatározott Egyesség ér

telme szerént idő-vesztés nélkűl Fegyveresseivel

Magyar Országba bécsúszott; azonban a belső

Segedelem nélkűl ápolgató reménnyének elenyé

széséről meggyőzettettve, elégtétel fejében az el

foglaltt vidéknek kiprédálásában foglalatoskodott.

Béla hív Magyarjai űzőbe vették a zsákmányoló

Ostriai Sereget, melly az öszve hárított Ragado

mánynak elvesztésétől tartván , Fejedelmének az

Engedelmességet felmondotta; ocsmány futásban

kereste prédájának megtartását, és igy magát az

elhagyott Herczeget, ki a Csatázás boldog kime

metelében nem kételkedett, gyalázatos viszsza-té

résre kénszerítette. IV. Béla úttyában semmi el

lentálló akadályt nem találván, hadaival Ostriába |

bérontott, sőtt Bécs Városát is kemény Ostrom

mal fenyegette. A megfélemlett Bécsi Polgárok

a közelgető Veszélynek szomorú következését

megfontolván, Fridrik Herczeget akármely áldo

zattal leendő Békekötés megvásárlására ösztönöz

ték, és ezen kicsinylelkűségek által a fejedelmi

kincstárnak minden forrásait ki merítették,

65.

Fridrik Herczeg a magyar Seregnek eltávo

zásával a képzeltt Békesség árnyékába lépvén,
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több, tábori Tisztségben lévő Nemeseket, kiknek

engedetlensége a Dicsőség fényes Mezejét gya

lázatossan elhagyta , hívataljaiktól megfosztott,

és rendkívűl való terhes adót vetett a Lakosokra,

hogy kiszárasztott Kincstárának gyámoltalan álla

" megorvosolhassa.–A Bécsi közönség eze

en megindulván, Fejedelmét Kegyetlenséggel, és

Fősvénységgel vádolta, és a felvirradott Pártos

kodás Osztönétől elragadtattva, II. Fridrik Csá

szár előtt más, esedezett. Kecsegtető

készséggel fogadta a Római Birodalom Fejedel

me ezen régen óhajtott alkalmatosságot, hogy az

Ostriai Herczegnek megvénhedett Fejességét meg

boszúlhassa, mellyben megátalkodván , Margit

Nénnyének a kiszabott Hozományt mind eddig

ki nem szolgáltatta, és az Olasz Országi Longo

bárdok ellen segítségét megtagadta. -

, A Cseh Király, és Bajor Herczeg a Császártól

Ostria, Stiria, és Karniolia elfoglalására paranesola

tot vévén, 1256-dik Esztendőben ezen szép Tar

tományoknak Pusztításokban mutatták-ki Vitéz

ségöket, és csak a Linczi , Német-Ujhelyi, és

Mődlingi Erősségeket hagyták Fridrik Herczeg

hatalmában, ki a zsákmányolás, és Ostrom el

mellőzésére engedelmet adott Bécs Városának,

" kapujít a dühösködő Ellenségnek felnyit

3SS3.

- A Császár még ezen esztendő végével a Né

met Birodalom Naggyaival Bécs Városát jelenlé

tével megtisztelte, ott második Szülöttyét Kon

rádott Római Királynak választatta ; az Ostriai,

és Stiriai Herczegségeket a Német Birodalomhoz

kapcsolta, 1257-ben Bécs Városának szép sza

badságokat ajándékozott; az alsó latán Oskolák

mák, a Bőlcselkedés, és Mátematika Tudomá

nyoknak béhozásával a mostani híres anya Os

kolának talpkövet vetett, és ezen Városnak hi
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hetőképpen a jelen lévő időpontban , valamint
azt IV. Fridrik Császárnak 1461-ben a Bécsiek

hez bocsátott Leveléből gyaníthatni, új Czimert,

tudnillik fekete mezőben egyfejű arany Sast en

gedett.

66.

Azonban Fridrik Herczeg Hívségeseivel Só

hajtások között várta békességes Tűréssel Orszá

gainak viszsza szerzésére tárgyazó alkalmatossá

got, és megczáfolta a Császár Reménységét, ki

a Herczegnek kegyelem-kérésre való megjelené

sét haszontalan óhajtván, elköltözése előtt Ekbert

Bámbergi Püspökre, a had-viselés karjában meg

öregedett Vitézre bízta Ostria Igazgatását, de ez

rövid idő mulva kimulván, ezen kiürültt méltó

ságot a Norimbergai Palotás - Gróf kinevezésével

pótolta. -

Fridrik Hertzegnek kedveltető Elméssége ki

tanulván, hogy a Természet mostohasága az új

Helytartót megholtt Ekbertt Püspöknek parancso

ló Tekéntetével, és csudálatos Tehetségével nem .

dicsőítené; ezen alkalommal ősi Jussait hanyat

lásából felemelni szándékozott. Erre az okra néz

ve őszvevontt hív erejének gyöngyével mérte a'

"Császár fegyvereseinek sokasságát, és a Német

Ujhelyi kövecses Térségen, a mai Teresiafőld

helyén szerencsés Csatázás után anyira megretten
tette az elesett Társaik vérében gázoló ellensé

ges katonákat, hogy ezek kéntelenek valának,

futámodásban keresni életök megtartását.

Fridrik Herczeg gyözedelmes fegyvereit a Du

nán által szállította, és Venczel Cseh Ország Ki

rállyával, ki ezen Folyó partyaira szegezte pusz
tító Zászlóját, 1958-ban alkuban ereszkedett, néki

felső Ostriának Birtokát igérvén.
-
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Majd egész Óstria Fejet hajtott a Rendsze

rént való Fejedelemnek , egyedűl, Bécs Városa,

az eltemetett Szerencsétlenségeknek kútfeje a fe

nyítő Igazságnak karjától félvén , zárva tartotta

kapujit, ugy hogy a Herczegnek egyébb nem ma

radna hátra, mint a Pártoskodás székét táborá

val környűl szállani, és az Élet fogyatkozásának

eszközlésével a Város megalázását siettettni. Tar

totta magát egy ideig a durczás Polgárság: de

végtére megszabadító Segedelemre haszontalan

várván, az Életnek, sőtt Kutyák, Macskák, és

más tisztátalan állatoknak szükében, kéntelen vala

124o-dik esztendőben megesmértt vétkes Csele

kedetéért bocsánatot kérni, mellyet megnyervén,

buzgó háladatosságának emlékét vas hívséggel

jövendő születésekre szállította.

67.

A borzasztó egyházi Atok, mellynek terhét a'

Német Birodalomnak Fő Fejedelme mélyen érzet

te, ugy meg erőtlenítette annak erejét, hogy a Né

met Herczegek, főképpen pedig az Óstriai Fri

drik hathatós segedelmére szorulna. Erre az

Ckra nézve hadait Stiriaból vissza vonván, Fri

drik Herczeget ősi Jussaiban megerősítette, és

Császári kegyelmét Követek által néki ajánlotta.

Ezen reménytelen Barátság kötés felgyulasz

totta Venczel Cseh Királynak haragját, ki a' Csá

szártól elpártolván, és a Pápa részére állván, az

Egyességben Fridrik Herczegtől lekötelezett észa

ki Ostriának Birtokát nyomozta, mellynek meg

tagadásával a Dunántúl lévő Sikságot kegyetlenül

pusztította; de rövid Idő mulva Fridrik Herczeg,

meg holtt Báttyának, kegyetlen Henriknek Ger

trúd Leánya Venczel Fijával, Vratislavval egybe

kelvén, véget vetett az Ellenségeskedésnek,

|
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68.

Nem sokáig élhetett Fridrik a boldogitó Bé

kesség édes gyümölcsével, mert IV. Béla Ural

kodása alatt Batu Mongol Kán rettenetes erővel

Magyar Országba bérontott, mellyben az a köz

vélekedés uralkodott, hogy a Kunok hivták ki

a Tatárok kegyetlen ezereit. Az Ostriai Krónikák

ból tanultam, hogy Fridrik Herczeg a megfuta

modott Magyar Királynét kincseivel Bécs falai

között szomszédbéli szívességgel fogadta, és ezen

vad Nemzetnek Ostriába való béütéseitől tartván,

bátor seregeit a Magyarok segedelmére vezette,

minden alkalommal személlyes vitézségének jeleit

kinyilatkoztatta.– Kután, Kun Eejedelem megö

lettetése után tellyes gyözedelemmel viszsza tér

vén , Ostriaba, gyarapodott a mérges Veszély”

Félelme, mert a Kúnok Fejedelmüknek meg

gyilkolását fájlalván, a Mongolok részére állottak,

ezeknek embertelen társaságában IV. Béla tábo

rát véletlenűl meghódították, és Magyar Orszá

got déli pontyától északi sarkáig mély gyászba bo

ríttván, a pusztítás rettenetességét Ostriára fordí

tották, a Német-Ujhelyi fő hadi szállásokból

1242-ben a Dunának innencső partyáig küldöt

ték, kínzó nyilaikat. - -

A Mongoloknak vad Rajai rémülésbe von

ták a megfélemlett Bécsi Polgárokat, kiknek ösz

ve halmozott kincsei a Tatárok telhetetlen ki

ványságát felgerjesztették. Mivel zsákmányoló In

dulattyaik az ellenkező Város falaiban akadályt

találtanak, aláásással igyekezének magokat az

Erősség birtokába helyheztettni. Azonban egy, a'

Város Falainak szomszédságában lévő pinczében

foglalatoskodó Péklegény a főld alatt lévő Mun

kát észre vévén, csak hamar lármát indított, és

igy hathatós ellentásás által meg czáfolta az oltal
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mazó Sereg az Ellenség fortélljaít. Ezen szeren

csés" örök Emlékére a'Pékek Czéhének bi

zonyos, mást kizáró Szabadságok engedtettek,

és azon szegeletházra, melly a' Tatároktól esz

közlött, aláásáson nyerte helyheztetését, egy lo

vas Tatárnak kőképe tétetett, melly a tágos Freu

jungról a Hof Piarczra vezető útzának adott

Heidenschusz nevezetet.

Az ellenség mesterséges álnoksága nem bol

dogulhattván, Fridrik, Herczeg ezen vad Csopor

tok ellen szegezte gyözedelemhez szokott Pán

izéllyát, és szerencsés Csatázása után a diadal

mi Koszorút megszerezte. A dűhös Tatárok bá

torsága bizonyossan még koczkára vetette volna

Henrik Herczegnek Lételét; de azon Asiaból vett

hirre, hogy a Nagy Kán. Oktai halálával más

érdemetlen elakará foglalni a kiűrűltt Országló

Széket, 1245-dik esztendőben mind egy lábig vis

sza tértenek hónyi Főldökre, és igy menekedett

meg Magyar, és Német Ország ezen vad, Ellen

ségtől, mennél kegyetlenebbet Europának boldog

tartománnyai eddig nem szemléltek.

60.

Minekutánna Fridrik Herczeg, a Bábenber

gi Nemnek, Csemetéje Orökösről gondolkodván,

gyümölcstelen bázasságának tizenharmadik esz

tendeje után az egyházi Rendnek engedel

mével harmadik Feleségétől elváltt volna, fel

indultt IV. Béla Király, ki Agneshez rakony

sággal viseltetett, és egyszersmind annak visz

sza kerítésén igyekezett, a mit Fridrik Herczeg

a Mongolok megalázása alkalmával elfoglaltt Ma

gyar Országból, Ezen elkövetett Illetlenség meg

boszulására, és az elszakadott Főldnek viszsza

nyerésére hadait elégteleneknek lenni , látván,

/
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Venczel Cseh Királlyal, és Ulrik, Karintia Her

czegével őszve szövetkezett. Fridrik Tartomán

nyainak védelmére táborba vezette eggyes lélek

kel bátorított Seregeit; az Ütközetnek véres me

zején elfogta Ulrikot; Venczelt megszalasztotta,

a Segítő Csoportokat kifárasztotta, és Békekötés

" elűzte határjaitól a Veszélyeknek fekete Fel

egeit. * * -

3 IV Béla Király Fridrik Gyözedelmeire irigy

szemmel tekéntvén, 1246-ban nagy hadi készület

tel a Lajtán által csapott, és Német Ujhelynél

Fridrikkel megütközött, mindazonáltal a Csata

mezőt néki engedni kénteleníttetett. Fridrik Her

czeg többször megmutatott személlyes Vitézségé

től indíttva, némelly megfutamodott Magyar

üzésében foglalatoskodván, táborátol meszszebb

eltávozot, és nyilvetés által meg sebesíttetett Pa

ripájával elesvén, Frangepán, egy a Béla Vitézei

közűl véle szembe szállott. Kemény volt mind két

részről a Viadal, de végtére Frangepán fortéllyát

eIérvén, ugy vágott Fridrik fejére, hogy a kard

tarkóján nyúltt ki. Ezen szomorú Eseten elkese

redett Ostriaiak megújították másodszor az Üt

közetet, és másodszor gyözedelmeskedtek a Ma

gyarokon, de a Bajnoknak életét nem hoszab

bíthatták, ki dicsőségesen végezte élete 55-dik

Esztendejében Szent Iván hava 15-kén éppen szü

letése napján pályafutását, és a Szent Kereszti Klas

tromba tétetett örök nyugodalomra,

70.

Ezen vitéz, de szerencsétlen Fejedelem vé

letlen halálával elenyészett a Babenbergi Nem,

mellynek Bécs, fényességének alapját méltán kö

szönheti, és keserves nyomorúság, pokolbéli há
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borgós Zürzavaroknak gyámoltalan következése :

fenyegette ezen fő Városnak boldog állapottyát.

Az Uralkodó Ostriai Herczegeknek, ha tör

vényes Örökös nélkűl szükölködnének, I. Fridrik

Császártól kiadott különös szabadság - Levél értel

me szerént háborgathatatlan hatalom engedtetett,

Uradalmaikat tetszésökre Hagyományosokra szál

lítani. Mivel pedig magva szakadt II. FridrikHer

czeg ezen kegyelem ponttyát végső rendelése ál

tal tellyesíteni elmulatta, árvaságra jutott Orök

sége ismét a Császárra, és Német Birodalomra

viszsza szállott, a' mellyhez Eredet szerént tarto

zott. Erre az okra nézve a Császár, ki éppen

Verona Városában tartozkodott, Ebersteini Gróf

Ottót a szükséges hatalommal felruházta, hogy

elhunytt Fridrik Herczegnek árva Orökségét fog

lalná el a Német kormány szék nevében. Ostria

és Stiria illendő készséggel engeddelmeskedett Ot

tónak, ki Bécsből folytatta az Igazgatást.

71.

IV. Incze Pápa, mély nyughatatlanságoknak

kútfeje, ki az egész keresztény Világot ragyogó

Nap gyanánt akará fényes sugáraival világosítani,

minden felől zürzavart hintvén, Német Országra

is kiterjesztette apostoli gondoskodását, és fő

Papi hatalmának szeretetéből II. Fridrik Császárt

a Szentség-tilalomba vetette, 's boszút nevelő

Törekedéseit oda intézte, hogy 1246-dik Eszten

dőben egy része a Fejedelem - választó Hercze

geknek Henriket, Thuringiai Ország grófot felé

kesítené a Császári méltósággal. Valamint Incze

ezen új Teremtésének Ostria, és Stiria elfoglalta

tására parancsoló Utasítást adott: ugy mesterke

dett a Magyar, és Cseh Királlyokat is ezen tarto

mányoknak erőszakos meghódítására felserken
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teni. Azonban Henrik 1247-ben meghalván, Ven

czel pedig belső Nyughatatlanságoknak lecsillapí

tasában foglalatoskodván, nem szerencsésíthették

a Pápa mérges kivánságát; egyedűl IV. Béla, ki

a Szent atya tetszését meg nyerni; és Országá

nak határjait öregbíteni akará, űthetett, Ottó

Bajor Herczeg Segedelmétől buzdíttva , Ostriá

ra. Veszedelem forgott a két Herczegség, de E

bersteini Gróf Ottó a Kereszténység látható Fe

jének rettentő átkait, és álmok fortéllyait meg

vettvén szerencsésen megtartotta azoknak külföl

di Uralkodóktól való függetlenségét.

72.

Két esztendő effolyása után általlátta a Hely

tartónak éles Elméje az Ország Naggyajnak kiván

ságát, kik Gertrud kegyetlen Henrik Ostriai Her

czeg árvájának kezével a Herczegi méltóságot Ba

deni Határgróf Hermánnak, ki a Bajor Herczeg

né Testvérjétől született, ajánlani szándékoztak.

Az ásítozó Szakadások elmellőzésére 1248

ban a ki nevezett küldöttség társaságában a Csá

szárhoz folyamodott Ebersteini Gróf Ottó, hogy

az Ország űgyét eleibe terjeszsze. Sikeretlen foga

natot találtt az eggyesűltt Esedezés, sőtt Gróf

Ottó helytartóji méltóságától megfosztattván, Ot

to, Bajor Herczeg tétetett Ostriának, Tirolisi

Gróf Mainhard pedig Stiriának Igazgatójává.

A régi Jegyzések ugyan azt állíttyák, hogy

Ottó Herczeg a reá bizott Ostriai Heyltartóságot

vagy fel nem válalta , vagy hivatallyával viszsza

élt, mert nem hogy az Ostriaiakat a Császárhoz

való engedelmességbe megtartotta volna, hanem

inkább a Pártoskodást nevelvén, Gertrúd, és

Hermánn öszve adását siettette, és ezt Incze Pá

Fa helybehagyásával tehetsége szerént az Igaz

*
-
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atás általvételére segítette. Nem sokáig tartott

f" minden felől háborgattatott Urasága,

ki 1250-ben meghalván, a pártos Szakadozás

Gertrúd részéről elállott. -

75.

Mivel a Herczegség szünetében az utálatos

Trőszakoskodások nagyon elhatalmasodtak, és

II. Fridrik Császár elenyészésével ennek Fija Kon

rád a Csaszári méltóság megnyerésén töreked

vén, Ostria Birtokára nem függeszthette figyel

mét, az Ország Rendeijövendő Uralkodórúl gon
- doskodtanak.– -

- Venczel, a szomszéd Cseheknek Királlya

Bécs Lakossainak sohajtozó kivánságát megesmér

vén, Orökösét, Ottokár Herczeget ajánlotta, kit

Fegyveresseivel minden ellentállás nélkűl elfogad

ták a Bécsiek, és ezeknek példáját a többi Vá

rosok is követték.

Hogy Ottokár fegyveres Jussát megerősít

hesse Henrik Romai Király. Ozvegyét, és az utol

só Babenbergi Csemetének Testvérjét magának

jegyezte. Az egyházi Oszveadás 1252-ben Szent

György hava, 7-kén Haimburg Várában fényes

Pompázassal innepeltetett; minekutánna IV. Incze

Margitát is , valamint ennekelőtte Gertrúdot,

árnyék Jussaiban megerősítette, és egyházi hatal

ma erejével az atyafiságos akadálytól felszabadította

volna.

7li.

IV. Béla, Magyarok Királya a Pápa hathatós

palásttya alatt a honyi nyughatatlanságokat hasz

nára fordíttani igyekezvén, egész Stiriát hatalma

alá szorította, és már Óstriaba vitte a Dulás e

mész
-
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mésztő Fáklyáját. Venczel Cseh Fejedelem azon

ban az Élők közül kiköltözvén, és Ottokár ősi

Jussába állván, a két Fejedelem között fegyver

szűnés hajtatott tökéletességre, és a következen

dő Békekötés alkalmával Bélának, a Szemeringi
havasoknak tulsó Oldaláig terjedő Stiria, Otto

kárnak pedig annak hátra maradott része Fel

ső, és Alsó Ostriával, ezen kívűl Gertrúdnak

képzeltt Jussai megvásárlására némely Városok

engedtettek.

Ottokár az állandó Békereménnyével táplál

tattván, valamint a jó rend, és boldogító nyu

galom fentartására , ugy a köz Jó eszközlésé

re intézte különös gondoskodását, mellyet a Bé

csi Polgár főképpen akkor tapasztaltt, midőn az

" esztendőben Kiss Ásszony hava 5-kén

támadott rettenetes Gyuladás a Város felét ha

muba borította. -

A kényes magyar Századosok kemény fe

nyiték alatt tartották a meg vetett Stiriai Lako

sokat, kik ez által pártoskodásra gerjedvén, 1259

ben a Magyarokat kihajtották, és Ottokár ápol

ató Szárnyai alá borultak; következendő eszten

őben megindultt ugyan a Magyar Stiria bünte

tésére de Ottokártol nagy vesztességgel vissza ve

Tettetett. -

V. István Király mingyárt Igazgatásának el

ső esztendejében a Stiriai Havasokat kezére ke

ríteni akará, mindazonáltal Ottokár Győzedelme,

és a Döghalál kegyetlenkedése által, melly Ma

gyar Országot, es Ostriát kemény pusztítással

sanyargatta, kéntelen vala 1271-ben békességet

kötni, és abban Stiriához járó Jussairól örökre

lemondani.

Becs Város I. Dar. -
F
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75.

Ottokár már tiz esztendeig tartó gyümölcs

telen házassága után Margit Feleségének magta

lanságától Örököst nem remélyvén, Kingát, Bol

gár Herczeg Asszonyt, és IV. Béla Király onoka

leányát Hitvessének választotta, és 1261-dik esz

tendőben Posonyban véghez ment egyházi őszve

adása után előbbeni Feleségének tisztességes é

lelmére bizonyos Jövedelmeket rendeltt; azonban

Margita elhagyásával árnyék Jussainak sikeretlen

ségéről meglévén győződve, Rikard Császár előtt -

ezen, függedelmességgel járó Jószágoknak meg

nyeréséért esedezett, elis érte 1262-ben kérésének

tellyesítését, és tiz egymás után következendő

Esztendeig folytatta háborgatás nélkűl az Igaz

gatást.

76.

* - * * 4

- Mivel Ottokár Rikárd Császártól a Fejedelem

választó Herczegeknek egyetértése nélkül, követke

zendő képpen törvénytelenül helyheztetett Os

tria , és Stiria Birtokába, Habspurgi Gróf Ru

dolf, az akkori Világnak fénnye, 1275-ban Romai

Császárnak választattván, megkoronáztatása után

ezen tartományoknak a Német Birodalomhoz

való vissza térését parancsolva kívánta.

Ottokár a Császári hívatalból való kirekesz

tésére, és az új Német Országi Fejedelemnek kinyi

latkoztatott Kíványságára felpattanván, meg nem

esmérte Rudolf méltóságát, néki , mint alávaló

Grófnak az engedelmességet megtagadta, és ez

által majd az egész Német Birodalmat boszuál

lásra gerjesztvén, táplálta az elkerűlhetettlen vé

res háborúnak csillámló szikráját.

*
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Hogy pedig az Óstriai Fővárosnak eddig meg
mutatott hívségét jobban lekötelezhesse, Bécs

öregbítésére, rendes kipiperezésére, és hathatos

sabb megerősítésére nagy öszveség pénzt fordí

tott; legelőször is 1274-ben a mostani Karin

tiai, és Kohlmark (régi Szén Vásárhely) utzák, a'

Minorita Barátok, és Szent Benedek Skótziai Sza

bados Szerzetesek Klastroma a Császári fegyver

tárig az anyavároshoz kapcsoltattak; ezen zsoltá- .

rozó Férfiak között lévő üres hely jeles épűletek

kel felékesítetett, a Szalczgrieszi vízárokból a'

Duna ága mostani ágyába szorítatott, és tovább

a Hódbástyánál egy darab térség a Városhoz ra

gasztatott, ezen új alkotmány erős kőfalakkal,

oltalmazó Tornyokkal, és árkolatokkal megerő

síttetett. -

Az egyházi Rendnek atyai buzgósággal tel

lyes Tagjai Tehetségök szerént Ottokár"
zettyeit elősegélleni törekedtek: Ugy épített már

1267-ben Gerárd Passzáviai Kánonok , és Szent,

István Templomának Plébánosa a mostani Him

melpfort utzában Szent Agoston szabásai szerént

elő Apáczáknak Monostort, és a külső Város

ban a gyámoltalan Bélpoklosok számára Hlag

baumhoz neveztetett Ispitályt: ugy szerzett 1275

ben Henrik, Szent-Kereszti Apát, Vatzó Paltram

Bécsi Polgármester Segedelmével a Tarka Szer

zet régulája szerént elő Apáczáknak a Szinger

utzában Klastromot, és fényes Isteni Házat.

77.

Rövid ideig gyönyörködhetett Ottokár fá

radhatatlan Tehetséggel, és nagy áldozatokkal

tökélletességre hajtott szép alkotmánnyainak te

kéntetében, mert 1276 esztendőben kegyetlen

fergeteg a Skótziai kapun kívűl helyheztetett Tég

F 2 -
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lavetőházban támadott gyuladást a belső Város

nak száraz födeleire csapván, Bécs füsttye az Ege

ket érte. Tsak száz ötven a Neumark Piarcz kör

nyékén álló ház menekedhetett meg az emésztő

tűznek kemény dühétől, és igy a Polgár hamu

ban fekvő vagyonnát, az egyházi Rend pedig ki

égett, és öszve roskadtt szent házait gyászolta.

Ezen Szerencsétlenség közepette RudolfCsá

szárgak napról napra új segítségekkel nevekedő

erejét látván Ottokár, minden kőlcségek megve

tésével Bécs megerősítésére tárgyozta Igyekezet

tyeit; az elnyomorodott Várost öt esztendei adó

fizetés kötelességétől felszabadította, gyámoltalan

sorsának enyhítésére néki egy ideig tartó Szabad

ságokat engedett, és a mostani Olasz Templom

nak talpkövet vetett. - -

78.

Ottokár Tévelygésében nyakasan megma

radván, Rudolf Császár Tirolisi Gróf Mainhárd

próbáltt vitézségére bízta Stiria, és Karniolia meg

alázását, maga pedig Ostriába vezette Ottokár

ellen Seregeit. -

Előre küldötte a Szalczburgi Érsek apostoli

Hatalmának borzasztó Szavait, mellyeknek erejé

vel Szentség-Tilalom alatt megparancsoltatott,

hogy senki ne mérészellyen Ottokárhoz , mint

törvénytelen Fejedelemhez félelemből ajánlott

hívséggel viseltettni. Ezen egyházi végzés annyi

ra segítette a Császár előmenetelét, hogy a Du

nán innén lévő Városok őtet vérontás nélkűl el

fogadnák; egyedűl Bécs Városa Paltram Polgár

mesterétől elcsábítattván, tagadta meg az enge

delmességet, ámbár az ostromló erő már falai

előtt tanyázott. Megcsalattatott várakozásában Ot

tokár, mert haszontalan várta lelkes katonájival
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Cseh Ország Határjáin Rudolfot, ki az ellensé

geskedő Henrik Bajor Herczeggel békességremen

vén, ennek Tartománnya által nyomultt Ostriá

ba. Minekutánna Ottokár arról tudósíttatott vol

na, hogy Gróf Mainhard a reá bízott hadi dol

gokat boldog kimenetellel tetézvén, fegyvereseit

a Császárnak ostromló hadaihoz csatolta, és az

egyesűltt erő a Dunán túl lévő Cseh Táborral

meg ütközni szándékozna, 1276-dik Esztendőben

Brunót Ollmüczi Püspököt küldötte a Császár

hoz, hogy a Békekötést eszközöllye. – A meg

lett egyezés következésében fejet hajtott Ottokár,

és azon német Tartományok birtokáról lemondott,

mellyeket képzeltt Jussainak színe alatt hatalma
S311" kerített.

-

Rudolf Császár Ottokár hitetlenségétől tart

ván, a Békesség után fel nem oldozta Seregeit;

azért kéntelen vala ezeknek táplálására nem csak

Bécs Városra, hanem egész Ostriára is rendkí

vűl való terhes adót vettni, és az Egyházi Rend

től ajánlott segedelmet elfogadni, *

Ottokár Prágába való viszszatértével negédes

Feleségétől szemrehányásokat szenvedvén, es

küvéssel megerősített Hívségét megbánta, és új

Pártoskodásról eszmélkedett. Kunringi Henrik,

jeles, Ostriai Birtokos , ki Ottokárnak házasság

ívűl született Agnes Leányát birta , és Paltram

Bécsi Polgármester bátorították nagyra vágyódó

vétkes Indulattyait, mellyeket Gászmér Lengyel

Király, és több német Herczegek, hathatós sege

delemmel ápolgattak. Rudolf Császár számos

fegyveresei között Kun László Magyar koronás

Fejedelem ragyogott vitézeivel.
-

A Császár 1278-ban Kiss Aszszony hava 12

kén Bécsből Haimburg Városába indulván, és ot

tan a Dunán által evedszvén , az egyesűltt eró

az, elintézett Marhek sikságára érkezett, és ké
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sedelem nélkül az Ellenség szeme előtt Táborba

szállott. Már nevezett Holnapnak 26-kán lobogott

a dühösség fáklyája, és az ellenkező Felek sokáig

változó szerencsével harczoltanak; de végtére Ot

tokár, leginkább a magyar Seregek vitézsége ál

tal meggyőzettettvén, a Csatamezőn találta hitet

lenségének megérdemlett Jutalmát.

Harmad nap viszsza tértt Kun László Tarto

mányába, a Császár pedig Morva elfoglaltatásá

ra siettette Seregeit, és Ottokár Arváinak kegyel

mét ajánlotta. Hoszszú Ottó, Brandenburgi Márk

gróf a közel lévő atyafiság ösztönétől indíttva,

az Aryák gyámságát magára válalván, azoknak

Jussait erővel védelmezni akará ugyan, de öszve

gyűjtött hatalma a Császárral való megütközést

vakmerőségnek tartván, a' Békességre állott, és

az okozott hadi kölcségek pótolására Morva Or

szág öt esztendei Jövedelmét Rudolfnak en

gedte.

Negyedik Idő- Szakasz.

Becs Párosának állapottya a Habspurgi Ház

ból származott Herczegek alatt az első Ós

triai Fő Herczeg' idejeig.

79.

Ottokár halála állandó Csendességet ígérvén,

vissza tértt Rudolf Császár 1281-ben Német Or

szágba, és következendő esztendőben a Fejede

lem Választó Herczegeknek egyesűlt akarattyával

Ostriát, Stiriát, és Karnioliát örökös Jussal Al

bert Fijának oly Feltétel alatt által engedte, hogy

ezen. Tartományoknak Birtoka, ha Albert férjfiui



87

ága kihalna, Rudolf öttsére, vagy törvényes ma

radékira szállyon; Tirolisi Gróf Mainhard Vitéz

ségét pedig, kinek Erzsébet Leányát Albert Her

czeg birta, Karintiával megjutalmazta,

Az új Uralkodó, háladatosságának megbizo

nyítására mingyárt az Igazgatás által vételével az

utolsó Gyuladás alkalmával ki égett Szent Mihály”

Templomát Omladékjából felemelte.

Különös figyelmet érdemel azon Döghalál,

melly 1286-ban egész Ostriában a tollas állatok,

főképpen a Tyukok, és Madarak között kegyet

lenkedett. Ezen ártatlan Teremtések most egés

ségesek lévén, egy szempillantás után elvesztek,

úgy hogy példa nélkűl való ritkaság vala, Hollót,

Szarkát, vagy más madarat szemlélni,

A lágy téltől emlékezetre méltó az 1289-dik

Esztendő; mert már Karácsony táján virágzottak

a Kerteknek illatos Ékességei, és új Esztendőkor

a megvénhedett Fák is kihajtottak.

80,

Rudolf Császártól a fiatal Herczeg mellé

rendeltetett Sváb Országi Tanácsosok a bécsú

szott Rendetlenségeknek véget vetni, és a Bécsi

Polgároknak öszve halmozott Szabadságait szoro

sabb határba rekeszteni igyekeztek; a fő Tisztsé

gekkel felmagasztaltattván, a Herczegnek kegyel

mét, melly egészlen Hatalmokban vala, jutalom

vételért osztogatták; illyetén Illetlenségekkel ma

goknak nagy kincseket gyűjtöttek; a Nemességet

a fő Hívatalokból kiszorították; a gyenge Her

ezeget, ki tellyes Bizodalmát bőlcs Jámborságok

ba helyheztette, tetszések szerént kormányozták,

és ezekkel Ostria Gyűlőlségét magokra hárították.

Ezen szomorú állapotban régi szép szabadságaik

nak ügyefogyott Jövevények által leendő elnyo
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mattatását fontolóra vévén a Bécsi Polgárok,

1291-ben Panaszaikat a Herczeg eleibe terjesztet

ték; elejintén jobbágyi alázatossággal, azután éret

len fenyegetésekkel kívánták ősi Szabadságaiknak

megerősítését, és az idegen Tanácsosoknak elbo

csátását. – Ezen kérésre semmit nem ügyelvén

Albert, öszve szövetkezett a Pórság az Ország

habozó Rendeivel, és több békességes Városok

ban kihintetett a Pártoskodásnak magva. Nap

ról napra nőltt a Zenebonáskodók száma, es

anyira nevekedett Ivőltések között ezeknek zabo

látlan Dühössége, hogy Albert Herczeg házi né

pével a Czét hegyi Erősségben keresne bátorsá

got. Haladék nélkűl megszállotta a Herczeg Hív

ségeseivel a Város kimeneteleit, és ez által az

Elet bétakarítását meggátolván, oly éhséget oko

zott, hogy a Pártütők nem sokára kegyelem-ké

résre fekadnának. Mély Gyászba borulva, mezí

telen lábbal mentek Alberthez a Városi követek,

és vétkes Cselekedetök bocsánattyáért térden áll

va esedeztek. A szent Benedek szabados Szerze

tének Apáttya vezette a Bűnösöket, kiknek a'

Herczeg kegyes "Hitvestársának közbenjárására

meg engedett ugyan, de Bécsbe vissza térvén,

a Hóf nevezetű Piarczon a Tanácsosok, Rendek,

és Polgárok Jelenlétében a régi kegyelem-Leve

heket felolvastatta, és azokat, mellyek fejedelmi

Hatalmának határt szabni látszattak, semmivé té

tette, * * * * - -

- 81.

| Vissza tértek az Engedelmességre Bécs La

kossai; megmaradtak ellenben nyakasságokban

Ostria Rendei, kik Stiriát is szövetségökbe von

ták, midőn ennek Hatalmassai a Szalczburgi Er
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sekkel czimborázván, pártolást koholtak, és Or

szágokat Ottónak, Bajor Herczegnek ajánlották.

Albertnek fegyveres Jelenlétele megrettentet

te a Zenebonáskodókat, kik a megboszulás kö

vetkezésétől tartván , törvényes Fejedelmökhez

való hívségöket haladék nélkűl új Esküvéssel meg

erősítették. -

Ezen belső Nyughatatlanságok zavaros fo

lyását Kőszegi Gróf János használni akarván,

Ostria határjait háborgatta, Német-Ujhely váráig

kűldötte pusztító zsoldosait, és Albert, Herczeg

hadi Vezérjét Landenbergi Hermánt, ki a Ma

gyarok vissza utasítására küldettetett, fegyvere

seinek nagyobb részével elfogta. Ezen szomorú

hírre felserkent Albert Gondoskodása, és a sze

rencse nyomait annyira követte, hogy Kőszeget,

nevezett Gróf Jánosnak Tulajdonát harmincz ki

lencz Városokkal, és Erősségekkel hatalma alá

vethettné, -

Az Ostriai erőnek büszke Előmenetele Ma

gyar Országnak Veszedelmet jövendölvén, fegy

verhez fogott III. András ezen független Tarto

mánynak koronás Fejedelme, ki nyolczvan ezer

Emberrel a Lajtán által csapván, majd Bécs Fa

laihoz eresztette dúló Csoporttyait; mindazonál

tal szerencséssen elmellőztetett a hoszszas Hábo

rú, és az egyházi Rend eszközlése által az óhaj

tott Frigy kötet a szomszéd Fejedelmek között

elkészűltt.

82.

Rudolf Császárnak 1201-ben történt halálá

'val Albert Herczegre mint legvagyonosabb né

met Birtokosra fordultak a választó Herczegek”

szemei; azonban Gerhárd Mainczi Ersek ravasz

Mesterkedése által következendő Esztendőben
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Adolf, Nasszaui Gróf választatott a Német Biro

dalom Fejének, ki nem sokára hatalma vissza

élésével a német Herczegeknek gyűlölségét ma

gára hárította, és ez által Császári méltóságából

való kiesését siettette. -

Ezen fő hívatal elfogadására meg kérettett

vén Albert, Táborát Maincz falai eleibe szegezte

hogy ezen Várost, és az ott tanácskozó Válasz

tó Herczegeket minden történhető esetre védel

mezhesse. Adolf Császár a lőtt Dolgokról tudó

sítást vévén, Albertre ütött, és a szerencsétlen

ütközetben találta halálát. A Választó Herczegek

eggyes akarattya 1298-ban Albert kezébe bocsá

totta a Német Birodalmi kormányt, ez pedig a'

Választó Herczegek egyesülésével Ostria , és Sti

ria Birtokába Rudolf Fiját szállította, kinek kö

vetkezendő Esztendőben Blanka, Fülöp Franczia

Király Testvérje adatott Feleségűl.

85.

Rudolf Herczeg Bécsben nagy örömmel fo

gadtattván, 1505-dik Esztendőben Szent Klára

Apáczáinak a mai polgár Ispitálhelyén Klastro

mot épített, szeretett Hitvese pedig még Ottokár

Királytól elkezdett Olasz templom épitését foly

tatta, mellyben 1505-ben tétettek elhidegedett

Tetemei Nyúgodalomba.

Ebben az Esztendőben Venczel, Cseh Ország

Királlya életének virágjában maradék nélkűl az

Orökség Tornáczában érkezvén, Habspurgi Ru

dolf Császár, és Ottokár Király között végre haj

tott Eggyezés szerént Cseh Ország, mint a Né

met Birodalomtól függő Jószág az Uralkodó Csá

szár, és Választó Herczegek szabad Rendelésére

vissza szállott. Az Ország Naggyai ugyan Henri

ket, Karintiai Fejedelmet választották Királlyok



91

nak; de Albert Császár hatalma ezen kiürültt

Méltóságot Rudolf Fija, ki nevezésével pótolta;

néki elhunytt Venczel Király Ozvegygyét, Erzsé

betet eljegyezvén. Sokáig nem gyakorolhatta Ru

dolf a Királyi hatalmat, mert következendő Esz

tendőben pályafutását elvégezte,

84.

Már ennekelőtte Rudolf, Sváb Országi Her

czeg, és Albert Császár Ottse meghalván, gyám

ságra jutott János Fija Albert szorgalmatos vi

gyázása alatt elérte élete tizenhatodik esztendejét,

és ebben Orökségének által vételét sürgette. Mi

vel pedig a magányos Uralkodásra czélozó ki

ványsága, tehetetlensége miatt, nem tellyesített

hetne, némely gonosz Tanácsosok által édesgető

Reményekkel a vakmerőség setét Barlangjába

vonattattván, Gyámattya meggyilkolását magában

eltökéllette, és 1508-ban Pünkösd hava 1-ső nap

ján vétkes szándékát végre hajtván, a fenyitő

Igazságnak elkerűlésére futamodásban kereste

megvetett életének fenntartását.

VII. Henrik, Lüczelburgi Gróf 1509-ben a

Római Kormányt által vévén , meggyilkoltt Al

bert nagy reménységű Fijait, r, Leopol

dot, Albertet, Henriket, és Ottót nem csak Os

tria, és Stiria Birtokában megerősítette, hanem

számkivetett Jánosnak Orökségét is olly feltétel

alatt örökös Jussal nékik engedte, hogy egyik,

vagy másik köteles légyen őtet vitézeivel Olasz

Országba követni. -

A gonosztévő János egy ideig mély vado

nyok setétségében lappangván, házasság kívűl

Lathon nevezetű Fijat nemzett, azután pedig a fel

virradott lelki esmérettől furdaltattva , koldús

köntösben V. Kelemen Pápához útnak ereszke

*
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dett, kitől Égbekiáltó vétke terhétől felöldozta

tott ugyan, de az ideig tartó bűntetésre nézve a'

Császárhoz útasítattván, 1515-ban Pisza Városá

ban lévő Szent Agoston Szerzetének Monostorá

ba, a hóva VII. Henrik végzése szerént rekesz

tetett, végezte élete napját. A régi Történetek

könyvei azt állíttyák, hogy Lathon Fija Bécs Vá

rosában a Neumark Piarczon saját kezével épí

tett Gunyhóban világtalan állapottban szedegetett

alamisnát.

- . 85.

Midőn Albert Cszár Fijai Spajer Városában

a Császár kegyelmét tapasztalták, azután pedig

azoknak megbüntetésében foglalatoskodtak ,, kik

az Attyokon elkövetett Gonoszságban részesűltek;

a Bécsi Lakosok, és Ostriának némely Alladal

mi, Ottó, alsó Bajor Országi Herczeg felzendí

tésétől indítattván, új Pártolásra fakadtak. Egy

felől nevezett Ottó, más részről Pottendorf, és

Eiczing a Zenebona Teremtőji találták a Haza

usztításában. Gyönyörűségöket. – Sarkantyús

itéz Valdszei Ulriknak hívsége megzabolázta a'

Nyughatatlanok dühösségét; Fridrik Herczeg pe

dig 1510-ben Bécs Városába siettvén , azoknak

vétkes cselekedeteit illendő keménységgel jutal

mazta, kik a lekötelezett Engedelmesség Szent

Korláttyait által hágni mérészlették. Ugy Stad

lauer János a vesztő-helyre Lófarkon hurczol

tattván, kerékbe fonyattatott; Szalczer Villiám,

és Gottfrid szeme világától megfosztatott, és a'

Nyelvők kiszakasztatott; másoknak keze elvágat

tatott, mellyel az Uralkodó Herczegekhez való

hívségre esküttenek; mások számkivetésbe üzet

tettek, és Jószágaik elfoglaltattak. »
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A Csendesség az Ország belseiben viszsza

térvén, Fridrik büntető hadaita Bajor Ottó meg

alázására vezette ; azonban Rudolf Palatinatusi

Gróf, és Bernárd Paszaviai Püspök közbenveté

se által elmellöztettek a veres hadviselés szomo

rú következései. -

A külső, és belső Bátorság megléven, azon

idő pont közelgetett, mellyben I. Albert Fijai a'

Császarnak tett Igéretöket tellyesíttsék. Erre az

Okra nézve Leopold Herczeg 1512-ben ezer négy

száz Lovassal, és két Száz Sarkantyús Vitézekkel

követte azon Sereget, mellyet a', Császár az O

laszok megtörésére vezetett; Fridrik pedig Öttse

ivel következendő Esztendőben a Mauerpachi Kar

tuszianus Szerzetét fundálta, melly a' Szeiczi

klastromból Bécsbe érkezvén, a mai Szeiczer Ud

varnak adott nevezetet; hol a' Mauerpachi ájtatos

Szerzeménynek felállításáig nyerte első helyhez

tetését. - -

86. *

Minekutánna VII. Henrik Császár 1515-ban

Olasz Országban találta volna halálát, a Császár

kinevezés Tárgyában a Fejedelem - Választó

Herczegek közöttszakadások eredtenek. RudólfPa

latinátusi Gróf némely Herczegekkel Ostriai Frid

rik Fejére tette 1514-ben a Német Birodalomnak

koronáját, János pedig a Csehek királlya követő

Társaival Lajost, Felső Bajor Országi Herczeget

ültette a Császári Székbe. Ezen szövevényes álla

potban a Hatalomnak tartatott fenn a magányos

Uralkodás. Az ellenkező Felek felfegyverkeztek,

és jó darab ideig harczoltanak változó szeren

csével. > -

A Háborúnak kölcséges folytatása kimerítet

te Fridrik segítő Kincseit; az eszes Gondoskodás
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ezeknek pótolását parancsolva kivánta. Erre az

okra nézve 1515-ben az egyházi Rend, a Pápa

engedelméből, Jövedelmeinek, „1516-ban pedig

minden Jobbágy, kivétel nélkül Vagyonának ti

zedik részét Rend kívűl való Adó fejében a haza

oltárára tenni kénteleníttetett.

Hogy Fridrik a Bécsi Polgároknak példás

készségét megjutalmazhassa, a mostani Törvény

házat, a hozzá ragasztott, mai napig álló Szalva

tor Templommal, mellyeket Ottó, és Haymó

Testvérek hitetlensége az utolsó Zenebona alkal

mával a Herczegi Fiskus kezére bocsátott, a'

Városnak ajándékozta. -

87.

Nyolcz egy más után folyó Esztendeig fes

tették az Oldöklés véres áldozattyai a Csatamező

ket, végtére 1522-ben öszve gyülekeztek az ellen

séges hadak a meghatározó Ütközetre. Fridrik

maga erejében bízván, Leopold Ottse Segedel

me nélkül Lajosra rohantt, és személyes vitéz

ségét megbizonyította: mindazonáltal a Koczka

szerencsétlenségre fordulván, a diadalmat öt e

zer ember vesztessége után, a Császári méltó

sággal együtt a győzedlemes Hatalomnak enged

te. Elfogattatott Fridrik, a Nemesség gyöngyé

vel és Trausznicz nevezetű Felső Palatinátusi E

rősségben, Henrik Ottse pedig Cseh Országban

vettetett szoros Orizet alá.

Azon Egyenetlenségek, mellyek időjártával

Lajos Császár, és XXII. János Pápa között ered

temek, Leopold Herczegnek, ki Fridrik Báttya

kiszabadításán haszontalan törekedett, távolról

pislogó reménységet; nyújtottak; ennek tellyesí

tésére a Pápa részét védelmezte ; a' Franczia,

Magyar, Arragóniai, és Szicziliai Királlyokkal
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szövetséget kötött, és ez által Lajos Császártjó

zanabb Gondolatokra vezette,

Az egyházi átok alatt fohászkodó Császár olly

nagy Ellenségek fenyítékeközött az Ostriai Hercze

gek elenyiszett Baráttságát ismét megnyerni akar

ván, három esztendei kemény fogság után Fridrik

Herczeget szabadon bocsátotta, és őtet 1525-ben

Császári Társnak fogadta, valamint erről a Csá

szári, 's királyi leveles Tárházban eredeti valósá

gában lévő mind a két Császár aláírásával, és

saját petsétével megerősítetett Oklevél tagadhatat

lan Bizonyságot szerez. Elfogadta ugyan Fridrik

a Császári méltóságot, de önnön magától kifor

gattván kebeléből az Uralkodásnak Gondoskodá

sait, magányos életnek áldozta hátralévő napjait

Fridriknek a fogságban elhervadott Ele

venségét szívére,yévén Leopold, 1526-ban követ

kezendő Esztendőben pedig Henrik öttse letette

a természet adóját.
-

883

Valamint már 1515-ban a kiégett Szent Ist

ván Templomának szoros falai az Ostriai Hercze

gek, és más ájtatos Jótévők bőkezűsége által tá

gosodni kezdettek: ugy 1520-ban egy jámbor Bé

csi Asszonyság a Pipingermai Anna útzában u

gyan szent Anna tiszteletéreTemplomot építtvén,

szomszéd házát a szegény Szarándokok elfoga

dására ajánlotta. Ezen kívül 1526-ban Czink ne

vezetü Bécsi Polgár Buzgósága a Szent Három

ságnak szenteltt Isteniház felállításához fogott,

és mai napig a német vitézi Rend néhai Lakhe

lyében fénylő Szent Erzsébet Temploma az akko

ri ájtatosságnak köszönheti vagyonságát

Midőn Fridrik Császár a'",i fogság

ban veszedelmes Betegséggel küszködött, gyon
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tató attya a' Mauerpachi szerzetes ház Előljáró

ja, és Konrád Szent Agoston Rendbéli hires Férj

fiu, ki magának Lajos Császárnál nagy Tekénte

tet készített, kiszabadítása eszközlését magokra .

válalták. Szivessen fogadta Fridrik ezen egyes

kinyilatkoztatást, és azon esetre, ha Igyekezet

tyeik boldog kimenetellel koronáztattnának, Bécs

Városában a Szent Agoston Szerzetes Társainak

Templomot, és klastromot ajánlott. Az óhajtott

szabadság kecsegtető érzeményei között a Ter

mészet Csudáit ismét szemlélvén Fridrik, szent

fogadásának végrehajtására ezen szerzetes Rendet

1527-ben a mai napig álló Klastromban helyhez

tette; 1550-ban a templom" fogott, de

következendő esztendőben Boldog Asszony hava

15-kán meghalván, annak véghez vitelét hátra ma

radott Testvéreire szállította; Hitvestársa Erzsé

bet, Jakab Arragóniai Királly Leánya pedig az

Olasz templom építését végső képpen tetézvén,

ugyan azon esztendőben szent Jakab hava 12

kén elhunytt Férjét követte az Orökkévaló

ságba. *

89.

- II. Albert, és Ottó Herczegek kölcsönözött

hatalommal tartván az Igazgatást, béütött Ostri

ában János a Csehek Királlya, és a Dunán túl lévő

termékeny vidéket pusztította. Ellene szegezte

fegyvereit Ottó, és néki ütközetet ajánlott; de
János erejében nem bízván, a'"" Télnek

havas szárnyai alatt vissza tértt zsákmányoló Cso

porttyaival Országába.

Az Óstriai Herczegeknek Fridrik halálával

eltemetett haragját a Romai Szent Szék Lajos

Császár ellen ujonnan feléleszteni igyekezvén,

fegyverhez fogott, Ottó, és Kolmár Városának,
- Ostrom
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Ostromlásával a Császárt Olasz Ország elhagyá

sára kénszerítette; azonban János Király közben

járása által meglett az Egyesség, mellynek követ

kezésében Lajos az Ostriai Herczegeknek a hadi

kölcségek pótolására husz ezer Aranyat lekötele

zett, és ezen Somma kiszolgáltatásáig Breiszak,

Schafhauszen, Reinfelden és Neuburg Városokat

nékik elzálogitotta,

00.

Valamint Ottó Herczeg még 1527-ben a'

Szent Domonkos rendbéli, Lőrinczieknek neve

zete alatt esméretes Apáczáknak Bécs falai kö

zött klastromot épített: ugy II. Albert Herczeg is

1550-ban a Gámingi Kartuszianusokat szerzette,

Agnes pedig Albert Császár Leánya, és III. An

drás Magyar Király Hitvese a Szent Agoston

Réguláji szerént szoros rekesztet alatt élő Him

melpforti Apáczáknak Templomát, és Klastro

mát megtágosította, a' mellybe Szent Norbert

szabados, és fejér szerzetbéli magyar Apáczák

helyheztettek. -

V. Henrik Karintiai Herczeg 1555-ben örö

kös nélkül kimulván , Uradalma Rudolf Csá

szár, és, Mainhard Herczeg között lett egyezés

szerént Ostriára szállott, Margita Leányának, ki

éktelen szájától, Mault.aschnak neveztetett, e

gyedűl a Tirólisi Grófság maradott, melly, vég

tére. 1565-ban szabad rendelése szerént az Óstri

ai Herczegek Jussaihoz kapcsoltatott. -

Ottó Herczeg építette - 1557-ben a Szent

György Vitézek Segedelmével az ugy nevezett

Halottak kápolnáját, a' mellyben Szent István

Templomának épűlése alatt, a mint gyanítani

lehet, az Isteni szolgálat tartatott: Jakabnak pe

dig, Mimpergi Plébanosnak Buzgósága a Karin
Bécs Város I. Dar. G
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tiai Kapun kívűl az akkori Polgár-Ispotály által erá

nyában, Szent Kálmán Diszére felszenteltt kissebb |

ájtatos Hajléknak fundamentomot vetett; melly kö

rül idöjártával az úgy nevezett Szent Kálmán Teme

tője nyerte helyheztetését, ennek emlékezetét mai

napig fenntartya a Karintiai kapu előtt lévő Osz

lop, és ennél heverő koporsó kő, mellynek ver

seit az idő ragadózása ugyan eltörülte, azonban

az Oszlopon lévő Márvány-táblácska annak ere

detét reánk bocsátotta. *) - -

Ottó Herczeg két Feleségét tudnillik Erzsébe

tet, István Bajor Herczeg, és Annát János Cseh

Király Leányát 1559-ben a Halhatatlanságba

követtvén, hamva, a tőle szerzett Neuburgi Klas

tromban Hitvesei között nyugszik.

01.

I. Albert Császár öt fijai közül, egyedül II.

Albert maradván életben, magánossan folytatta

az Igazgatást, és Szent István Templomának ál

hatatos mivelését kötelességének tartotta. Mivel

pedig ezen oriási Munka nagy áldozatokat kivánt,

és a Jótévőknek ájtatos ajánlásai ezen Terhviselés

re elégtelenek valának Elbert Herczeg az egyházi,

Rend' Jobbágyaitól fejenként egy Garast, szede

" hogy az elkezdett alkotmányt folytatatt

3SS3. -

*) Das Pau ist volpraeht

Zu Lob Gots, und in den

Eren Mariam , und zu

Trost alIer Gelaubigen

Seelen Hail, und ist volpracht

In die Sancti Jacobi Apostoli

Anno Domini MCCCXXII.
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A Lajos Császár, és XII. Benedek Pápa

között eredett, ennek, halálával pedig VI. Kele

mentől ápolgatott Pörlekedések alkalmával Albert

Tekéntetét szüntelen a Császári méltóságnak

fenntartására függesztvén, a Romai Szent Szék

nek Lajos ellen kihintett rágalmazó Irományait,

Tartományaiban kemény fenyítek alatt megtíl

totta, és valamint Lajoshoz viseltetett, Hivségét

soha meg nem szeplősítette: ugy egyedűl csak

ezen Fejedelemnek 1547-ben történt halálával

hajtott fejet IV. Károlynak, Morva Országi Ha

tárgrófnak ki már Lajos éltében ellenkező Császár

makválasztattván, azután pedig köz akarattal ezen

fő méltóságra emeltettvén, Albert Herczeget példa

nélkűl való hűségének jutalmára ősi Jussaiban

meg erősítette, és Katalin Leánya kezét Orökö

sének Rudolfnak eljegyezte.

02.

Ezen időben Stibár nevezetű udvari Konyha

mester, ki a Herczegnél nagy Kegyelemben állott,

némellyek vádjára, mind ha Urának megéteté

sén törekedett volna, elfogattatott, és kemény

fogságba vettetett; azonban kivilágosodván, nap

fényre hozatott, hogy valamely Sváb Országi Pap

hamis Levelek által ellene gyanút indított. Ezen

gyalázatos Cselekedetnek megbüntetésére a hamis

Vádló a Hohenmark Piarczon magas Oszlopon

megerősítetett vas kalitkába rekesztetett, és tizen

négy napi szenvedés után a Szent István Temető

jében elevenen béfalaztatot. : -

1548-ban Pál fordulása Ostrianak, Stiriá

nak , Karintianak, és Karniolianak olly, több

egymás után folyó napokig tartó főldindulást

hozott, hogy némely Városok , és Erősségek

Omladékba forgattattnának , számtalanok a le

roskadott … Hegyektől *** , és a'

2
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megnyilatkozott Főld mélységében találnák Sír

iokat. 4 <

jok A rettenetes Döghalál is réműlést hintett e

zen esztendőben majd egész Asia , és Europa

Tartományaira. Ezen fene Nyavalya némellyek

állítása szerént az emberi Nem felét, vagy leg

alább harmadrészét az eredeti semmiségbe ra

gadta. A Halandóság nagyságáról szólló hite

les Krónikák a többi között meghatározzák,

hogy Florenczia 60000. Lübek 90000. Basilea

14000, Bécs 84000, az egyházi Rend pedig egye

dül 124454. áldozatokat számláltt. A külföldi bal

vélemény ezen szerencsétlenség okát a Zsidó

ságnak tulajdonította, azt tartván, hogy ezen Nem

zet, a keresztnek eltökéllett ellensége a kutak

nak forrásait méreggel megvesztegette. Mihelyest

ezen gyanú hitelre kapott, anyira kezdett felső

Német Országban a Zsidó-üldözés uralkodni,

hogy Strasburg, Czűrich, Basilea, és MainczVá

rosában azoknak ezerei meg égettettnének, több

népes helyeken pedig számtalanok más kegyetlen

halállal küldettettnének ki a mulandóságból.

Elnem kerülhették Mozes maradéki Kremsz

Stain, és Mautern nevezetű Ostriai Városokban

is a bódultt sokasság mérges haragját; de ke

mény büntetést szenvedtek ezen kegyetlenkedés

Szerzőji a nevezett Városok pedig nagy öszveség

pénzen tartóztanak megváltani elvesztett szabad

ságokat. - ***

95.

Rudolf Herczeg, ki már 1549-ben az óstriai

Rendek hűségét elfogadta, 1556-dik Esztendő

ben a mostani udvari kápolnát szerzette attya

engedelmével. Mivel pedig az, ennek szomszéd

ságában lévő Vidmerthor nevezetű városi Kapun
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való ki, 's beköltözés zörgése az Isteni szolgála

tot háborgatta, ama régi kimenetel helyett a mai

Burgthor állítatott tökélletességre. (#)

II. Albert Herczeg dicsőséges Tetteit végső

emlékkel tetézni akarván, 1557-ben a Szent Do

rottya Templom építéséhez kezdett, de követke

zendő esztendőben ezen szép Művének folytatá

sában meghalván, a Gámingi Szent Alkotmán

nyának keblében találtt 1551-ben elhunytt Jo

hánna Hitvese mellett örök nyugodalmat,

94.

II. Albertnek öregebb Fija IV. Rudolf vette

által az igazgató hatalmat, mellynek gyakorlásá

ban az Igazság kiszolgáltatásának fenntartását ál

hatatos keménységgel eszközlötte. Hogy az Isteni

Tiszteletre ügyellő Igyekezeteit a Világ eleibe ter

jeszthesse, VI. Incze Pápa engedelmével 1550-ben

a tökéletességre hajtott udvari kápolnában egy

Prépost kormányazása alatt huszonnégy Kánono

kot szerzett, és ezeknek meg nem vetendő Jö

vedelmeket nyújtott. Ezen szent Társaságnak kü

lönös szabadság adatott hoszszú vörös egyházi

ruha, rövidebb fejér köntös, és vörös Palást vi

selésére, melly utolsónak bal felén egy arasztnyi

hosszú, és két újnyi széles arany kereszt ragyo

gott.

IV. Rudolf Herczeg Szerző leveléhez ragasz

tatott Pecsét öt repűlő Madarat terjeszt előnkbe,

mellyeknek nyoma ez előtt az Ostriai Uralkodók"

Oklevelökben nem találtatik; ámbár II. Fridrik

Herczeg ezen új Czimert meghatározta, valamint

erről a harmadik Idő-szakasznak hatvan kettődik

ponttyában emlékezetet tettem ; mindazonáltal

némelyek véleménye oda czéloz, hogy Rudolf

„Herczeg a nevezett Czímert azért fogadta el, mi
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vel Karintia Birtokával a német Birodalmi fő va

dászmesteri Hivatal örökös Jussal az Ostriai Her

czegekre szállván, ezen méltóságot Czimezéséhez

kapcsolta, - -

*

05. •

Már II. Albert Uralkodása alatt elkészűlte

nek a mostani Szent István Temploma alsó ré

szének erős Boltozattyai, mellyeket Rudolf Her

czegnek fáradhatatlansága öszve,forrasztott, és
… béfödelezett. Az elkészűltt csudálatos alkotmány

Mindszentek tiszteletére felszenteltettvén, Rudolf

Herczeg 1559-ben Szent György hava 7-kén Hau

szer György Kloszterneuburgi Építőmester Igaz

gatása alatt ezen álmélkodásra méltó Épűlet fel

ső részének is, és a hozzá ragasztott Csudato

ronynak talpkövet vetett; 1560-dik Esztendőben

a Kármelhegyi Barátokat elfogadta, és 1565-ban

olly „mai napig virágzó végzést hozott, hogy

tudnillik az Úr napján tartandó Búcsújárás alkal

mával az Ország jelen lévő Nagygyai, és Tiszt

viselői, a Városi Tanács, és minden szerzetes

Rendek tagjai, a külső, és belső Városi Plébá

niák, űnnepi szent öltözetben, a Korházi Szegé

- nyek, és Czéhek pompás Zászlójikkal Szent Ist

ván Templomában megjelenni tartozzanak.

Az akkori Idők ritka Boldogságát onnén le

het arányozni, mivel egy Napszámosnak napon

ként járó Bére félpolturából állott,

• A magasztaltt Anyatemplomnak pompásabb

Isteni szolgálattal nagyobb fényt akarván szerez

ni Rudolf, 1565-ben Bőjt más hava 16-kán a'

fent dicsért Prepostságot, V. Orbán Romai Pápa

helybehagyásával, abba által szállította, és azt

egyházi kincsekkel bőven megajándékozta. A'

Prépostnak, ki herczegi méltósággal , püspöki,
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és vitézi Ékességekkel fel vala ruházva, kineve

zése ugyan az Uralkodó Fejedelemtől függött;

mindazonáltal fényes hívatallyára nézve egyedűl

a Pápának, a Lelki-Pásztorság gyakorlása , te

kéntetében pedig a Passzaviai, mind Megyebéli

Püspöknek, engedelmeskedni, és ezen meg nyertt

apostoli kegyelemért esztendőnként Szent Péter,

és Pál napján a Szent Szék kincstárába egy fer

tály font Aranyot bé fizetni köteles vala,

96.

Az uralkodó Ostriai Fejedelmek Bécs Gya

rapodásával a Tudományok kiterjesztésére, és

az Ifjúság hasznos kimíveltetésére is függesztet

ték meszsze terjedő atyai szorgalmatosságokat,

ugy hogy már ennekelőtte a nevendék Nyáj, a

fohászkodó Haza Reménnyel, a'latán, és görö

Nyelv, a Versszerzés, és ékesen-szóllás, a Ből

cselkedés tudomány, és szép Mesterségek , okta

tásában részesűlne ; mindazonáltal IV. Rudolf

Herczeg rendszerént való Anya-Oskola Szerzésé

vel akarván Nevét halhatatlanná tenni, 1565-ben

Bőjt más hava 21-kén a törvénytudó, és az or

vosi Karnak bőlcs Mesterek által való előadását

elrendelte, és egyedűl IV. Károly Császárnak Di

csőség-Telhetetlensége okozta, hogy a Hit-tudo

mányi Tehetség a közönséges Oskolákban bé

nem hozattatthatott ; a Császár attól tartván,

hogy a Bécsi Anya-Oskolának fénnye amannak

Hírességét megszeplősítené, mellyet Tudomány

Szeretete Prága Városában szerzett.
-

Hiteles Hagyományok bizonyíttyák, hogy IV.

Rudolf az Óstriai Fő-herczegi, méltóságot felvá

lalta, mellyben a jövő Uralkodók is követték

ugyan, de sokszor I. Maksz idejéig az előbbeni
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Czimezéssel megelégedtenek, mivel talán a Csá

szári megegyezés hibázott.

* * *

*

97. »

1

. : , IV. Rudolf Jobbágyainak további Boldogsá

gára czélozó Intézettyeit a' következendő Uralko

dók” Buzgóságára bocsátván, a "senkinek nem

kedvező emberi Sors Majland Városában, hol for

ró Betegséggel küszködött, jeles Tettekkel dicse

kedő nagy Lelkét 1565-ben Szent Jakab hava

27-kén életének huszonhatodik Tavaszában kiszál

lította az árnyékvilágból; Tetemei fekete ökör

bőrben hozattattak Bécs Városába, és a szent

István Templom Gyomrában tőle épített Halot

tak-Boltozattyába tétettek.

08. -

IV. Rudolf örökös nélkűl hagyván el a Mu

landóságot, Testvéreire III. Albertre, és III. Leo

poldra szállott az ősi Orökség. A barátságos Osz

tály alkalmatosságával amazé lett Ostria, ennek

pedig mint több Gyermek kőltséges nevelésével

megterheltt Atyának a többi Tartományok ju

tottak. - -

III. Albert Uralkodása alatt más formába

öntetett a Bécsi Prépostság büszke állapottya :

mert V. Orbán Pápától külömböztető vörös egy

házi Ruhájától, az uralkodó Herczeg által pedig

bő jővedelmeinek megáradott forrásaitól anyira

megfosztatott, hogy a kételenséggel bajlódó ká

nonokok hívatallyaikról lemondván, Lelki-Pász

torságban keresnék Elelmöket.

A hatalmas Egeknek kemény Ostora Bécs

kellemetésségére, sőtt egész Óstria vőlgyes ke

rekségére hajtotta 1581-ben a Döghalál vesze
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delmes mérgét , melly anyira vitte határtalan

mértékletlensége sullyát, hogy az árvaságra ju

tott ingatlan Jószágok az ember szűkében haszon

vévőt nem találnának. Az örökké való kegyelmes

ség meghalgatta végtére az ájtatosság Házaiból

hozzá öntött buzgó könyörgéseket, és véget ve

tett , a rettenetes Halandóság kegyetlenségének,

Vissza tért a szorgalmatos Polgár, kinek a ha

lál kedvezett, Foglalatosságaihoz; forgatta ismét

a Főldmivelő ekéjét, régi virágzásba mentek a'

Tudományoknak megcsükkent ágai, mellyeknek

ápolgatására III. Albert Herczeg 1584-ben VI. Or

bán Pápa helybenhagyásával a Hit Tudománynak

a Bécsi Anya-Oskolában rendszerént való előa

dását meghatározta, - • -

* * * * * *

99.

Ebben az Időben épített a Városi Tanács

Szent Jeronimos tiszteletére Templomot, ésMo

nostort az ugy nevezett Vétkét megbánó szent

Magdolna aszszonyi társaságnak, mellyben azon

személyek találtak menedéket, kik tisztátalan Éle

töket töredelmes szívvel megbánnák; nem köte

leztettek azonban egész életök napjait a klastrom

nak magas falai között tőlteni: mert szabadság

ban helyheztettek, ha a testi gyönyörűség szen

nyét letévén, valamely jámbor életű Férfival há

zasságra lépni akartak ; minden szemrehányás

testi, és pénzbeli büntetés alatt keményen meg

vala ugyan tiltva, ha mindazonáltal illyetén sze

mély kibocsátásával elátkozott vétkes életét foly

tattni tapasztaltatott, Aeneas Silvius Bizonyság

tétele szerént, a Duna mélységében találta ha

lálát. - Bár el ne törűlte vólna az Idő mostoha- .

sága ezen jámbor szerzésnek hasznos vagyonságát; -

több szomorú Szülék mostanság álhatatoss
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sággal tűrnék az Erkőlcs Ösvényétől elpártolt

Magzattyaiknak szégyentelen mocskát.

100.

III. Albert, a Tudományok különös Tisz

telője, 1585-dik Esztendőben a Szinger Útzában

lévő Szent Miklós Monostorát, mellyben Apáczák

ájtatoskodtak, a szent Bernárd tarka Szerzete

seinek engedte, hogy ezek által a Szent Benedek

szabados Rendének tagjai a Szent Irás oktatásá

ban részesűlhessenek; 1586-ban a Kármelhegyi

Barátokat az ugy nevezett Halász városból a Hof

Piarczon lévő régi Herczegi Palotába , akkori

Pénzverő házba általszállította, és nékik nyolcz,

ezen épűlet kerűlettyében álló házat ajándékozott,

hogy magoknak nagyobb Templomot , és tágo

sabb Klastromot építhessenek; végtére a törvé

nyi Tehetség számára egy házat rendeltt , melly

mai napig a Jurista, Oskola Név alatt esméretes,

és a Schuller útzának adott nevezetet. 1595-ben

Szent János lenyakazása napján a Mulandóság

ból kilépvén Albert, Orököse IV. Albert, és III.

Leopold Herczeg öregebb Fija , Vilmos, 1586

ban kötött Egyesség következésében közönséges

hatalommal tartották a Kormányt, mellyet egy

ideig magányosan vitte az utolsó, midőn az első

1598-ban a Szent Főld látogatására sietett, ki

czéllyát szerencsésen elérvén, öröm kinyilatkoz

tatások között tértt viszsza Honnyába.

101.

Minekutánna Venczel Császár, és Cseh Or

szág Királlya, ki henyeségétől Tunyának nevez

tétett, az Országlás gondatlanságával öszve kap

csoltt kegyetlensége miatt nem csak a Csehek
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Gyűlölségét, hanem az egész német Birodalmi

Test boszonkodását is magára hárította, megké

rettetett a Cseh Rendektől Sigmond, Magyar ko

ronás Fejedelem, és Venczel Ottse az Országlás

általvételére, ki az eleibe terjesztett Esedezésnek

engedvén, véletlenűl Prágában megjelent, és el

fogott Báttyát először Schaumburg Várába , a'

Czilliai Gróf Orökségébe , kűldötte Fogságba;

14o2-ben, pedig őtet az Ostriai Herczegek felvi

gyázása alá bocsátotta. Kellemetes vólt fél eszten

dő elfolyásáig a Herczegi Palotában Venczel Csá

szár állapottya: mivel szabad akarattyában állott,

ámbár elegendő figyelem alatt, a Város falai kí

vűl is mulatni. Sigmond azonban ezen engedelem

mel való vissza éléstől tartván, Báttyát szorosabb

őrizet alá vetni kívánta. Az Ostriai Herczegek a'

bennek helyheztetett Bizodalomnak megakarván

felelni, Venczelt a Kienmarkon lévő tornyos Fog

házba záratták, mellyet a mai Sóháznak tartya

lenni a közvélekedés; de ebből 1405-dik Esz

tendő vége felé alattomban eltávozott, és viszsza

űltt székébe, -

102.

Letette N. Albert 1404-ben élete 27-dik Vi- -

rágjában Szent Mihály hava 14-kén a Természet

adóját, és Tetemei a Szent István Templomá

nak setét Boltozattyaiban késértettek. Boldog ki

multával Orököse V. Albert gyenge életének tize

dik esztendejét elérvén, Vilmos Herczeg III. Leo

poldnak öregebb Fija állott a Gyámság Jussaiba,

de 1400-dik Esztendőben Szent Jakab hava 15

kén következett véletlen halála Testvéreinek új

osztályra alkalmatosságot szolgáltattván, mély

gyászba borította Bécs Városának, sőtt egész Os"
triának kecsegtető állapottyát. • *

*
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Leopold a Rajna Partyán, és Helveczia kő

szikláji között lévő Ostriai Jus' Birtokába lépett:

Stiria, Karintia, és, Karniolia Ernesztre szállott, Fri

drik pedig Tirolis Havasaiban részesűltt, árva V.

Albertnek egyedűl Ostria maradott Elelmére,

Az Ország Rendeinek helybe hagyásával Leo

old vitte a' #, Albert Nevében az Ország

# ügyét; de Erneszt az Irigység, és kevélység

Gerjedelmeit a Buzgóság színével kendvén, ő is

a Gyámságra vágyódott. A Testvérek között

származott utálatos Patvarkodások elhárítására,

a köz jó, és ezzel szorosan öszvekapcsoltt Csen

desség fenntartása parancsolva kivánta, hogy a'

két vetekedő Testvér közönséges hatalommal vi

gye a Gyámságot, melly mindazonáltal, a Láz

zadás magvát 1407-ben Bécs Városára hintvén,

nem kevés szerencsétlenséget hozott Ostriára.

105.

Leopold Herczeg a Fösvénység irigy hab

jaiba merűlvén, elszedte az Anyaszentegyháznak

meggyarapodott Jószágait, mellyekkel a hívek

buzgó Pásztorai megvalának gazdagíttva; a' Pór

ságot rendkivűl való adófizetés terhe alá szorí

totta; Bécs Polgárait a szolgaságnak vas Bilin

csébe verni akarta, és minden Tetteiben a ma

gános Uraságra czélozó vétkes szándékát tartóz

kodás nélkűl világosan kinyilatkoztatta; ugy hogy

az egyházi Rend, és a Városokkal eggyesűlttOs

triai Nemesség kemény Országlását megunván,

igáját nyakáról lerázni, és a Gyámgondviselést

egyedűl Ernesztre bocsátani eszmélkednének, ki

ezen végzésről csak hamar tudósítást vévén, Grécz

ből Bécs Városába sietett, és Valdszei Fridrik

segedelmével a Rendek kívánságát tellyesítette,

Ezen szégyenítő hátratétel ellenséges indulatot
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tápláltt Leopold Mellyében, és azok ellen, kik

Erneszt részére hajlottak, Német-Ujhelyből a pol

gár-háborúnak dühös Fákláját lobogtatta.

Valamint egész Ostria, ugy Bécs Városa is

kétfelé szakadt; a pór" Leopold Herczeget

védelmezte, a nagyobb tekéntetű Polgárok ellen

ben a Város Tanácsával Erneszt űgyét segítették,

–A Freiszingi Püspök az elsőnek leghatalmassabb

Védője mérész Intézettyeinek elősegéllésére Er

meszt, Hiveit csiklándozó Igéretekkel fellázzíttván,

több Városoknak, és nemesi örökségeknek vak

merőzsákmányozásában foglalatoskodott, és csak

a Tél kegyetlensége szabhatott véget prédáló ha

talmának. -

Azonban a Hazafiak között kegyetlenkedő

patvarkodásoknak nevelése szomorú következé

seket jövendölvén, a' Szakadozásoknak Fő em

bereiben a köz egyességnek zsengéje látszatott

csirázni. Erre az okra nézve az Ország Rendei a'

Városok'Követtyeikkel Kloszterneuburgban tartot

tak Gyülekezetet; de mivel ottan Leopold kö

vetőji nagyon elhatalmasodtanak, kéntelen vala

Erneszt Stiriába viszsza térni,és Báttyának enged

ni a magányos gyám - gondviselést,

* * 104.

- Bécs Városában alatomos új Pártoskodás dű

héről álmadozván Leopold, Vorlauf Kónrád Pol

gármester, Rampelstorfer Konrád, és Rock Já

nos Városi Tanácsosok kívűl négy Polgárt némel

lyek igazságtalan vádjára 14o8-ban Szent Jakab

hava 7-kén szoros őrizet alá vettetett, kik négy

nap elfolyása után kegyelem nélkűl a Hohér Pal

lossa által kivágattattak életökből. Az emlétett há

rom városi Bajnoknak erőszakos halálát mai na
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pig gyászollyák azon koporsó - Versek,*) mel

lyek Szent István Templomában a Nagy Kereszt

Oltár Garádicsai mellett, III. Fridrik Császár Sír

ja alatt vörös Márványban ragyognak. -

Ezen mértekletlen Keménység olly nyomadé

kot adott a közönséges megutálásnak, hogy az

Óstriai Rendek kiszakasztani törekedtek mago

kat azon alkotványból, mellybe őket a kegyet

len Hatalom szorította. Valdsze Rembert, és Ro

szenberg Erneszt lobogó Zászlóji alá tolakodott

az elkeseredett Sokaság; Leopold, pedig a kér
kedékeny erőszakot bátor erőszakkal vissza verni

akarván, erejét ama rabló Morva Csoportokkal

egyesíttve, mellyeknek megalázására már ennek

előtte Fegyverbe őltözött. A pusztitás messze ter

jedő Félelme meg rezzentette az ellenséges Felek

nek házi Boldogságát, és a kegyetlen boszuállás

már mindenűtt leste véres áldozattyait. Azonban

Lichtenstein György, Trienti Püspöknek, és egy

szersmind Bécsi Prépostnak igaz szívbéli Béke

szeretete 1409-ben oda vezette Tekéntetét, hogy,

-

-

(* Sta, fle, plange, geme mortalis homo, disce,

lege,

Quid labor, atque fides, quid gloria mundi, quid

spes

Prolis, Divitiae, quid honor prosit, tribuatque!

Ecce brevi Saxo tres Cives cerne sepultos:

Conradum Vorlauff, Kunz Rampelstorfer, et Hans

Rock. , *

Magnificos etenim cunctis hac urbe priores,

" celebres, quos Virtus, nomen honoris,

Emeritos vexit; fortunae sed rota fallax

Acephalos feria dedit una , quos Amor unus

Foedere civili conjunxit sic, quod utrinque

Hic prior, ille prior contendunt flectere colla:

Sustulit infaustum, sed Vorlaufftunc prioratum.

Anno Domini MCCCC. octavo ant %fingftag post Mar

garethae.
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a meggyökeresedett Versengések elátkozására ti

zenkét válogatott Férfiunak Bőlcsességére bocsá

tattna, és ezeknek végzése a vetekedő Herczegek

- től elfogadtattnék. A választó Birák, Zsigmond Ma

gyar Király helybehagyásával Albert Gyámságát,

és az, ezzel öszve szövött Igazgatást a két Test

vérre szállítván, a Herczegeknek megegyezett

szivét az Ország hiedelmével öszve forrasztották,

*

105.

Álhatatos Boldogság Reménnyelátszatottugyan

Bécs Lakosaira pislogni, mindazonáltal a kettős

Lépéssel siető Döghalál új veszedelemmel fenye

gette Ostriának Fő Városát; el is érkezett 141o

ben Kiss Asszony havában a kegyetlen Halandó

ság Rettegése, és következendő Esztendőnek

Bőjt Elő haváig a Lakosoknak ezereit lekaszál

ván, az élet megtartása már ennek előtte azt ja

vallotta, hogy a fiatal, Herczeg bátorságos hely

re vezettessék. Ezen alkalmatosságot Albert hasz

nára akarván fordíttani Valdsze Rembert, Egin

burg Várában talált az Ostriai Herczegnek me

nedéket, honnan bátran, és méltósággal lépett

a Nemzet eleibe; a haza törvényeiben megmu

tatta Albert Jussainak nyomait, és végtére meg

kérte az Ország Rendeit, hogy ismét az Egye

netlenség Posványába merültt Gyámatyák vas bi

lincseit leráznák magokról, és az Uralkodás ál

talvételére már alkalmatos Albert Herczeg kezé

re bocsátanák az Ország kormánnyát.

- Midőn ezen Intézet sikeres végre hajtására

Eginburg, Várában Gyülekezetek tartattak, ki

szóllították a hatalmas Egek 1411-ben Szent

Iván hava 5-kán Leopold Herczeget a Mulandó

ságból, Halála a közönség tudtára esvén, a Ren

dek az Orököst haladék nélkül Oröm kinyilatkoz
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tatások között Bécsbe követték, és ez által a to

vábbi Gyámságra vágyódó Erneszt, és Fridrik

Herczegeknek, az Igazgatásban való Részesűlés'

reményét; szélnek eresztették, -

106.

V. Albert mingyárt Uralkodása keletén a'

Csendeség eszközlésével és az Igazság kiszolgál

tatásával nem csak Zsigmond Királynál, hanem

alattvalojinál is nagy Tekéntetet szerzett magának.

Bőlcs kormánnya alatt ismét sarjadozni kezdett az

Anyaszentegyháznak, és ájtatos Szerzeményeknek

elhervadott állapottya, úgy 1414-ben a világi

Papok Szent Dorotyához neveztetett Monostorá

ba Szent Agoston Réguláji szerént elő szabados

Szerzet szállíttatott; a Pékek Czéjétől a Karintiai

Kapun kívül a mocskos Vien vizén lévő kőhid

ra a mai napig álló köfeszület állíttatott. *) 1415

ben Varthenauer Ersébettől a mostani szent An

na Temploma építtetett; Albert Herczegtől pedig

1416-ban Szent Mihály tiszteletére fennszenteltt

Isteni háznak omladékjából való felemeltetése vég

ső képpen tetéztetett,

107.

Az 1420-dik Esztendő Óstria Lakosait bá
mulásra gerjesztette: mert már szent Filep, és

*) Qa3 G6reu? 5aben [affen madóen cím 9õbí. Šanbrbetd5

ber 8tdben, unb 8cd6en Rnedt auš i6ret 3ef 3u

%Bicn in bie ($ren Göott c3, unb feinet licben JRuttet

ba man 3a6ft nadó G6rifti Geburt 1414 $a5r. unb

bernad) micbetumban renovirt an. 16oo. ben 25-ten

Sun), Ren. 1691. aa. 1757. I. B.

Jakab
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Jakab napján kecsegtette a paradicsomi kertek
Gyönyörűségében felvirradott Rózsáknak illatos

Kellemetessége a Természet Csudálóját: Szent

Győrgy hava 7-kén szemlélte a Főldmivelő szor

galmának magba mentt mezei Gyümőlcsét, és

Szent Egyed napján a szüret - áldását is bétaka

rította. - -

Ugyan ezen esztendőben történt Zsidó Üldö

zésnek alkalmatosságot szolgáltt egy, Móses'

Törvénye szerént Encz Városában élő gazdag Iz

rael, ki Husvét táján az ott lévő Szent Lőrincz

Temploma Sekrestyéssének Feleségétől a felszen

teltt Ostyákat megvásárolván, azokat Hitviselőji

között ki osztogatta, hogy a Kereszténység Is

tenét megrögzött dühökben utálatos Tiszteletlen

séggel illettnék. Ezen vétkes Cselekedet, ki nyil

ványosodván, az egész Zsidó porság Ostriában

Pünkösd napját megelőző Csötörtökön még ke

let előtt egyszerre elfogadtatott; a kécségben - esés

sokat részesített az újonnan születésben; azok el

lenben, kik a romai Vallás ágozattyait megvetet

ték, ha a szegénység nyügében fohászkodtanak,

az Ostriai Uradalomból kiüzettettek, a vagyono

sok pedig világi Javaiktól. és életöktől"
tattak, ugy Bécs Városában is száz tiz Zsidó tü

zes áldozattá lett. -

108.

Valdsze Rembert, és Schlik Gáspár munkál

kodása oda vezette Zsigmondot a Magyarok ko

ronás Fejedelmét, ki Venczel Báttya halála után

a Császári, és Cseh Országi koronával fel vala

ékesíttve, hogy 1421-ben Szent Mihály nap előtt

lévő vasárnapon Erzsébet Leányát Posony Vá

rosában Albert Herczegnek eljegyezné. Hosszabb

ideig utazásával, a Konstáncziai egyházi Gyülés'

Becs Város I. Dar.
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tartásával, zabolátlan Indulattyainak kedvezésével,

és pompás Fényességének folytatásával anyira

kiszáraztotta Zsigmond kincstára forrásait, hogy

a Hozomány helyett Bruna, Igló, Znoima, Bud

vicz, és Pohorlicz nevezetű Morva Városokat,

mellyekért Veje száz ezer Forintot letenni kö

teleztetett, Leányának elzálogítaná.

Már 1400-dik Esztendőben meghalván Hau

szer György a szent István Tornyának Alkotója,

a munka sokféle helytelen Igazgatások alatt olly

szerencsétlenűl folytattatott, hogy az, a mi u

tóbb említett esztendőtől fogva epíttetett, 1407

ben nagy kölcségek feláldozásával ismét ledön

tettnék, és a Toronynak további mivelése Pil

graben Antalra bizattattnék, ki 1453-ban ennek

büszke magosságát végképpen megkoronázta.

100.

Zsigmond Király Halhatatlansága 1457-ben

Karácsony hava 8-kán Znoima Városában halan

dó födeléből ki vetkőzvén, végső akarattya sze

rént Veje Albert Herczeg Hitves.Társával követ

kezendő esztendőben Boldog Asszony hava 1-ső

napján Székes Fejérvárot a Magyar koroná

" olly Feltétel alatt felmagasztaltatott, hogy

mind ketten egyenlő hatalommal uralkodjanak;

egyiknek halálával pedig a másikra menyen által

a magányos Igazgatás.

Mivel Magyar Ország Rendjei Zsigmond a

latt azon szomorú tapasztalásban részesűltek,

hogy a Király egyszersmind Német Birodalmi

Császár lévén, Távollétele által a Nemzetnek meg

orvosolhatatlan kárával kereste nagyítani Tekén

tetét; azt fogadtatták Alberttel, hogy az ő meg

egyezésök nélkűl felnem válollya a Császári mél

tóságot; azért tett fogadásának megtartására,

0
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midőn még nevezett Esztendőben Bőjt más hava

18-kán ezen fő hivatalra emeltetett, addig magát

arra nem ajánlotta, míg annak felválalását ma

gok a Magyarok a Basziliai egyházi Gyűlés ké

résére nem javallották. A Császári hatalommal

felruházva, Szent Iván hava 29-kén által vette

Albert Cseh Ország kormánnyát is, minekutánna

Husz, hitújító követőjít leültette volna, kik egyál

taljában magokat ellene szegezték,

11O.

Időközben II. Amurát Török Fejedelem meg

értvén Zsigmond halálát, irgalmatlan pusztítás,

és öldöklés dühös tüzétől indíttva, Szerviaba be

rontott, és a csillamló hamuba forgatott keresz

tény közönségeknek füstölgő Omladékjain Vég

szendrő ostromlására vezette fürge Lovakon re

pűlő por-csoporttyait. Midőn a győzedelmes Po

gányoknak Félholdja az ájtatosság kirablott Há

zain ragyogott, és a Fejedelem a Várat jó kar

ban helyheztettvén, vissza tért volna Drinápoly

ba, megjelent ezen szomorú Város szabadítására

Albert a vitéz Magyarokkal egyesűltt seregével;

de vérhas kezdvén uralkodni Táborában, Bécs

be vissza sietett, és úttyában Dinnyével mérték

letlenűl élvén, maga is vérhasban esett, melly

nek veszedelmes következésében 1459-ben Mind

szent hava 28-kán élete 45-dik esztendejében

Neszmélyen ájtatos Lelkét a jobb Világba eresz

tette, még minekelőtte ki elégítette volna ama

nagy várakozásokat, mellyeket uralkodói Tehet

tsége ébresztett eránta mindenek Elméjében.

111.

Erneszt Herczeg is, elhunytt V. Albertnek

második Gyámattya, még 1424-ben Szent Iván

- - - - H 2
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hava 1o-kén ki mulván , V Fridrik, és VI. A'-

bert Fijaira bocsátotta a köz osztály alkalmával

reájok szállot Tartományokat, kiknek Ostriához

való Jussát Tekéntetbe vévén Albert, kevéssel

halála előtt azt rendelte, hogy, ha Felesége, ki a'

házasság édes Gyümölcsét viselte méhében, az

atyaiTronusnak törvényes Orököst adna, az ne

vezett V. Fridrik Herczegnek gyámgondviselése

alatt nyólcz válogatott Férfiaktól neveltessék, kik

közzűl az alatta lévő Nemzetekhez képest, kettő

Magyar, ugyan anyi Cseh, Morva , és Ostriai

légyen; ha pedig Ozveggyének Leánykája szüle

tettnék, az Ostriai Uradalom V. Fridrikre, és

Ottsére VI. Albertre szállyon. Ezen végső akarat

tellyesítésére megjelentt Bécsben Fridrik, és az

Ostriai Rendeknek meghódolását elfogadván, Né

met Ujhelyből folytatta az Igazgatást.

112.

A Magyarok végzése, és ebben gyökerese

dett Albertt Testamentoma szerént Erzsébetet il

lette ugyan a Magyar korona, de, mivel Husz'

eretnek Társai Rokiczana Vezérlése alatt Cseh

Országból a szomszéd Tartományokra réműlést

hintettek, és a Törökök is győzedelmes fegyve

röket a Pannonok ellen köszörűlték, erőszakos

Zivatarok fenyegették a Magyarokat; kik attól

tartván, hogy a tehetetlen asszonyi Uralkodás

az öszve toronyosodott Veszélyek Nagyságának

meg nem felelhettne;igaz hazafiui Indulatból arra

sürgették Erzsébetet, hogy lemondván Ozvegy

ségéről, olly Férjet válaszszon magának, ki alatt

az Ország belső, és külső ellenségei ellen magá

nak nagyobb bátorságot igérhessen.– Ezen al

kalommal a Tartományokban leendő Orökösö
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déslis meghatároztatott, hogy tudnillik első há

zassága Gyümőlcsének, ha Fiú lenne, Cseh, és

Morva Ország Ostriával, a második első Szü

löttének pedig Pannonia jusson örökségül.

- Reá állott Erzsébet az Ország Naggyai ki

vánságára, kiknek egyesűltt akarattyával Ulász

lót, a Lengyelek Királlyát választotta. Midőn a'

tellyes hatalmú Biztosoknak kérésére magát Ja

gelló Fija lekötelezte volna, Erzsébet V. Lászlót,

ki, mivel attya halála után szemlélhette a Nap

fényét, Posthumusnak neveztetik, a Világra hoz

ván, cselekedetét megbánta; Czillei Gróf Ulrik

háborgós Tanácslási által elszédíttettvén, Csöcsö

mőssének a magyar koronátis megtartani, és

az, Ingadozása által meghasonlott Fejeket véres

viadalra gerjeszteni törekedett.

Az Özvegy Királynénak Hivei 1440-ben Pün

kösd hava 15-kén Székes Fejérvárra kihirdette

tett Ország - Gyűlésre tolongtak, hol a három hol

napos László Annya Olében Gara László Gond

viselése alatt lévő Magyar koronával Szécs Die

nes Esztergomi Érsek által felékesítetett. »

Ulászlót is Kedvezőji nem sokára nevezett

Városba követték, hogy őtet törvényes Királynak

felszenteltetthessék; de, midőn az Ország Nag

gyai a rendes koronának Erzsébet által történt

véletlen elrablását meg értették volna, kéntelen

vala az emlétett Érsek, ki fenyítékkel, és ígére

tekkel Ulászló részére hódíttatott, ugyan azon

esztendőben Szent Jakab hava 17-kén az új Ki- .

rálynak ama koronát tenni fejére, melly Szent

István képéről ezen ritka esetre fordíttatott.

Ulászló felmagasztaltatása után az özvegy

Királyné ellen lobogott a polgári háborúnak dü

hösködő Lángja: ki szoros környülállásai által u

jabb hűségtelenségre ingerreltettvén, ügye vé

delmére V. Fridrik Herczeghez, ki már Romai
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Császárnak választattván, ezen nagy méltóságú

Férfiak sorában III. Fridrik nevezet alatt esmére

tes, folyamodott, és neki Sopron Városát a Ma

gyar Koronával, 's több Városokkal, s erőssé

ekkel eggyütt húsz ezer öt száz aranyért elzá

logította.

Brandeiszi Giszkra János Cseh Seregeivel

és Gara László Horvát hadaival vitte az álhatat

lan Aszszony űgyét; de Hunyadi János Európa”

Csillagja elszéllesztette Gara Fegyvereseit, és

ez által a Királyné hatalmas Támaszát meg

gyengítette.

- Ezen közben Cesh Ország Nagygyai szívsza

kadva szemlélvén, Fejedelem nélkül lévő Hónyo

kat elhatalmasodott Veszélyekbe merűlni, önnön

Királlyok választását meghatározták; de egy né

met Fejedelem sem mutatta magát hajlandónak

kérésök elfogadására. Albert Bajor Herczeg, és

III. Fridrik Császár fel nem válalták az olly koro

nát, mellyet a törvényes Orökös V. László ellen

csak fegyverek erejével tarthattak volna fenn fe

jeken állandóan. Ugyan azért magokra hagyattatt

ván, Ptocsek Hinkót, Birkensteinnek örökös Urát,

és Neuhauszen Menyhárdot választották az Or

szágban Helytartókká; de ezek nem sokára Po

diebrád Györgynek engedték az Igazgatást; ki

őket különös Tulajdonságaival, és fényes Tettei

nek dicsőségével felűl haladta. -

Azonban Erzsébet a kölcséges háború által

kiürűlve, szükségtől szorongattattván kisded Fiját

is III. Fridrik Császárnak zálogba által adta, 's

egészen oltalma, és gondviselése alá bocsátotta,

hogy továbbis hanyatló ügyét védelmezné. Ezen

disztelen Cselekedetével annyira elidegenítette ma

gától a Magyarok szívét , hogy már többnyire
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azok is, kik eránta buzgó hívséggel viseltettek,

Ulászló részére hódoltanak. - -

Képzeltt reménnyeiben megcsalattattván Er

zsébet, Fiját a koronával Magyar Országra vissza

hozni törekedett; de azoknak kiadását a Császár

megtagadván, elnem érhette anyai Gondosko

dásainak czéllyát. Igy Fijától megfosztattnak, és

az Oltalom kereset által is még szerencsétlenebb

nek tartván magát, Ulászló pártyának hatalmas

Tekéntete szivében szelídebb érzéseket ébresz

tett. Czeszarini Julián Kardinális, IV. Eugen Pá

a követtye hathatós Tehetségét a vetekedő Fe

eknek megbékéltetésére fordította, és csupán Er

zsébetnek 1442-ben Karácsony hava 24-kén Győr

be történt véletlen halála akadályoztatta a tökél

letes megegyezést. -

A Királyné Sírjánál szenderedésbe esett a'

polgári Háborúnak dühössége, ámbár Fridrik

Császár, gyámságára bizattatott V. Lászlónak kéz

alatt Pártfogókat szerezni, és ez által az Ország

ban egyenetlenségeket hinteni iparkodott,

115.

Ulászló a Varnai veszedelemben 1444-ben ' '

Szent András hava 10-kén Dárda - szurás által

elesvén, réműlés váltotta fel a Magyarok vitéz

ségét, kik gyalázatos szaladásnak ereszkedvén,

következendő esztendőben Pünkösd napján a Rá

kos mezején öszve gyülekeztek, hogy Pannonia

szükségeiről értekezzenek. -

A gondoskodó HazaiAtyák egyessége V. Lász

lót vallotta a szerencsétlen Király után Fejedelem

nek, vagyis inkább őtet vele született méltóságá

ban megerősítette, egyszersmind fényes követsé-,

get rendeltt a Császárhoz, mellyre a Királynak

es kóronának vissza kérése vala bizattattva.

#
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Egész emberséggel fogadta ugyan Fridrik a”

magyar Biztosokat, de lappangó Mesterkedése

sikeretlenné tévé a Nemzet igazságos kivánságát

ezen az okon, hogy László még Gyermek neve

lés nélkül szűkölködik, és azok miatt , kik Ulász

ló pártyát tartották, egész Bátorságba nem lehet

ne Magyar Országban. -

- Fridrik Császár hideg mentségét meg értvén

a Rendek, 1446-ban egyes akarattal ama halha

tatlan dicsőségű Hunyadi Jánost választották az

Ország Helytartójává, hogy hatalommal eszkö

zőllye azt, mit Fridrik a magyar haza barátságos

kérésére bétellyesíteni nem akart. Azonnal bé

ütött a Bajnok Ostriába és valamint ezt, ugy

Stiriát, Karintiát, és Karnioliát keményen Sanyar

atta, de czéllyához nem érhettvén, a Pápa mun

, által a Császárral két esztendeig tar

tó fegyver nyugvást kötött, hogy Ostria részéről

tellyes hátorságba lévén, egész eaejét a felfuval

kodott Törökre fordíthassa, kinek közelgetését

a pusztítás kegyetlensége már hirűl adta.

114.

Békességben folytatta egy ideig Fridrik, gyá

mola alatt lévő V. László nevében Óstria Igazga

tását, és 1448-ban a Rudolf Császártól építetett

udvari kápolnát mai fényébe őltöztette; 1450

ben Kiss Aszszony hava 15-kán Simon, Kloster

neuburgi Prépost, válogatott Sokaság, és Pux

baum János Epitőmester jelenlétében fényes egy

házi pompázás között talpkövet vetett Szent Ist

ván Temploma csonka Tornyának.

A Dér keménysége által 1448-ban igen meg

csipett Ostriai Völgyek Beczkói Borral bővelked

tek; kellemetlen Savanyóságának két esztendeig

tartó haszontalan Orvoslása okozta, hogy mos
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lék gyanánt az űtzákra kiöntettnék; ezen Csele

kedetet erős Fenyíték alatt megtiltván Fridrik, pa

rancsolatot adott, hogy ezen eczetes Bor, ha azt

a Tulajdonos saját hasznára fordítani nem akar

ná, a fenn említett Torony építésénél szükséges

Mész oltására fordítassék, és ez által a kövek

öszve forrasztásának nagyobb állandóság szerez

tessék. Innén származott tehát az a költemény,

hogy szent István temploma általlyában borral

építtetett. 1451-dik Esztendőben Szent Iván hava

6-kán Olasz Országból a gyülevész Nép öszve

follyása között Bécs Városába érkezett ama Ma

gyar Ország Történeteinek Évkönyveiben magasz

taltt Kapisztránus János, Szent Ferencz rendbéli

buzgó Szerzetes, ki a Szent István Temetőjében

a csonka Torony szomszédságában evégre kőből

készítetett, és mai napig álló Prédikáló székből,

melly 1758-ban megújítattván, kőből faragott

testállásos képével csinossan felékesítetett, hirdet

te az Isten Igéjét, valamint az ott látszató Felirás

bizonyságot szerez előadásomnak. *) /

Ugyan ezen esztendőben a tanuló Ifjúság,

és Polgárok között olly Zendűlés támadott Bécs

Városában, hogy abból véres következések szár

maztanak. Az elkeseredett Polgárság hét Tanulót

elfogván, azokat a heves Indulatra felpattantt vá

rosi Bíró eleibe hurczolták. Midőn ennek éretlen

igazság szeretete a tanuló Foglyokat a jelen lévő

Hohér Pallossa által kiakará végeztettni életökből,

némelly tovább látó Tanácsbéliek ezen eleve értt

itéletnek végbe vételét emberséges közbenjárások

*) Auf dieser Hanzl hat der H., Johannes Capistra:
t, nus Franzischkaner A. 1451 öfters geprediget, und

" vielfältige Wunder gewürkt, - 9 - 9

Renovirt, und mit dem Bildnis des Heiligen

gezícretim Jahre 1758.

*
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kal meggátolták, és a versengések megesméréséig

az elfogott Ifjúságot szoros őrizet alá vettvén,

bölcs előadásaikkal a vad Pórságot megengesztel

ték. Mivel ezen Illetlenségnek helytelen felvétele

által az Anyaoskolának törvényes szabadságai meg

sértetődtek az oktató Közönség bézárván a tanu

ló - szobákat, olly kinyilatkoztatással folyamodott

Fridrik Csaszárhoz, hogy, ha néki elegendő elég

tétel ki nem szolgáltattnék, kész lenne a tanuló

Ifjúsággal egyetemben Bécs Városából eltakarod

ni. A Fejedelem bőlcsessége jó móddal véget

vetett az Egyenetlenségeknek, és a Csendességet

előbbeni Korláttyai közzé igazította.

115.

III. Fridrik Császár nagy Pompázással Ro

mába készűltt, hogy magát az Anyaszentegyház'

látható Feje által Romai Császárnak megkoronáz

tathassa, és Eleonóra , Portugalliai Király Her

czeg Asszonyával való egyházi öszveadását inne

pelhesse. Erre az okra nézve Helytartókat akar

ván rendelni, Ország Gyűlést hirdettetett Bécs

Városába. Az Ostriai Rendek a Császár Intézet

tyének gátot tenni eszmélkedvén, László Rend

szerént való Fejedelmöknek kiadását sürgették;

kiket Fridrik feleletre érdemetleneknek tartván,

Német-Ujhelybe vissza tért, és az Ország kor

mánnyát öt jeles, eránta hűséggel viseltetett Fér

fiakra bízván, Lászlóval 1451-ben Karácsony ha

va 20-kán útnak ereszkedett, és Bőjt más hava

9-kén fényes bémenetelét Romában tartotta; hol

utóbb nevezett holnapnak 16-kán V. Miklós Pá

pától az egyházi szokás szerént Eleonorával ösz

ve adattatott, és 10-kén Hitvessével a Romai Csá

szárság koronájával felékesítetett,
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116. - :

Hunyadi János Magyar Ország Helytartója
bőlcs Igazgatása, 's Győzedelmeinek fényéssége

által a kába Irigység mérges nyilainak, és az olál

kodó Gonoszság fortéllyainak ki lévén téve, éles

Elméjének fő ponttyáról által látta a fenyegetőd

ző veszélyek csalárd öszve ütközéseit, és a kör

nyűlállások vakmerő szövevénnyeit; azért hatha

tós akarattal lelkesíttve, a setétben rakott kelep

czék elkerűlésére dicsőséggel tellyes életét állan

dó nyugodalomba tenni, és mindeneket elkövet

ni törekedett, hogy Albert Csemetéjét atyai örök

ségébe tehesse. Buzgóságának Czéllyát a Panno

nok is óhajtván , égő kivánságaikat a Cseh, és

Ostriai Rendek Igyekezetével öszve forrasztották;

kik hasonló Gyűlőlséggel viseltettek Fridrik el

len; minekutánna ők is, valamint a Magyarok,

haszontalan sürgették törvényes Uroknak kiadat

tatását. -

Vissza tért Olasz Országból Fridrik, és az

egyesűltt Rendeknek László kibocsátása végett

ujolag eleibe terjesztett kérését megvettvén, elle

ne viadalra készűltek a korona Orököshez hű

séggel viseltetett ősi tartományok. A Czilliai Gróf

Ulrik, és Eiczinger Ulrik vezették Bécsből, a'

Gyűlekezet pontyából Német-Ujhely meghódolta

tására az öszve kapcsoltt hatalmat, hol a Csá

szár az ő meghittyeivel egy fő Országlás felállí

tásának Előképezetén munkálkodott.– Az ágyúk

nak szaggató Durrogásaival megtámadták ugyan

a hites Társak a Császári erőnek fészkét, de

Baumkirchner vitézsége által a Bécsi kaputól el

távozni, és így a Várost rendes ostrom alá vett

mi kéntelenítettek. *

... Azonban Starhemberg Rudiger Fridrik Tisz

telője, anyira megrettegtette Bécs Városának pár
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toskodó Lakosait, hogy drága ingatlan Javaikat

a Főld méhében elásták.

A további halogatásnak lehetetlenségéről

meglévén győződve Fridrik, Német-Ujhely kapu
ji előtt az Engedetlenekkel Békekötésre lépett, és

W. Lászlót Szent Mihály hava 10-kén a táborozó

Sokasság jelenlétében a többi között olly! Felté

tellel kiadni jónak tartotta, hogy ez addig köte

les légyen, a Czilliai Gróf Ulrik gondviselése

alatt Pertoldszdorfban maradni, még a Bécsben

tartandó közönséges Gyülekezetbe a Magyar,

Cseh, Morva, és Ostriai Rendek, úgy a Császá

ri követ, és némely Herczegek Jelenlétében Lász

lónak jövendő Lakhelye, és Nevelése módja meg

határoztattnék. - -

A Császári Feltételek tellyesítésére keveset

ügyelvén a Czilliai Gróf, V. Lászlót nem sokára

Bécsbe követte, és a Rendeknek hittel megerő

Síttetett jobbágyi kötelességöket véle elfogadtatta.

Hunyadi János fényes Pompával által adta

ugyan Lászlónak a fő hatalmat, mellyel a haza

javát hat esztendeig fáradhatlanúl eszközlötte,

mindazonáltal a Szent András hava 10-kén tar

tatott Gyűlésben Magyar, Podiebrád György Cseh

Ország Helytartójává, Czilliai Gróf Ulrik pedig

az Ostriai Herczegség Igazgatójává rendeltetett. "

A Magyar Rendek készek valának azon ösz

veség-pénz letételére, mellyel hajdan a Császár

Erzsébet Királynét segítette; de Fridrik látván a'

Feltételeknek sikeretlen mivoltát, azon kölcsége

ket is, mellyeket László nevelése kivánt, ki aka

rá fizettetni; e miatt a Magyar Koronát azon

Birtokokkal egyetemben, mellyeket ő már erő

szakkal, már ismét gyám hatalmának színe alatt

tett magáévá, tovább is zálogba tartotta,
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117.

Midőn V. László 1455-dik Esztendő elején

Posonyba a Magyarok hűség-esküvését elfogad

ta, és ugyan azon esztendőben Mindszent hava ,

28-kán a Cseh koronával is felékesíttetett volna;

a Török Dühösség Konstanczinápoly meghódítá

sával véget vetett a keleti Császárságnak, és már

végső romlással fenyegette Pannoniát, a Keresz

ténység erős bástyáját, hogy nagy Feltételeinek

végrehajtására hatalmának rettenetességét Euro

pában kiterjessze. Az Ozmánok veszedelmes In

tézettyei rékműlésbe vonták a keresztény Fejedel

meket, különössen V. Miklós Pápát, és III. Frid

rik Császárt, ki 1454-ben Szent Mihály hava 29

kén Regenspurgba hirdettetett Ország Gyűlésben

elvégeztette, hogy tíz ezer Lovas , és harmincz

ezer Gyalog állyon ki a Magyarok segedelmére;

a Romai Pápa pedig az egész kereszténység köz

zé kűldött követtyei által olly hirdetéssel szent

hadat parancsolt, hogy a keresztviselő feloldozz
tatik minden bűneitől.

- V. László is közelgető Veszedelem Nagysá

gáról meglévén győződve, 1455-ben Boldog As

szony hava 25-kére Ország-Gyűlést hirdettetett,

mellyben a közönséges felkelésen kívűl elvégez

tetett, hogy Hunyadi János, ki az Ország Boldog

ságára feláldozott nemes Tehetségének jutalmá

ra már ennekelőtte Bécsben a Hof Piarczon fel

állítatott Királyi székből a tizenkét esztendős Fe

jedelemtől a Beszterczei Grófsággal megajándé

koztatott, Magyar Ország megszabadításának

ügyét tellyes hatalommal vigye. – Ezen fényes

hivatal szaporította Gara László Nádor Ispán, és

Czilliai Gróf Ulrik gonosz szívében, a Kigyók'

marczangoló Fullánkjait, kik egyesűltt Töreke

déssel Hunyadi Nemzetségének vesztét eltökéllet

4

\
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ték. Legelőször is titkos szövetkezés által a Csá

szár, és Gyermek Király között fenn állott Ba

rátság kötelét anyira felbontották, hogy az első

az utolsónak ígértt Segedelmét megtagadná; az

után Magyar Országon a katona-szedést áskáló

dási által rendetlenné tették, és ezekkel a Po

gány erejét gyarapították. Mindazonáltal Magyar

Örszág halhatatlan Bajnoka a Becsűletért, Vallá

sért, és Hazáért bátran szembe szállott a halál

lal, és ama híres Szerzetes Kapisztrán János se

gedelmével, ki az apostoli felszenteltt Keresztet,

az Idvesség Czimerét az Ozmánok ellen hirdette,

1456-ban Szent Iván hava 12-kén a megsebesíttetett

Török Fejedelmet huszonnégy ezer ember vesz

tessége után futásra kénszeríttvén, V. Lászlót

hanyatló Királyi Székén meg erősítette, de nem

sokára lappangó hideglelésbe esvén, ájtatos Pa

poknak zsoltározási, és vigasztalhatatlan Baráti

nak, kik számtalan veszedelmekben anyiszor kocz

káztatták érette életőket, zokogási között örökre

bézárta szemeit.

118.

Hunyadi János halálával mély Gyászba burko

zott az Ország; egyedűl Czilliai Gróf Ulrik leg

forróbb Kivánsága betellyesedvén, már az Ural

kodást szomjuhozó Törekedésének végpontyán

álmodozá magát lenni; a boldogultt Bajnok"

nagy reménységű Fijainak, Lászlónak, és Má

tyásnak vesztével akará felemeltetésének buborék

épületét felállíttani. Ambár ezen gyalázatos kép

mutató vétkes szándéka palástalására Hunyadi

Lászlót a Rendek Gyülekezetében esküvéssel Fi

jának fogadta, mindazonáltal harmadnap mulva

Ipának Györgynek , Szerviai Fejedelemnek Fu

takról irtt Levelében, a Hunyadiak eltőrlésére
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czélozó másolhatatlan szándékát kinyilatkoztatta,

és már csak azon törekedett, hogy a két Testvér

nek legdicsőségesebb Tetteit a koronás Gyermek

előtt fekette színnel lefesthesse, és nyilvánságos

érdemeit az orozkodó gyilkolásnak dühös képébe

bépólyázhassa, *. -

Ezekről hiteles tudósítást vévén, és ezen un

dok szövevénynek gátkövet vettni akarván Hu

nyadi László, meg Hittyeivel tanácskozásra lépett,

kik az Idegen Fejére halált mondottak.–A Min

denható haragja az álorczás Gonosztévőt pállya

futása czéllyához vezette, midőn örökké való

Végzésében meghatározta, hogy Magyar Országi

Helytartóságra felemeltetése után V. Lászlót Nán

dor-Fejérvárrá követte, hol az elhunytt Bajnok

öregebb Fija a fő hatalmat tartotta.

A Czilliai GrófHunyadi László Szemre-há

nyásában veszedelmes Intézettyeinek elárulását

olvasván, gyáva Vakmerőségében elfogadott Fiját

fegyverével által verni igyekezett; de ez szabad

maga védélmével élvén, kezének szerencsés ellent

vetése által megmenekedett a dühös aczélnak ha

lálos Csapásátol kegyetlen dühösséggel rohanának

ekkor Hunyadi Baráttyai Ulrikra, a halál megérett

áldozattyára; de egyedűl Modrár Györgynek vala

a vérengző Cselekedet fenntartva, # ketté hasí

tá az áruló fejét; ez pedig rút szidalmak között

okádá ki minden Undogságokkal megfertőztetett

fekete Lelkét. - -

A Király magát a Hunyadiak hatalmában

szemlélvén, nagy lelküségnek, és Igazság - szere

tetnek szőnyege alá mesterségesen elrejté mérges

boszuságát. Minden várakozás ellen megengede

Lelki- baráttya Gyilkosinak; Temesvárott pedig

az ájtatosság szent hajlékában egyházi foglalatos

ságok között a Menyeinek oltára elött ölelé meg

Hunyadi János Fijait; azután az Evangeliomra
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meg esküvék, hogy tiszta szive, minden ellenséges -

gondolattól távol lévén, Czilliai GrófUlrik öldök-,

lését soha semmi szín alatt megnem fogja boszulni;

ezen kivül Hunyadi János Özveggyét, Szilágyi

Erzsébetet Annyának, László, és Mátyás Fijait

dig Testvéreinek fogadá, kik Királyi köntösbe

őltöztettvén, a Királlyal karon fogva léptek az

Úrnak asztalához. - -

Azonban Gara László, ki a Czilliai Grófhoz

vérszerént való atyafisággal viseltetett, mestersége

sem fonta a Csomót a Hunyadiak romlására, és,

hogy gonosz feltételének végső pontyát annál bi

zonyossabban elérhesse , a két testvért a táma

dás szennyével vádolván, alacsony lelkű Büntár

saival, kik a Királyi Szék körűl csak élelmöket,

és" vakító fénnyét keresték, a gyenge

Királyt esküvésének megtörésére, és a Czilliai

Gróf Gyilkolásának megboszulására gerjesztették.

Hunyadi László választatott véres áldozatnak; ki

minekutánna a gyáva, megcsalattatott Fejedelem

a halálos végzést reszkető kézzel alá irta volna,

1457-ben Bőjt más hava 17-kén Budán Szent

György Piarczán Zsigmond Palotája előtt a Hó

hér Pallossa által végeztetett ki életéből; Mátyás

pedig szoros Fogságba vettetett, hogy ő általa

a Hunyadiak Pártya ki fegyverkeztethessék, a

vagy legalább Hívségek megenyhíttethessék.

119.

- Az Ország Hatalmasai sarkalatos törvénnye

iknek megsértéséért elégtételt szerezni akarván, a'

Lenyakaztatottnak szomorú Annya , és ennekTest

vére Szilágyi Mihály, nem külömben Guthi Or

szág, Rozgonyi Reimbolt, és Sebestyén, Báthori

Imre, Bodó Gáspár, és Kanisai László az Uralko

dónak béres csoporttyaiban olly Réműlést okoz

tak
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tak, hogy a Király természeti Kitsinylelkűsége,

és gyáva Tehetetlenségének érzése borzasztó Jö

vendőkkel megrettentettnék. Csak néhany hatal

mas Birtokosok maradtak a Felség hűségében, és

ezeket is a Félelem tartóztatta vissza hajlandósá

gok nyilván való megbizonyításától. – A vallás

béli vak Buzgóság szétt osztotta a Cseheket is;

az erőssebb Párt Husz Tanításit követte, melly

a Király eránt utálattal viseltetett; ugyan azért

ezektől semmi segedelmet nem várhatott, egye

dűl Óstriához ragaszkodott még méltóságának

fénnye. Brandeiszi Giszkra János, Sárosnak Gróf

ja, és Ujlaky Miklós, Erdélynek Vajdája valának

az ingadozó Királlyi Szék gyenge témasszai; mind

azonáltal ezeknek tizennyolcz ezer Ostriaival gya

rapodott ereje mélyen érzette Ellenségeiknek fö

löző Tehetségét. -

Minden felől lobogott már a polgári háború

nak emésztő Tüze; Erdély, és felső Magyar Or

szág meghódításával nőtt a Haza Frigyeseinek

győzedelmes karja, és félelmes kinézések fekete

színbe öltöztették a király hanyatló hatalmát.

Azonban Gara László ravasz mestersége,

jól lehet akarattya ellen mind a két részt kimen

tette a kelemetlen állapotból, mert Kornneuburg

ban az Ostriai Rendek gyülekezetében azt tanács

lá a Királynak, hogy a Magyar Országi nyug

hatatlanságokra keveset ügyelvén Margittal, VII,

Károly Franczia Király Leányával lépne házasság

ra. Gara azon kába reménytől tapláltatott, hogy

az egyházi öszveadás fénye némelly Magyar Or

szág Nagyoknak figyelmetességét a Hunyadiak”

pártyától elvonnya. A Nádor-Ispánnak vélemén

nye, helybehagyásával, a Magyar, Cseh, és Os

triai vitézi karból számos követség rendeltetett a'

Királyi Hőlgynek elhozattatására, és Podiebrád

György" Országi Helytartónak sürgető kö

Bécs Páros I. Dar. 1
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nyörgésére Prága választatott ezen fényes Pompá

nak Piarczává. - -

Remov Agnes, a Király Szerelmesse, leo

molva szemlélébüszkeségénekhomok építményét;

az elcsüggedt szorongattatásnak komor setetségé

ben a Gyűlölség', és boszút, szomjúhozó Kiván

ság rémétő Képeit szülte. Tettetett nyájassággal

Prágába késérvén az Uralkodót, a fördőben lévő

Ifjúnak mérges késsel kétfelé hasított almát nyúj

tott, mellynek meg evése után harmintzhat Ora

mulva 1457-ben Szent András hava 25-kán tizen

hét esztendős korában adá ki Lelkét éppen azon

napon, mellyben esztendővel előtte Hunyadi Já

nos Fijainak, Oldöklést fuvó Lélekkel bocsánatot

esküdött. Hideg Tetemei Prága Városában, Szent

Vida Templomában IV. Károly Császár mellett

találtak nyugodalmat, -

120.

V. László halálával elaludt a Magyarok fel

gyulladott Kebelében a polgári Háborúnak emésztő

tüze; lecsendesedett a szövetséges Seregek boszú

állásának dühössége; kemény Szörnyeteg fenye

gette ellenben az árvaságra jutott Ostriai Herczeg

séget. Hunyadi Jánosnak életben maradott Fija

Mátyás Pannónia, Podiebrád pedig Cseh Ország'

Királlyává választattván, ezen tartalék Tartomá

nyok Ostriától elváltak, mellyben a pokolbéli

Zivatarok magva újra kezdett csirázni. -

III. Fridrik Császár, mint öregebb Herczeg

védelmezte Ostria Birtokára erányozó egyenes Jus

sait mellyeket Ottse VI. Albert Herczeg, és Zsig

mond Tirolisnak Ura megerőtleníteni igyekeztek.

Ezen Egyenetlenségek elhárítására 1458-ban Bécs

Városában Ország-Gyűlés hirdettetett; mellyre

az ellenkező Felek megjelenének. Albert három
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ezer Főből álló Lovas Sereggel megérkezvén, két

száz Fegyveressel Bécs Városába lépett, és Zsol

dossainak hátra maradott részét a Zsiványok:

vadászására fordította; kik az egész környéket fé

lelembe tartották. Szaz ötven lappangó Lator a'

bűntető Törvény hatalmába esvén, ezen köz Bá

torságnak hathatós helyre állítására czélozó Igye

kezet a Pórság előtt nem kis nyomadékot szerzett

Albert Tekéntetének. Megjelent ügye Védelmére

Zsigmond is, kit a Császár követett Hitvesével,

és két ezer főből álló udvari Népével eggyütt.

A fő Város Lakosai Albert erőszakos szán

déka végrehajtásától tartván, a Herczegi Palo

tát szoros Orizet alá bocsátották , hogy azt se

egyik, se másik a Vetekedők közzűl magányos

hatalma erejével el ne foglalhassa, méglen a ba

rátságos meg egyezés, eggyes akarattal nem kö

vetkeznék. Albert az Ostriai Herczegek Lakhelyét

a polgári Or-állók hatalmában lenni szemlélvén,

Berzenkedésében Zsigmonddal öszveesküdött ,

hogy a Setétség palásttya alatt abba hatalmassan

bé ütni, és Vendégséget tartani akarna. Ezenzi

vataros Feltétel a megkettőzött polgári felvigyá

zásban gátkövet találván, Albert abban megegye

zett, hogy egyedűl Esküvése tellyesítésére a Her

czegi Palotában csekély számú meghittyeivel egy

ital Bort, és egy falat kenyeret magához venni,

azután pedig békességben kiszabott szállására vis

sza térni szándékoznék.
-

A Gyülekezet-napja azonban habzó Patvar

kodások között elérkezvén, Albert nyakassága

ezer öt száz Lovast állított a Város Piarczaira,

hogy az ellenkező Felet félelembe vonhassa. A'

Rendek mindazonáltal Albert ellenséges Intézet

tyeire keveset hajtván, a környűlállások szorgal

matos megfontolása után végképpen meghatároz- . .

ták, hogy Fridrik Császárnak * , Albertnek

/ 2
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felső Óstria; Karintiának azon része pedig, melly

a Tirolisi Grófsággal határos, Zsigmondnak; Bécs

Városa ellenben mind a háromnak engedelmes

kedjék, és a Herczegi Pálota három részre osz

tattassék. -

121.

A Magyar Korona még mindég III. Fridrik

kezénél lévén, ingadozó volt Mátyás Királynak

Tekéntete; azért ezen nemzeti Kincs kiváltására

függesztette legtetemessebb Gondját, és tellyes

hatalommal küldötte Vitéz Jánost, Nagy Váradi

Püspököt a Császárhoz azon feltételek megállí

tására, mellyek alatt ennek a Koronát, Erzsébet

Királynétól néki zálogban adott Birtokokkal eg

gyütt által kelletett volna engedni.

Fridrik Császárnak telhetetlen nyereség-sze

retete sikeretlenné tette a Püspök fontos kinyi

latkoztatását, sőtt egyenes háborúval való fenye

getése sem rémésztette meg a külömben nyugo

dalmat szerető Fejedelmet.

Felgyulladott a Császár Fösvénysége ellen

a Magyar Nemzet Gyűlölsége, melly hónyi be

eses kincsét fegyveres kézzel viszsza venni eltö

kéllette.

Azonban Gara László, és Ujlaky Miklós Bé

kételensége új öszve-Esküvést szerzett, kik köve

tőjiket Német-Ujhelybe gyűjtvén, 1459-ben Bőjt

más hava 4-kén III. Fridrik Császárt a Magyar

koronával felékesítették. A Nemzet jobb részé

nek hűségéről, és segítségéről bizonyossá tétet

vén Mátyás, vitéz bátorsággal a Császár ellen vi

adalra indította Seregeit.

Ezen háborús Intézeteket VI. Albert Herczeg

a megegyezés ellenére hasznára fordíttani akar

ván, útat nyitott új Nyughatatlanságoknak, mel
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lyeket a Császár eltemetni törekedvén, Ottsé

nek a kiszabott felső Ostrián kívűl Stajer, Neu

burg, és a Lajta partyán lévő Bruk Városok'

Birtokát által engedte, hogy Mátyás hatalmának

megfelelhessen. - - -

Nagy Simon, és Rozgonyi Sebestyén a Hű

ségeseknek Vezérjei a Győzedelemnek égő kíván

ságától indíttva, Körmend felé folytatták sebes

Lépéssel uttyokat, és az Ellenség felező erejét

", nem vévén, megütköztenek ugyan,

de a Csatamezőtt a győzedelmeskedő Császári

Pártnak engedni kénteleníttettek. Gara, és Ujla

ki kemény fenyíték alatt megtiltották a Futamo

dók űzettetését, mert hathatósabb volt hazafiúi

Buzgóságok, hogy sem Honyoknak születéseit a'

Német Dühösség prédájává engedték volna.

Ez a hűséges Magyarokra nézve idvességes

Parancsolat gyanuba hozta a Császár előtt a Tá

madók egyenes szívűségét; ugyan azért ritkáb

ban bocsátotta őket szeme eleibe, kik pirulva ál

tal látták már hihás eltévelödésöket, és nyilván

való jelekkel kinyilatkoztatták eránta idegensé

öket. -

8 Ezen környülállások közepette megfontolá Má

tyás, hogy erővel nehezen törheti meg a Párto

sok hatalmát; erre az okra nézve kihirdetette,

hogy nékik megenged , és Becsűletöket viszsza

adja, Tisztségeikkel, és Javaikkal egyetemben,

ha az Engedelmeségre viszsza térnek. Legelőször

ís Gara, és Ujlaky, azután a többi Vezérek is,

illetődve fogadták a Királyi kegyelmet, és egye

nes szívvel vissza tértenek olly Uralkodóhoz, ki

önnön Jussai eránt való buzgóságát a kegyes

séggel jelesen tudta öszvecsatolni. A Támadók

elvesztvén Vezéreiket, azonnal meghűltt Fridrik

ügye eránt vonszó tüzes Indulattyok, |

~ *

* •
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Hogy tehát Mátyás Jussait, fegyvere illyetén

Gyarapodásával, tekéntetbe hozhassa, néki ké

szűltt a Viadalnak. Pinkafeldnél bnkkantak a Ki

rály emberei az Ellenségre, és majd minden el

lentállás nélkűl egészlen a Németek bésánczoltt

Táboráig jutottak. Vad kécségbe-esés váltotta fel

előbbeni Bátorságokat, és iszonyú Vérontás vé

get vetett a zavarodott Ütközetnek, melly a' Csá

szárnak semmi Reménységet nem hagyott, hogy

Mágyar Országon Tekéntetét tovább fenn tarcsa.

Mátyás Fridriket ezen szerencsétlen Csapás

által a megbékűlésre hajlandóbbnak gondolván,

egy válogatott Férfiakból álló követséget utasított

Német Ujhelybe, mellyre a Magyar Koronának

kieszközlése vala bízatattva, A Császár hajlandó

nak mutatta magát a Király kívánságának tellye

sítésére, ha mind azon kölcségeket, mellyek, V.

ILászló nevelésére fordíttattak, vissza téríti, mind

azon pusztításokért, mellyeket az ő örökös Bir

tokai a koronának megtartása miatt szenvedtek,

eleget fog tenni.

Podiebrád György, a Csehek Királlya a ve

tekedő Felek egyetértésével magára válalta Ügyök

nek elintézését, de egy ideig tartó fegyvernyug

vásnál egyébbre nem mehetett a Császár kielé

gíthetetlen Kivánságai miatt. - -

Köszönettel fogadta Mátyás némely Naggyai

nak öszveszövetkezését, kik a Császár Vég-Vá

rainak szünet nélkűl való nyughatatlanítására a

jánlották magokat; ő maga is VI. Albert Herczeg

gel frigykötetre lépett, négy ezer Lovast küldvén

segítségére, hogy Báttyát Magyar Ország ellen -

teendő ellenséges Intézetektől megtartóztassa. Al

só Magyar Ország határait tehát Hűségeseire bíz

ván Mátyás, Giszkra János gyalázatos Cseh Lat

rai ellen sietett, kik Inséget, és pusztítást okoz

tak a haza felső részében,
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122.

Fridrik Császár a kőlcséges háború által ki

ürűltt kincstárát bővíteni akarván, Bécs Városá

nak meggyarapodott Szabadságait szorossabb Kor

látok közzé szorítani igyekezett; azért a pénzve

rő hatalmat, mellyel az Ostriai fő Város az előb

beni Herczegeknek bőkezűsége által megvala aján

dékozva, saját illyetén Jussával egyetemben, vét

kes nyerességet szomjúhözó Pénzhalászoknak bér

be adta, kik hamis Érczel élvén, a folyó pénz'

Becsét annyira leszállították, hogy azért a'}"
mívelő a Piarczról élő Városbélieknek a termé

szet szükséges Gyümölcseit megtagadná. Kécség

be-esés vala a rettenetes Drágaság szomorú kö

vetkezése, melly már imitt, a amott a Lázzadás'

magvát is ki hintette. -

, Fridrik Császár a fenyegetődző Veszélyeket

születésökben elfojtani törekedvén, 146o-dik Esz

tendőben Szent Győrgy hava végével atyai Gon

doskodását kinyilatkoztatta, hogy tudnillik kész

lenne a Bécsieket ősi szabadságaikba megerősí

teni, és a pénz állapottyát jobb karban állítani,

ha eránta viseltetett hűségökre újra , felesküdné

nek. A Polgárok a Császár feltételére reá áll

ván, a pénzverő szabadságba vissza szállítattak,

és a legfőbb megelégedés jeléűl a következendő

esztendőben új Városi Czimert, tudnillik kétfejű,

fekete pais-mezőben ragyogó koronás arany Sas

sal megjutalmaztattak,

125,

A Polgárok lecsillapítása után Fridrik Csá

szár azon viszszavonások elűzésére, mellyek a'

fejedelem, és a Rendek között uralkodtanak,

Bécs Városába Ország-Gyűlést hirdettetett, de a'
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barátságos megegyezésnek Reménnye eltűnvén,

a zenebonáskodó kozönséges hatalom fenyegette

striának Bátorságát. -

A Rendeknek a Cászár ellen neveltt Gyű

lőlsége új lélekkel lelkesítettvén, ezek Albert Her

czeghez folyamodtanak, hogy megsértett szabad

ságaikat a Császár kemény-szívűsége ellen oltal

mazza. Kész foganatot találtt Esedezésök a pár

tos Testvér' megrögzött Nyughatatlanságában,

ki haladék nélkűl katonaszedést rendelvén, és a'

fő Várost is szövetségbe vonván, 1461-dik Esz

tendőben Kiss Aszszony hava elején Bécs mohos

falai előtt megjelent ugyan hatalmával, de a Csá

szári oltalmazó Seregtől, melly a' nyakas Polgá

rokat zabolában tartotta, nagy vesztességgel vis

sza verettettvén, a Cseh Tanácsosoknak közben

vetése által fegyverszűnésre lépett, melynek kö

vetkezésében azon alsó Ostriai Városoknak bé

kességes Birtokában hagyattatott, mellyeket Gyám

hatalmának erejével meghódított; a Császár mind

azonáltal Podiebrád György , és részére hajlott

némely vagyonos Ostriai Nemesek hűségére tá

maszkodván, 1462-ben a Fegyverszűnés ellené

re több elfoglaltt Városokat tett magáévá.

A Nyugodalom eszközlésére Bécs Városába

Szent Jakab napjára rendeltetett Ország-Gyűlés'

elején az Ostriai Rendek, és Városi Tisztviselők

között Albert Herczeg mesterséges áskálódási ál

tal vetekedés indíttatott, mellynek alkalmatossá

gával a pártoskodó Polgárok zivataros Ivőltés

sel a Gyülekezetbe rohanván, Polgármesteröket,

Brenner Krestelyt, hét városi Tanácsosokkal, és

más huszonegy, Fridrik Császárhoz hűséggel vi

seltetett Férfiakkal eggyütt fogságba vezették. ~

Ezen, és több efféle Illetlenségekről tudosí

tást vévén Fridrik, 1462-ben Szent Mihály hava

22-kén négy ezer Stiriai Lovastól késértettve Hit
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ves-Társával, és kisded Maksz Fiacskájával Bécs

Városába sietett; azon mosolygó Reménységtől

tápláltattván, hogy Jelenléte a közönséges nyu

godalmat helyre állíttya. A zenebona Teremtőji

bé zárták ugyan előtte a Város kapujit, de har

madnap mulva bé bocsátattván, a Polgárok ki

nyilatkoztatására a városi Tisztviselőknek új vá

lasztását meghatározta. – Minekutánna az új

Tisztségek a Császár színe előtt hűségöket eskü

véssel megerősítették volna, a gondatlan Fejede

lem Stiriai lovas Seregét hazájába vissza útasí

totta, hogy igaz szívbéli bizodalmát a városi kö

zönség eleibe terjessze. A Lovasok eltávozásával

az elcsábíttatott Polgárok új vakmerőségre fakad

ván , a Császárnak készséggel ajánlott hűségö

„ket felmondották, sőtt Palotáját, mellybe Hívei

vel zárkózott, kemény Ostrom alá vetették, és

ágyújikat a Császárné, 's a' kisded Herczeg La

kószobáji ellen szegezték; úgy hogy ezek kénte

lenek valának a Főld alatt lévő Boltozatokban

menedéket keresni. – A Pártosok a Palota vé

delmezésében vas bátorságot szemlélvén, a' Csá

szár megadása siettetésére alá-ásással akarák

megvenni az erősséget, de az Ostromlattak egy

Erdélyi Születéstől, nyilára tekert Levél által, a'

közelgető Veszélyről tudósítattván, ellentásással

eltiltották az ólálkodó fenyítéket; mélyen érzették

ellenben az Élet meghatalmasodott fogyatkozá

sát: mert egyedűl a Császár némely Nagygyai

val buza-süteménnyel élvén, az udvari nép bor

só, árpa, és korpa kenyérrel tengődött.

Podiebrád György Cseh Ország Fejedelme

a szerencsétlen Császárnak szomorú sorsát szívé

re vévén, Fegyvereseivel Bécs előtt termett, és a'

Pártosokat az Ostrom feloldozására kénszerítet

te, Fridrik két holnapig tartó szorongattatások
tól megszabadulván, Hitvesét Udvarával Német
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Ujhelybe küldötte, maga pedig Nuszdorfnál a'

Dunán által evedzvén, nagy szívű Szabaditójával,

ki az öreg Duna hidjánál táborozott , Kornneu

burgba utazott, és ottan véghez mentt Egyezés

következésében elfajultt Albert Ottsének Alsó Os

triát is nyolcz egymás után folyó esztendőre ál

tal engedvén, esztendőnként tizennégy ezer ara

nyal megelégedett;Személlyének megsértését mind

azonáltal méltó Büntetéssel érdekleni szándékoz

ván, Regenspurgba meghívta a német Birodal

mi Herczegeket, kiktől VI. Albert eggyes akarat

tal számkivetésbe irattatott. Ezen kelemetlen álla

potban II. Pius Pápához folyamodott ugyan Albert,

de a Szent atya fesslett Erkőlcsét fontolóra vé

vén, őtet Poroszlójival, kik a Császár ellen fegy

verbe öltöztenek, egyházi átok alá vetette, s

124

A magányos hatalom Albert kezében gyalá

zatos Tetteket teremtvén, mélyen érzette Bécs

Városa ocsmány Pártoskodásainak illendő Jutal

mára a nagy Ostort; mert egy fejedelmi széken

űltek az Indulatok az Uralkodóval, mellyek kö

zött főképpen a Tékozlás-Szeretet hatalmasko

dott. Hogy ezen vétkes hajlandóságának tömjént

hinthessen, az adózó Népre rettenetes Terheket

vetett; azon Polgárokat, kik a Császár részére

hajulni látszattak, részszerént a Városból, rész

szerént az Országból kicsapattván, dühében új

jaikat elvágattatta, hogy ingatlan Vagyonnyaikat

Telhetetlenségének áldozhassa. . : -

Illyetén kegyetlenségek szakadatatlan folyá

sában felnyiltak már valahára Albert vak Tiszte

lőjinek szemei, kik ama vas Bilincsből , mellyet

az éretlen Haza-szeretet, és gyáva hitetlenség ké

szített, magokat kiszakasztani akarván, 1465-ban
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szent György hava 8-kán kezet nyújtottak alatto

mos Szövetségnek, mellyet Holczer Farkas, Bé

csi Polgármester, és Győrgy Posonyi Prépost,

egyszersmind Herczegi Tanácsos kormányozott.

Graveneder Császári Ezeredes Seregéből négy

száz vasas Német tanyázott Trisztrám Agoston

százados parancsolattya alatt a Város szomszéd

ságában, és a nevezett Préposttól, ki Fridrik

Császárhoz viseltetett hűségét mesterségesen tud

ta Tettetés szőnyege alá elrejteni, a Pártosok

végzéséről tudósítattván, Holczer Farkas vezér

lése alatt a Városba bécsuszott, és a Hóf Piar

czon hadi rendben megállapodott. Albert, ki már

magát Ostriai Fő Herczegnek vallotta, a fenye

getődző Veszélyről csak hamar meg győzetett

vén, Eberstorfi Rembrecht javallásából a Pórság

segedelmére fakadott, meg sem csalattatott Re

méhnyében, mert a Gyülevésznép, halált le

helő Eszközökkel felfegyverkezve, minden felűl

megtámadta a Lovasokat, és azokat hátra vonás

ra késztette. Midőn ezek a Város kapujit bézárva

szemlélték, magok megtartásáról, és kiszabadu

lások eszközléséről gondolkodtanak; de három

óráig tartó vérengző viaskodás után magokat

megadni kénteleníttettek.

Holczer Farkas buborék építménnyét Ieros

kadni látván, szökésben kereste élete megtartá

sát mindazonnáltal eltávozásánakharmadik napján,

Nuszdorf helységbe, paraszt köntösben becsúsz

ván, egy Mészáros - Legénytől megesmértetett, és

bátorságos Orizet alatt. Albert szine eleibe vezette

tett; háza pedig, mely a Közönség, és saját va

gyonával meg vala töltve, a Herczeg engedelmé

ből prédára vettetett, -

A lovas sereg, egyedül az engedelmesség Tekén

tetéből, mellyel Előljárójához kőteleztetett, nyer

te még szabadságát; Trisztrám Agoston pedig
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várta bűnös. Cselekedetének megérdemlett jutal

mát, ki a főbenjáró büntetés tellyesítésére Szent

György hava 15-kén a Hohenmark, Reichenvolf

Osváld pedig, Odemaker János, Holabruner Far

kas, Ziegelhauszer Sebestyén, és Purkhauszer Já

nos a Hof Piarczon, a Hohér Pallosa által vé

geztettek ki életökböl; végtére a Pártütök feje

Holczer Farkas négy felé vágattatott, es Fertál

lyai a Város négy Kapujira függezsztettek. Több

áldozatok valának ugyan a halálnak szentelve, de

siránkozó Feleségeik, Gyermekeik, és attyafiaik

sikeres esedezésére huszonnégy ezer forint leté

telével váltották meg életöket.

125.

Azonban Mahomed Követöjinek a magyar

határokon való kemény mozgásai ellen viaskodó

Szilágyi Mihály szerencsétlen Csatázásának való

ságát megerősíttvén , Mátyás Király új Sereget

gyüjteni, azt személyesen vezérlení, és, hogy

népének egész erejét a Kereszt - Gyülölő ellen

fordíthassa. a Császárral fennforgó Egyenetlen

ségek', magvát akár mely áldozatokkal megfojta

ni szándékozott. Ezen nagy Czéllyának végrehaj

tására Vitéz Jánost, Nagy Váradi Püspököt, és

Pálózi Lászlót, az Ország Biráját. küldötte kö

~vetségbe, hogy ujjabb alkuba bocsátkozzanak,

és tartós Békességet kössenek. -

A Császar II. Pius Pápától az Egyességre

meg kéretettvén, kedvező Válasszal tértek vissza

a Követek Mátyás Táborába es Fridriktől tett Fel

tételeket eleibe terjesztették, mellyeknek értelmé

hez képest, kész vala a Császár örökké tartó frigy

kötet kinyilatkoztatása mellett a koronát hatvan

ezer arany zálogpénz letétele után kiszolgáltatt
\ " -
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mi, Mátyást Fijának fogadni, és néki tellyes ha

talommal az Ország kormánnyát által engedni.

Ezen kívűl Fraknó, Kabolt, Kiss - Marton , Ro

• honcz, és Kőszeg további Birtokában élete vé

géig megmaradni, és a királyi nevezetet viselni

akarván, egész házára nézve örökös Just kivánt

Magyar Ország Királyi Székére, ha Mátyás mag

ván szakadna. Jól tudta Fridrik, hogy a Király

Hitvesétől, ki gyógyúlhatatlan száraz Betegségben

nyavalgott," nem remélyhet; azért őtet

lekötelezni akará, hogy Katalin Felesége halála

után megne házasodjék. -
-

Matyás ezen alacsonyító Feltételek elfogadá

sára a Szükségtől kénszeríttetvén, a Nagy-Váradi

Püspököt ismét Német Ujhelybe küldötte, kit há

rom ezer Lovassal emlétett Pálóczi László késért.

A követség háborús Tekéntetétől megrettenvén

a Császár, bézáratta előttök a Város-kapujit,

csak Vitéz, és Pálóczi eresztettek bé hétszáz|Fegy

veresekkel. Az Egyeséget bizonyító Levél 1465-dik

Esztendőben Szent Jakab hava 19-kén elkészülvén,

és a Zálogpénz letétettvén, által vévék a Bizto

sok Hazájoknak legszentebb Gyöngyét, mellyhu

szon négy esztendeig Fridrik Császár kincses Tá

rát diszesítette. -

126.

- A régen óhajtott Frigykötet dicsőséges

emlekezetű Mátyás Királlyal végrehajtattván *

a Német Birodalmi, Hertzegek a két vete

kedő Testvér megbékéltetésére fordították tö

rekedéseiket, mellynek diszes czéllyát addig el

nem érhették, méglen a hatalmas Egek véget

nem vetettek a megrögzött egyenetlenségeknek.

1465-ban karácsony hava 2-kán Örökös nélkül

" halált szenvedvén VI. Albert, vissza tértt

striának belső nyugodalma. Zsigmond Herczeg,
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tulajdon Indulásából felső , Ostriának békeséges

Birtokát a Császárnak által engedvén, az alsó

Ostriai Rendekis visszamentek az Engedelmesség

re. Bécs Városának nyakas Polgárjai Fridrik ke

gyességében, helyheztettvén Bizodalmokat, tér

den állva a Császár Irgalmasságához ragaszkotdak,

kitől kegyelmet nyervén, és Hűség - Esküvésöket

megtévén, a Pápa Követtyeitől az Anyaszentegy

ház bévett szokása szerént a Szentség Tilalom'

terhétől felszabadítattak, mellyet Hítetlenségök

eszközlött.

Külső, és belső Ellenségeire nézve a Békes

ség Gyümölcsével élvén Fridrik Császár, 1468-ban

alkotta Bécsben a Szent György vitézi rendet,

melly mindazonáltal hetven négy esztendő elfo

lyása után elenyészett; azután hat száz sarkan

tyús Vitéz társaságában Romába utazott, és II.

Pál Pápától szabadságot nyertt a Bécsi Püspök

ség felállítására melly csak 1480-ban midőn IV.

Sixtus a hármas koronával felékesíttve ültt azA

postoli Széken, hajtatott Tökéletességre.

Az 1474-dik Esztendő, mellyben a rette

netes meleg Szárazság miatt Bécs környékén, és

több Magyar Országi Helyeken az öreg Dunán ál

tal lehetett gázolni, nevezetes a Történet köny

veiben: mert Károly, Burgundiai Herczeg, ki

bátornak neveztetett, egyetlen egy Magzattyát Má

riát Fridrik Császár Maksz Fijának olly kifejezés

sel Jegybe ajánlotta, hogy, ha Orökös nélkül

meghalálozna, Leánya Férjével birja örökös Jus

sal Burgundiát. Károly 1477-ben Boldog Aszszony

hava 5-kén Nanszinál a Helvetákkal lett ütközet

ben elvesztvén életét, Maria elhúnytt Attyának

akarattyát a Rendek Egyezésével tellyesítette.

127.

„_ Korvinus Mátyás Király tizennégy esztendei

Özvegysége után ill. Fridrik Császárnak Kinga,
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azután Gázmér Lengyel Királynak Hedviga Leá

nyát kérettemeg Hitvesének; de ezek alacsony

eredete Tekéntetéből kivánságát nem tellyesítvén,

Ferdinand, Nápoly Királynak Beatrix Leánya bol

dogította élete napjáit. -

A fő méltóságok a Török ellen álló Tábor

ból Fejérvárrá a Királyné megkoronáztatásának

Inneplésére öszve gyülvén, a határokon való vi

gyázatok alsóbb rangú Vezérekre bizattattak.

A Királynak, és igazgató fő Tisztek távol

léte a Kereszténység Ellenségét szerencsés ki

menetellel biztattván, Erdély , Toth, Horvát,

Dalmát Országgal, nem külömben karintiával,

és Stiriával mélyen éreztette a Pusztíto fene dü

hösségét. Negyven ezer, szerencsétlen Lakosok

hurczoltattak csendes Lakhelyeikből a Rabszol

gaságra. Ezen váratlan Eset Fridrik alacsony Lel

kében Mátyás ellen gyanút gerjesztett, mindha a

zon boszujából, hogy Fogadása ellen a Cseh Or

szági Királyságba bénem helyheztette, és Leánya

kezét neki megtagadta, tette volna ki az Ostriai

Tartományokat a Török dühösség zsákmánnyáúl

Azért Ulászlóval, Cseh, és Gázmér, Lengyel Ki

rállyal oltalmazó, és megtámadó szövetségre lé

pett, és őt száz Lovassal Német Ujhelyből So

pronyig az egész Vidéket felprédáltatta. Mátyás

ezzel felrivasztva, tizenhét ezer emberrel bécsa

pott Ostriába, a Boszuállás tágos mezejére. Frid

rik erőtlenebb volt, hogy sem rendes Sereget ál

líthatott volna ki Ellensége ellen; Szövetségessei

nek segítő hadai mindekkoráig megnem érkezé

nek, és igy kéntelen vala Alattvalójinak hűsé

ében, és a Várőrző katonaságnak vitézségében

elyheztettni Bizodalmát.

. Már hetven Városok, és Erősségek Mátyás

Győzedelmei által meghódítattván, Bécs Városát

végső Veszedelem fenyegette: mivel az ostrom
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ló magyar Seregtől több hetek olta bé vala kerítt

ve. Az Éhség anyira meggyengítette a polgári köte

lesség buzgóságát, hogy a Város a hódolásról

gondolkodnék:

Azonban az üldözőbe vett Császár a Pápa,

és a Velenczeiek Tanácslására megorvosolhatat

lan állapottyában Békességért esedezett, mellyet

Mátyás Hitvesének Izgatásaira két esztendőre en

gedvén, az elfoglaltt Városok és Várak Birtoká

tól elállott; a Csaszár mindazonáltal köteles vala,

a hadi kölcségek kipótolása fejében száz ezer fo

rintot lefizettni.. -

Bészedte ugyan Fridrik ezen kivánt Öszvessé

get, de rút Fösvénysége nem engedte annak általadá

sát, sött, midőn Mátyás a Török háború foly

tatásában új Borostyán - koszorúk megszerzésén

foglalatoskodott, Soprony Vidékét ismét ellensé

ges béütéseivel keményen zsákmányolta. Ezekről

tudosítást vévén Mátyás Seregének csekélyebb ré

szével ott" Győzedelmeinek fényes Látpiar

czát, és Fridrik Császár megrontása lett már

most egyedül Törekedéseinek Czéllya. Haimburg,

és Bruk falai halomban omolván, csak hamar

meghódítá a Bécs, és Német Ujhely közt fekvő

vidéket is, hogy ezen két hátra lévő Erősségeket

annál könyebben megvehesse.

Nem volt már Fridriknek Óstriában bátor

ságos maradása, és jobb szerencse felderűlésé

mek Reménnye alatt Gréczbe vonta magát: Má

tyás ellenben bekerítette hármas Seregével Bécs

Városát, és az Eleségnek abba leendő béhordá

sát elzárta, a Polgárok nyakas ellentállásra va

lának ugyan elkészűlve, de Mátyás Népének ké

méllésében tartván a hadi-mesterség első törvén

nyét, magában eltökéllette, hogy a Bécsieket

Ehség által kénszeríttse a meghódolásra; hol a'

hábo
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háborút külömben is az Ellenség kebelében foly
tathatta.

A Város megszállása már négy Holnapig

- tartván, az élet szűke abban anyira nevekedett,

hogy már Lovak, Ebek , Macskák, Egerek, és

Patkányok táplálták az elbágyott Lakosokat.

Időközben Mátyás a Város belső állapottyát

személyessen akarván megvisgálni, paraszt öltö

zetben az Erősségbe becsúszott. Az élet fogyat

kozásáról, a Polgárok álhatatlanságáról , és az

oltalmazó Sereg minéműségéről tudósítást szerez

vén magának, egy Sőrházba , melly a mai Un

ter den Tuchlauben nevezetű Utzában 592-dik

szám alatt lévő Szegelet-házban vala, *) bémentt,

és hat Tojás megevése után a Czintányér alá,

a' mellyre vellával irá: -

Hic fuit Mathias Rex,

Et comedit Ova Sex.

egy aranyat tévén, onnén, eltakarodott. A Csap

láros ezek által a Király Jelenlétéről csak hamar

meg lévén győződve , Lármát indított, melly

re Mátyás ruháját megváltoztattva , a Város

kimenetele , nevezetessen a Magyar kapu (Stu

benthor ) felé egy elkészűltt kereket forgatt

ván előtte, és a kapu őrzést arról tudósíttván,

hogy a Város előtt, eltörtt kerekét csináltatta,

minden gyanú nélkűl kibocsátatott.

Végre megunván a Polgárok anyi szoron

gattatásokat egy olly Uralkodóért szenvedni, ki

sem Békesség Idején őket kormányozni , sem

szükségökben védelmezni nem tudgya, Europa

Bajnokát elakarák fogadni, attól tartván, hogy,

*) Ezen ritka történet örök emlékezetére mai napig

szemlélni e ház szegeletén a második emelet fe

lett Mátyás Királynak köképét,

Becs Páros I. Dar. K



146

ha Mátyás a Várost ostrommal bé venni talál

má, Feleségeikkel, és Gyermekeikkel egyetemben

felkonczoltattnak. Mindazonáltal az oltalmazó Se

reg Vezérjei ZinczendorfTiburcz, Lamberg Gás

pár, és Starhenburg Bertalan bőlcsen által látván,

hogy a fő Város elesése az egész Ország meghó

doltatását maga után vonnya, a Polgárokat egy

ideig az Engedelmességben nagy nehezen meg

tartották ugyan, de végtére az Ehség igen elha

talmasodván, a gyámoltalan Lakosok a Vezérek”

megegyezésével 1485-ben Pünkösd hava 21-kén

a Királlyal alkuba ereszkedtek; mellyben mago

kat lekötelezték, hogy készek lesznek a Bajnok :

elfogadására, ha négy hét elfolyása után az Os

tromtól felmem szabadíttatnának; Mindazonáltal

az óhajtott Segedelem Reménnyétől elhagyattat

ván a Bécsiek, szent Iván hava 1-ső napján fel

nyiták kapujikat, és kész hajlandósággal hódolá

nak meg a Győzedelmesnek, ki fényes pompá

val innepelte bémenetelét.

128.

Bécs Városa Mátyás hatalmába lévén, Né

met Ujhely alá vezette rémítő Seregeit, hogy an

nak ostrommal leendő megvételét végre hajtsa;

minekelőtte Maksz, Fridrik Fija meg érkeznék

a megszállottaknak Segedelmére.– Az ostromló

Eszközök foganatossága által le omlottak már az

Erősség Bástyatornyai, széjjelhányattattak kőfa

lai, és Lakosai az Ehség által elhanyatlottanak; ek

kor megadá magát tizennyolcz holnapi ostrom

után hosszú türedelmi Győzőjének,

Német Ujhelynek megvétele utat nyitott Má

tyásnak Stiriába, 's ellentállás nélkűl nyomultt

elő az egész tartományban. Uttyában a Királyné

nak, 's külső Hatalmasságok követeinek kedvé
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értSeregeinek visgálására, és a hadi mesterségben

való gyakorlásnak próbatétele által néző Játékot

adott harmincz ezer Magyarokkal.

- A Császár Orökségében nem lelvén bátor

ságos megmaradást, nyolcz Száz késérő Lovas

sainak Fedezésök alatt a Német Birodalomban

kerengett, fel, 's alá segítséget keresvén, önma

gát számkivetett állapottyában vigasztalá, az aj

tókra, és ablakokra széltében irkálván : „Hogy

legnagyobb Boldogság azt elfelejteni, amit hely
re nem lehet hozni." - *

120.

Azonközben öszve gyülekezének az Óstriai

Rendek Bécs Városában , hogy Hűségöket, és

engedelmességöket esküvéssel le kötelezzék egy

olly Fejedelem eránt, kit már fogoly Gyermek

korában tiszteletre méltónak tartottak.

Albert, a Szászok Herczege fel akará ugyan

fogni a Császár ügyét, de minekutánna által lát

ta, hogy az elnyeretteteket nem olly könnyű vol

ma a Bajnok kezéből ismét kicsikarni, tanácso

sabbnak állítá a Császár nevében egyességre lép

mi. – Mátyás a Herczeg eránt viseltető Tiszte

letből vele Békességet kötvén, Foglalásainak to

vábbi folytatásától elállott; mindazonáltal élete

napjáig a meghódított Városoknak, és Erőssé

f" Birtokában maradott: mivel a Császár a'

ivántt három száz ezer aranyból álló Váltság

pénzt le nem tehette. -

Mélyen érzették, Bécs Lakosai az előbbeni,

és mostani Uralkodás között lévő külömbséget,

kiknek személyesen a Király színe előtt életvesz

tés alatt megkelletett vallani Vagyonnyoknak mi

néműségét; a' Bővelködőtől jó része kincseinek

elbecsűltetett, és az, mivel avval jobbágyi köte

K 2



148

lessége szerént törvényes Fejedelmét nem segí

tette, minden városi Tisztségekre alkalmatlannak

íteltetett; egyébberánt a Polgárok többszöri pár

toskodásoknak megérdemlett Jutalmára, nagy

adófizetés alá vettettek ; sőtt a Szőlő hegyekre

vitetendő Trágyától is bizonyos adót lefizetni kén

teleníttettek. -

Dicsérettel illette ellenben Mátyás a Haim

burgi, Brukki, Német Ujhelyi, és más kissebb

Városbéli Polgárokat, hogy állhatatos Hűségök

kel a Császár Ügyét védelmezték; azért tartós

kegyelmeinek biztató jeleivel jutalmazá meg kész

ségöket, olly szabadságokat engedvén nékik, mel

lyek Boldogságokat állandóvá tették.

150.

Hiteles Tudósítások bizoníttyák, hogy Mátyás

Király Bécs Városában magának Palotát rakatott,

melly némellyek sarkalatos véleménye szerént az

ugy nevezett IVyúlakháza helyén állott, és a'

Stockameiszen szegelettyétől a Karintiai kapu

felé majd a Szalvator Patikáig, innén a Neumark

felé a Szailer utzáig, és ezen lefelé a Graben

Piarczig terjedett. Ezen kívűl arról is tesznek Em

lékezetet a Krónikák, hogy Zápolya István, a'

Város akkori hadi rend-Tartója magának házat

épített, melly mostanság a Szalvátor utzában

Harmelita Udvar nevezet alatt esméretes.

Emlékezetre méltónak tartom itten feljegyez

ni, hogy Mátyás Uralkodása alatt a Szent István

Templomának felső része is elkészűltt, és amaz

az alsóval öszve forrasztatott, 4

151.

A Király egéssége már végképpen elhanyat

lott, és az Orvosok közelítő végét jövendölék
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egyaránt életének. Testének erőtlensége mellett

1,00-ben Virág Vasárnapon új Palotájában tarta
tott Isteni szolgálaton több óráig jelen volt, szo

bájiba lett vissza tértével Péter nevű Sáfárjától

kértt friss Nápolyi Fügék evéséhez mohon fog

ván, nagyon boszonkodott, hogy közöttök rod

hattokra találtt; ekkor hirtelen ájuló szédűlés fo

gá el, szemei elhomályosodtak , Belseit szünet

nélkűl marczangló Fájdalmak iszonyú Sikoltások

kal gyötrötték, 's azon közben szóllásával egye

temben érzeménnyeit is elvesztette. Más napra

kelve Fájdalmainak enyhűlésével magához téreis

mét, de halavány Ajakai felnem nyiltak többé;

harmadnapra, tudnillik Szent György hava 5-kén

reggeli hét, és nyolcz óra köztt csendes álomba

merűle, mellyből fel nem ébredett. Negyvenhét

esztendőket élt Hazánknak elhunytt Bajnoka, és

harmincz két esztendőknek elfolytok alatt mun

kálta Honnyának Boldogságát. Tetemei Királyi

módon Szent István Templomában bészenteltett

vén, a Dunán Budára, onnén Székes-Fejérvárrá

vitettek nyugodalomra. *)

1 592.

Mátyás Király halálával Maksz, Fridrik Csá

szár Fija Német Országban gyűjtött Sereggel a'

Dunának habozó hátán le evedzvén, alsó Őstriát

Bécs Városáig hatalmába kerítette, mellybe hites

személlyeket bocsátott, hogy a Polgárokat alla

tomban részére gerjeszszék. Kész foganatot talál

tak a Kémek, és a Bécsiek fegyveres mozgása

–--

*) Német Ujhely Városa Mátyás Király Sisakjával, és

Derék-Vasával, nem külömben töle nyertt arany

Ivó-edényel dicsekedik.
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ikkal Maksz Herczeg elfogadására czélozó hajlan

dóságokat kinyilatkoztatták. –Zápolya István, a

Város főkapitánnya a Pórság pártos szándékáról,

és felező erejének elégtelenségéről meggyőződve,

házi népével Budára költözött, a herczegi meg

erősítetett Palotában négyszáz emberből álló Öri

zetet hagyván olly Parancsolattal, hogy azt ad

dig vitézűl oltalmazzák, méglen segítségökre na

gyobb hatalommal megjelenne

Zápolya elmenetele után a Polgárok a Vá

ros kapuit csak hamar elfoglalván, Maksz meg

hívattatására követeket küldöttek , ki hadaival

Kloszterneuburgnál tanyászott, és haladék nélkűl

útnak ereszkedett házi népével, és testőrző Sere

gével. A vörös Torony kapunál eleibe tolongtak

a Város Előljáróji, kiktől határtalan öröm ki

nyilatkoztatások között fényes Menyeg alatt a'

Szent István templomába késértetett, hogy a kül

főldi Uraságtól való megszabadúlásért az Egek

nek Urát magasztalhassák. Következendő napon -

a Seregek is megérkezvén, a Vár ostromlásá

hoz fogott Maksz, mellyet a Magyarok keményen

oltalmaztak. Az ostromló eszközöknek borzasztó

Durrogásai imitt , 's a'mott megszégyenítették

már az Erősség falait, mellyeknek omladékjain

erőszakoskodni igyekezének ugyan a Németek,

mindazonáltal nagy vesztességgel vissza verettettek

a csekély számú, de bátor szívű Magyaroktól.

Végtére, mivel a megadásra való késztetés nya

kas megvetéssel viszonoztatott, maga vezette

Maksz a Vár megvételére az ostromló Csopor

tokat, de vállán megsebítettvén , megfélemlett

Követőji elállottak szándékjoktól.

Magyar Ország Naggyai a Király választás

ban foglalatoskodván, haszontalan várt a Bécsi

oltalmazó Seregecske a Zápolya Istványtól meg

igértt segétségre, azért tizednapra, tisztességes
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Feltételek alatt feladá a Várat, és vissza térehon

nyába, mellynek példáját a Német Ujhelyi Öri

zet is követte. - ; -

155.

- * *
-

- Herczeg Maksz előbbeni rendtartás eszköz

lésében fáradozván, megtörtént, hogy II. Ulász

ló a Csehek Királlya a Magyar Országi Koroná

val felékesíttetnék, Hogy Korvinus Mátyás az Er

zsébet Királynétól elzálogított magyar koronát

vissza nyerhesse, kéntelen vala, Szent

Jakab hava 10-kén végre hajtott Egyezés követ

kezésében a többi között a Magyar Országi Orö

kösödést azon esetre, ha ő magván szakadna,

III. Fridrik Császárnak, és egyenes férfijui ágon

lemenő törvényes maradékinak általengedni. Am

bár ezen egyezés helytelensége kinyilványosodott,

mivel az Ország Király-választó Rendeitől meg

nem erősíttetett; mindazonáltal Maksz talán a'

Magyar haza sarkalatos alkotmánnyát nem esmér

vén, képzeltt Jussait megsértetteknek állította,

mellyeknek megorvoslására egész hatalma erejé

vel Pannoniába béütött, Sopronyt, Szombathelyt,

Kőszeget, Vasvárt, Veszprémet , Zágrábot, és

Székes Fejérvárt elfoglalta; sőtt Budát is Ostrom

alá szorította volna, de a katonáji köztt lett tá

madás miatt, kik a hópénznek ki nem fizetődé

séért zugolódtak, és a Fejérvári préda osztása:

végett vetekedvén , csoportosan honnyokba vis

sza tolongtak; Magyar Országot elhagyni kénte

-leníttetett. - - -

A Magyarok álmokból felserkentettvén, negy

ven ezerből álló Sereget talpra állítottak, melly

nek részével Báthori István Székes Fejérvárt;

Veszprémet, és Vasyárt Kinizsi Pál ; Szombat

helyt Bakács Tamás, akkori Győri Püspök; Zá
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grábot pedig Korvinus János, Mátyás Király#
Sziléziai Agyassától született Fija viszsza vették;

sőtt Ostriába is vezették volna Fegyvereseiket, ha

azon váratlan hír nem akadályoztatta volna elő

nyomulásokat, hogy a Török Fejedelem II. Ba

jazet, vagy Bajzát Tót, és Horvát Országba bé

vágott. Ezen okból mind a két rész Egyességre

mutattván hajlandóságát, 1491-ben Szent András

hava 7-kén Posonyban a Békesség következendő

Feltételek alatt meghatároztatott: hogy tudnillik

a Magyarok minden, Ostria, Stiria, Karintia,

és Karnioliához járó Jussokról lemondjanak; hogy

Magyar Országot, és hozzá tartozandó Tartomá

nyokat II. Ulászló, és annak fiui ágon leendő tör

vényes maradéki birják; azok pedig kihalván,

Makszra, és Orököseire szállyon a Királyi koro

na, ugy mindazonáltal, hogy a Rendeknek sza

bad légyen azok közűl azt választani Királyok

nak, a kire az Ország akarattya fordulna.

154.

III. Fridrik Császár a nyughatatlan Idők

fordulásai között Sírjához közelített. 1495-dik Esz

tendőben jobb lábán hideg fene, vagy alkatosz

lás támadván, ezen tagjának elvágattatása nem

csekély Reménységet adott ugyan élete megtar

tásának; de Dinyével mértékletlenűl élvén vér

hasba esett, és élete 78-dik Uralkodásának pedig

54-dik Esztendejében Lincz Városában végezte el

Kiss-Aszszony hava 19-kén Pálya futását. Lelket

len Teste Bécsben a Szent István Templomá

ban lévő Halottak Boltozattyába, 1515-ban pe

dig szent András hava 1-ső napján azon drága

látos koporsói-épűletbe tétetett, melly mai napig

a Nagy Kereszt Oltár alatt vagyon helyheztettve:
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Ötödik 1dő-szakasz,

Bécs városának, Óstria Fő Herczegsegre va

ló felemeltetésétöl Mária Theresia idejéig

terjedő viszontagságai.

155.

Valamint III. Fridrik Császár a Nép gyűlől

ségét magára hárította: ugy tudta Maksz Alatt

valójinak szeretetét bőlcs kormányozása által ma

gának megszerezni. A Császári méltósággal fel

ruháztatva, örök időkre Ostriát Fő Herczegségre

emelte; Burgundiai Mária. Felesége meghalván,

1494-ben Bőjt más hava 16-kán Blankával, Maj- .

landi Galeazius Herczeg Leányával második Há

zasságra lépett, és ugyan ezen esztendőben a'

Magyar Országi Kapun kívűl (Stubenthor) a be

teg tanuló Ifjúság számára Ispitályt épített.

Következendő esztendőben a vad állatok -

között uralkodó Döghalál Bécsben, és egész Os

triában ragadozó kelevényes nyavalát okozott,

mellynek rettenetességében számtalanok találták

halálokat. Azonban egy Vinczellér Kremsz váro

si szőlőjében véletlenűl egy forrásra akadott,

mellynek vize ezen dühösködő Betegség elűzésé

re"" Orvosságnak találtatott.

mlékezetre méltó azon bőtermés mellyel a'

hatalmas Egek 1490-ben Bécs Városának szőlős

vőlgyeit megáldották. Az örvendetes Szüret a ha

vas Időknek bé eséséig éjjel , 's nappal szakadat

lanúl folytattattván, a Must a szükséges Edé

nyek fogyatkozásában Deszkákból öszvevertt szek

rényekbe, mellyek Veinstuben nevezet alatt es

méretesek valának, takaríttatott. Mivel a Bőség



154

meg engedte, hogy egy Pint Bor egy Filléren

árultassék, sokak mértékletlen szomjúságokban

halált ittanak.

Megbecsűlhetetlen kárt okozott 1501-dikEsz

tendőben a Dunának rettenetes áradása, és majd

kécségesésbe vonta ezen dühösködő Folyónak

parttyán fekvő Városokkal a Bécsi mosolygó Vi

déknek gyámoltalan Lakosait. Egész házak, paj

ták, mindenféle házi eszközök, Bölcsőkben ál

madozó csecsemes Artatlanok, és elholtt Testek

forgattattak szünet nélkűl a Dunának ragadozó

hátán, és csak tíz napok után lehetett borzasztó

álmélkodással szémlélni a vad Pusztításnak tágos

sikságát, - -

A régi Jegyzések szerént félbe szakasztatott -

1511-ben Szent István temploma második tornyá

nak folytatása, minekutánna huszonöt ölnyi ma

gosságot elérte volna.
-

Hogy ezen esztendőben az úgy nevezett vö

rös Torony vagy fundamentomából felállíttatott,

vagy legalább megújíttatott, kitetszet azon latán

Versekből, *) mellyek a' Torony homlokán le írtt

Császári Czímer alatt valának helyheztettve. Ezen

Torony Kapuján való általjárás közepén ennek

előtte egy természetes, azután pedig fából fara

*) Quam felix Urbs est, quae pacis tempore bellum

Ante oculos ponit, et sua quaeque notat

Incassum vigilat, qui custodire putabit

* Urbem armis, si non arma Dei affuerint.

Sed Deus, et Virtus tutantur Maximiliani

Caesaris haec Urbs moenia cum populo,

1511
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gott szalonna függött, és mellette a Fal színére

*)* alatt megjegyzett versek valának írva.

156.

Filep, a Spanyolok Királya, és a Császár

egyetlen egy Fija még 1506-ban történt halála

után, Magzattyai Károly, Ferdinánd, és Mária

árvaságra juttván, Maksz törekedéseit oda fordí

totta, hogy a Magyar koronát Ostriával szoro

san öszve kapcsolhassa. Ezen szándéka végrehaj

tására Lajost, II. Ulászló Orökösét, Mária unoka

Leányának, Annát pedig Lajos testvérjét Filep ,

egyik Fijának éljegyzette, és ez által Maradéki

nak Magyar Országra nézve örökös Just készített.

A Császár Spanyol Országban lévő Unoka Fija

személyét viselvén, mind a két rendbéli egyházi

öszveadás 1515-ben szent Jakab hava 22-kén Bécs

Városában fényes Pompával innepeltetett. Minek

utánna Maksz czéllyát elérte, 1519-ben Tirolis

havassaiból Székes Városába utazván , Velszben

meg betegedett, és nevezett esztendőbéli Boldog

Asszony hava 12-kén élete 59. Uralkodásának pe

dig 52-dik Esztendejében az élők számából ki

költözött, és Tetemei végső Rendelése, szerént »

**) Betáj: 5tau tóten 9Rann, oft tauft unb fájlűgt,

unb t6n mit foffer taften gaugen imádt,

20ct fo[I ben 8adfcn [affen benten , , ,

Sj5t ift ein anbetet §ítótag 3u fdjentett,

SÍBe[dótt fommtt burd, biefc potten

$)en tató id, mit getteuen %{30tten,

$)a3 ct baít Šticb ín bicfct 2tabt- -

Á)bct et madt ffd) felbft llntató. „”?

2)aj ibn 3m0ccm &ned,te 3um SRidjtet motífkm

1lnb fájlagen ibn in G5t9dt, mnb (Sifeti.
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Német Ujhelyen a szent György Tiszteletére fel

szenteltt udvari Templomban az öreg Oltár alatt

lévő Márvány Sírba tétettek,

157.

Európának Or-Angyala békességet hirdetett

a szüntelen való yiaskodásban elbágyatt Nemze

teknek, egyedűl Ostriában lobogott Maksz Sír

jánál a Döghalál mérges Fáklája, és a Bécsi La

osoknak fel pattantt pártoskodó Indulattya fe

kete Fellegeket gyűjtött a Hazának szomorú nyu

godalmára. Az elhunytt Császárnak szorgalmatos

Gondoskodása végső Rendelésében meghatároz

ta, bogy Rottál György, az Ország Kapitánnya,

és Schnaidpök János Óstriai Kanczellár előlülése

alatt György Neuburgi Apát , Lamberg János,

Vollstein Albert, Voltzer Zsigmond, és Szlatkó

nia György Bécsi Püspök tartsák a Kormányt,

és a béiktatott Tisztségek folytassák háboríthat

lanul a köz jó eszközlésére hivatallyokat, még

len egyik Filep Fijai közűl meg érkeznék Spanyol

Országból az Igazgatás általvételére,

Az Ostriai Rendeknek józanabb része ma

asztalta az Ország Boldogságára czélozó Maksz

Rendeléseit, mellyeket azok sikeretleneknek állí

tottak, kiket a megrögzött Gyűlölség, és kaján

irígység vad tüze, a gyáva Büszkesség, és az

Uralkodásra való vágyódás az áldott Egyességtől

elválasztott.

- A pártoskodó Polgárok vakmerő Csoport

tyai nagy dühösséggel a Gyülekezetbe , melly

1519-ben Bőjt elő, hava első napjaira vala Bécs

Városába ki irva, bé üttvén, nyomadékot adta

nak a Zenebona-Indítók vétkes Igyekezetének,

kik amazoktól bátoríttva, a kormányt az Ország

hűséges Szolgájinak kezéből illetlen fenyegetések



• 157

között kicsavarták, úgy hogy ezek az Élethez va

ló szeretetből a meg gyarapodott Pártosoknak

engedni, és Német Ujhelyen bátorságot keresni

kénteleníttettnének.
- -

Hatvan négy Főből, tudnillik tizenhat egy

házi Rendbéliből, ugyan annyi zászlós Úr, Ne

mes, és Polgárból állott az új igazgató Test, melly

bol tizenhat Férfiak választattak, kikre az Igaz

ság kiszolgáltatása bízattatott; a többiek egye

dűl terhessebb dolgokban szolgáltak Tanácsokkal.

Az erőszakos Országlók a fő hatalom gya

korlásában gyönyörködve, a régi Tiszteket erán

tok való hűség-esküvésre kénszerítették; az egész

Bécsi Pórságot az Engedelmesség Igája alá szo

rították; a fegyverházat hatalmasan elfoglalták;

a köz jövedelmeket, a magok között felosztot

ták; a pénzverő hatalmat űzték, szóval minde

meket elkövetni nem írtóztak, mellyeket a ke

gyetlen indulat, és a fejedelmi Jussoknak meg

sértése javallott.

158.

Azonban Maksz Császár Unokája Károly

Spanyol Király 1520-ban Mindszent hava 25-kán

Achen Városában a Császári koronával felékesí

tettvén, következendő Esztendőben Vormátziá

ban tartatott Német Birodalmi Gyűlésben Szent

György hava 28-dik napján végrehajtott Egyezés

alkalmával Ferdinánd Ottsének engedte az Os

triai Fő Herczegséget Stiria, Karintia, és Karniolia

Birtokával egyetemben, ki 1522-ben Lincz Vá

rosában tartván II. Ulászló Anna Leányával egy

házi öszve adását, Szent Iván hava 12-kén vé

letlenűl Kloszterneuburgba érkezett, és onném

haladék nélkűl egyenesen Német Ujhelybe útaz

ván, kemény parancsolatott adott , hogy azok,
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kik a megváltóztatott Bécsi, és Alsó-Óstriai Or

száglásban, vagy a kihintett zűrzavaros Egyenet

lenségekben részesűltenek, Szent Jakab hava 8

kán Újhelyen megjelenni tartózzanak.

: A meg határozott napon a Városi Piarcz

közepén lévő Alkotmányra állíttatott a fejedelmi

Szék, melly körűl az ítélő Bírák, a Főld színén pe

dig egyik részről Maksz Császár végső Rendelésé

ben kinevezett Kormányozók más részről az erő

szakos Igazgatók valának helyheztettve. Az Ország

Ügyének mivolta az öszve gyűltt Sokaság jelen

létében törvényesen megesmértettvén, azok, kik

Maksz foganatos végső Rendelésének ellenére az

igazgató Hatalmat elragadták, Pártütőknek itél

tettek, és az ellenek indított fenyítő Per folytá

ban hozatott végzés következésében a Zenebona

Indítóji, nevezetesen Eiczing Mihály, és Puechaim

János zászlós Urak Kiss Aszszony hava 9-kén, Kop

pin Márton pedig, ki talánErdélyi születés lévén,Er

délynek neveztetett, Rinner János, Pisch Fridrik,

Schlaginveit István, Schvarcz János, és Flaschner

Márton emlétett Holnapnak 11-kén Német Ujhely

ben a HóhérPallossa által vették Pártoskodásoknak

meg érdemlett jutalmát; a Hitetleneknek Ügyés

sze Gámp Viktor három esztendei Számkivetés

be űzettetett; nem külömben két száz nevezete

sebb Polgárok, kik a nyughatatlanság szennyével

meg valának piszkolva, meg tartották ugyan éle

töket, de régi szabadságaiktól megfosztattak,

150.

- Mivel Luther Márton újHittudománya, melly

már a Német Birodalomban kelemetlen követ

kezésű hasonlásokat szerzett, 1522-ben Bécs Vá

rosában is alattomos foganatot találtt, Ferdinánd

Fő Herczeg annak kiirtására függesztvén tellyes
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Figyelmetességét, Márton követőjit űzőbe venni

meghatározta, -

Tauber Gáspár, egy Bécsi Polgár volt 1524

ben az új Vallásnak első véres áldozattya; ennek

szomorú sorsát követte négy esztendő folyása

után Huebner Boldizsár, az Ingolstádi anya osko

lában a Szent Irásnak néhai rendszerént való Ok

tatója, ki két követő társaival a tűz halálra itél

tetett , Felesége pedig a hidról az öreg Duná

nak ragadó habjaiba vettetett,

Hogy ebben az Időben Bécs Városában a'

tűzoltó Eszközök még nem valának tökélletes ál

lapotba helyheztettve, kitetszik azon rettenetes

gyuladásból, mellynek kegyetlensége 1525-ben

négy száz tizenhat békességes hajlékot, és számos

roppant épűletet hamuba borított.

140.

A gyászos Mohácsi harczban 1526-ban Kiss

Asszony hava 29-kén az Ország fényével örökös

nélkűl elesett II. Lajos árvaságra bocsátotta Ma

gyar Ország koronáját. Ferdinánd Ostriai Fő Her

czeg mind Hitves társa Anna, az elhunytt Ma

gyar Fejedelem Testvére után, mind Eleivel kö

tött szövetségnél fogva jussát a ki ürűltt királyi

méltósághoz tartotta, mellyet Zápolya János Er

délynek Vajdája igyekezett megerőtleníteni, ki

nek maga felől való kevély Gondolkodását a pa

raszt-Támadásból szerzett Dicsősség még fellyebb

emelte. -

Két felé oszlott a Magyar Haza, fontolóra

nem vévén, melly terhes bilincseket készített

Egyenetlensége az Ország nyugodalmának. Egy

felől Zápolya János emeltetett a Tokaji Gyüleke

zetben Verbőczi István hathatós eszközlése ál

tal a Királyi Méltóságra, és Perényi Péter a ko

rona Örző némely jeles Férfiakkal, fényes Igére
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tekkel a Szövetségbe vonatattván, Székes Fejér

várot 1520-ban Szent András hava 11-kén Vár

dai Pál által, ki az el esett Szalkay László helyé

be tetetett Esztergomi Érsekké, meg is koronáz

tatott. Másfelől Mária, II. Lajos Özveggye az új

Fejedelem Választására Gyűlést hirdettetett Po

sony Városába Báthory István, Ország Nádor Is

ánya Levele által, ki késedelem nélkűl Várdai

ált, és Perényi Pétert Zápolya János részéről

pártya követésére gerjesztette. Ferdinánd a Po

sonyi Gyűlésben" akarattal Királynak kiál

tatott fel, és 1527-ben Bőjt elő hava 27-kén Prá

gában a Cseh, Szent András hava 5-kén pedig

Székes Fejérvárban a Magyar korona fénnyével
környűlvétetett. - •

A két ellenkező Király fegyverbe öltözött

Jussainak sikeres védelmére, hogy mind a ket

tő a haza veszedelmét sietesse. Ferdinánd idegen

hadait Kaczianer János, magyar Seregeit Bátho

ry István vezérelte; Zápolya ügyét pedig Bodó

Ferencz védelmezte, ki mindazonáltal Abaújban

Szina nevű Helységnél szerencsétlenűl megütköz

vén, a Csata mezőt személyével a Német Vezér

nek engedte. *

Zápolya Jánós számkivetett állapottyában

magát a Királyi méltóságnak megtartására elég

telennek tapasztalván, Sógoránál, Zsigmond Len

gyel Királynál keresett Segítséget, de ez V. Ká

roly Császár, és Ferdinánd győzedelmes táborá

tól félelembe vonatattván, egyedűl barátságos

közbevetését ajánlotta. < -- -

Zápolya János buborék reménnye elenyíszé

sével előbbeni méltóságának fénnyét akár melly

terhes áldozatokkal igyekezvén felserkenteni, egy

eleven Lengyel fő ember Lasyki Jeronimos ve

szedelmes Osztönözésére II. Szolimán Török Fe

jedelem segedelmére vágyódott, ki a'*:
ás
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dás lángodozó tüzétől indíttva, neki a Királyság
ba való visszatételére Fegyvereseinek számos eze

reit készséggel ajánlotta, és 1529-ben Szent György

hava 10-kén Gyülevész népét Konstanczinápoly

ból meg mozdíttván , az aratás végével három

száz ezer emberrel a Száván, és Dráván minden

ellentállás nélkűl általszállott, és a Mohácsi vé

rengző Síkságon megállapodván, Zápolya János

seregével egyesűlve , Buda megvételére sietett,

mellyet csekély számú Német katonák Nádasdy

Tamás parancsolattya alatt védelmeztek.

A magyar fő Város meg félemlett Lakosai

a Pogány hatalomnak vad Rajjait közelíteni lát

ván, részszerént Fejérvár, részszerént Esztergom

felé kerestek „Gyermekeikkel, Feleségeikkel, és

ingó Vagyonnaikkal bátorságos menedéket, és

igy az őrizet magát a Vár oltalmazására erőtlen

nek itélvén, fel adta az erősséget, Nádasdy Ta

mást pedig, ki ezen végzéssel meg nem egyezett,

Tömlöczre vetette.

Szolimán Budát Frigyesének Lakhelyűl által

adván, fenyegetődző parancsolattyában azoknak,

kik Zápolya Jánost Királyoknak esmérik, békes

séges meg maradást hirdettetett, végső veszedel

met ellenben, kik Ferdinánd ügyét álhatatosan

folytattyák.

Minekutánna ezen kegyetlen Intézetnek félel

ime a Szabad Városokat meghódította volna, a'

feslett hitű Esztergomi Érsek Várdai Pál, ki Zá

polyától Ferdinándhoz pártoltt volt, Esztergom

védelmezésére rendeltt őrző katonákat visszaúta

síttván, három száz Lovas, és ugyan anyi gya

logságból álló késérő Sereggel Szolimán táborá

"ba bagtatott, és az Esztergomi kősziklás Vár ál

tal szolgáltatásával kegyelemért esedezvén, nyá
jas foganatot találtt. -

Bécs város I. Dar. L



102

• Ellepte már az Ozmán hatalom, még elő

nyomulása előtt ki ürűltt Magyar Ország várait,

és sebes lépéssel közelített a Lajta partyán lévő

Bruk, Ostriai határvárosnak kérkedékeny falai

hoz, mellynek bátor szívű Örzőji a Polgárokkal

egyetemben a feladásra való késztetést állandóan

megvettvén, kinyilatkoztatták meg másolhatatlan

szándékjokat, hogy tudnillik készek légyenek,

minden erőszakos megtámadás ellen addig vé

delmezni az Erősséget, méglen Szolimán magát

Bécsnek Birtokába nem helyheztettné. Ezen vi

téz, és bátor felelet annyira meg tetszett a Po

" Fejedelemnek, hogy minden érőszakosko

ásnak a Város határjában való elkövetését ke

mény fenyíték alatt meg tiltaná.

141.

Az előre repűlő Hir a felfuvalkodó Ellenség!

gyors közelítését jelentvén , határtalan Félelem

borította el Bécs Városának meg rezzentt Lako

sait, kiknek az Erősség elnyomorodott Mivolta

veszedelmet jövendeltt. Sokak a Polgárok közűl

hazafiui kötelességökről meg felejtkezvén, futás

ban kerestek Bátorságot, ugy hogy csak ezer al

kalmatos Férfiu maradott a Város védelmezésére,

kiknek csekély számát mindezonáltal husz ezer

gyalog, és két ezer lovas katonaság gyarapí

totta. A Palatinatusi Választó Fejedelem, Filep

vitte a fő hatalmat élete huszonhatodik Tava

szában, kit Rogendorf Viliám Zászlós Ur, és

Szalm Miklós, hadi Zörgések között a Csatame

zőkön meg vénhedett Vitézek, és több főrendbéli

Tisztek bőlcs Tanácsosokkal segítettek. -

A- öszve gyülekezett haditanács első figyel

metességét a Város megerősítésére fordította; a'

<

*.

/
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Gyuladás elmellözésére a házak fafedeleit letétet

te; a Város ki-rakott útzáit, felszakasztatta , és

az Élésre fő szorgalmat fordítván, a védelemre

alkalmatlan Pórságot a Városból ki utasította.

– Mivel pedig a Polgárok, és rendszerént való

Fegyveresek az anyaváros falaihoz ragasztott kül

ső Városok oltalmazására elégtelenek valának,

ezeknek,jeles épűletekkel, és ragyogó Isteni házak

kal gyönyörködő alkotmánnyai a hozott végzéskö
vetkezésében részszerént kőhalomba részszerént

az ellenségnek gyorsabb előnyomulása miatt prédá

ra adatattván, csillámló hamuba fordíttattak. Ezen

alkalmatossággal az érzéketlen Katonaság vad dü

hössége vakmerő Czéllyának választotta azon külső

Városi szerencsétlen Polgárokat, kik a pusztítás tá

gos mezejében gőzölgő Romladékokból megmen

tett Vagyonnyoknak jobb részével meg terhelve

szívszaggató Zajgások között a véres Égnek szik

rázó Fedele alatt hajlékot kerestenek. Megfosz

totta ezeket a katona szilajság Terhétől, és azo

kat, kik utolsó Tulajdonokat védelmezték, ke

gyetlenűl a leselkedő halál kebelébe szorította,

fel verte az elrejtett pinczéket a Bort, és. Életet

dühösségének feláldozta; az ájtatosság szent Há

zait fel dulta, mellyben még rövid idő előtt Zsol

tárok a Világ Ura Diszére hangzottanak, sőtt a'

Városban lévő fejedelmi Palotában, és a vagyo

nosabb Polgárok békességes házaiban erőszakos

kodott, és az illyetén Illetlenségeket addig foly

tatta, méglen a Lugek nevezetű Piarczon fel ál

lítatott Akasztófa a kegyetlenkedésnek gátot nem

készített. Az egészlen leomlott , vagy mezítelen

maradott fekete Falak négy nap után nyolcz száz

ház, több fényes Templom, és Klastromnak né

hai méltóságát gyászolták. Ez meg lévén, a Vá

ros Kapuji kőfallal bé rakattak, csak a kiss Du

L 2
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- ma felé helyheztetett,Sótoronynál való kijárás szol

gáltt kiütésekre az Orizetnek. -

Maga az Erősség hat főhadi szállásokra osz

tatott, mellyeknek oltalmazása külön külön egy

hadi Vezér Kormányozása alatt bizonyos számú

katonaságra bizattatott. Az első fő hadi szállást

Filep, Palatinatusi Választó Fejedelem, a máso

dikát Raiszach Hektor, a harmadikát Hohenek

Abel, a negyedikét Velsz Bernárd , és Laiszer

Maksz, az ötödikét Eberstorf Ruprecht a hato

dikát pedig Brandenstein Erneszt, és Vartenberg

Viliám dicsőséges, álhatatossággal védelmezte.

Ezen kívűl öt száz Ostriai Lovas Rogendorf Far

kas, és két polgár Csoport Hauszer Lénárd pa

rancsolattya alatt a Városnak négy nevezetesebb

Piarczaira szállíttatott, hogy az első négy hadi

szállásnak, ha egyike, vagy másika veszedelem

ben forogna, segítségére tüstént megjelenhessen.

A két utolsó hadi szállás védelmére Gróf Hardek

János Lovassága rendeltetett; végtére két polgár

Sereg Treü Farkas Polgármester , és Bernfusz

Pál városi Bíró fel vígyázása alatt a leendő gyu

ladás le csillapítására azon vidékre helyheztetett,

melly mai napig Elend nevezet alatt esméretes.

Száz nagyobb, háromszor anyi kissebb ágyú, és

több féle számos öldöklő eszköz a város Bástyá

jira, új hadi alkotmánnyaira, és a Város falai

oz közelebb lévő házaknak cserépfedelei alá szál

líttattván, bátor szívvel várta az őrizet az Ellen

ség megjelenését. - -

A török hatalomnak harmincz ezer főből

álló elő csapattya Mihaloglu Bassa vezérlése alatt

az ágyuknak harsogásai között Ostriába vitte a'

kegyetlen pusztítás”, és öldöklés lobogó Fákláját,

és annak emésztő lángját Stiriában is nevelte; út

tyában a szorgalomnak, és Jámborságnak bol

dog hajlékjait, az isteni szolgálatnak tündöklő
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házait a pattagó tűz mérgének feláldozta; a füs

tölgő Tutalyok között villámló Romladékokban,

vagy utatlan vadonyokban , menedéket kereső

Pórságot irgalom nélkűl kegyetlen Kardjával ál

tal szegezte; a meg szeplősített Asszonyók mé-*

hében lévő ártatlanoknak sem kegyelmezvén , Os

triának harmadrészét megfosztotta életétől, egye

dűl azon Városoknak, és erősségeknek kéntele

níttetett meg engedni, mellyeknek erős falai vad

ságát kikaczagták.

Már Szent Mihály hava 21-kén repűltek Bécs

szemei előtt fürge Lovakon csekély számú Oz

mánok; de " a Városból Bakvicz Pál , és

Veichselburg Zsigmond vezérlése alatt ki ütött

két száz Lovas vitézsége által vissza verettettvén,

22-ben és következendő napon meg gyarapodott

erővel, mind az emésztő Sáskák, az egész vidé

ket elborították. Midőn 24-ben Százhatvan vias

kodásra alkalmatos, és két száz kissebb, élettel,

és hadi eszközökkel megterheltt hajókból álló el

-lenséges Duna kapitányság Bécs felé úszván , a'

Városbélieknek a tulsó parttal való közlését meg

gátolta, ugyan akkor elfoglalta a Jancsár kato

naság is, az Ozmán erőnek gyöngye, a külső

Városok szomorú maradvánnyait, mellyek nekik

alkalmatos védelemre szolgáltanak. Az egész Tö

rök hatalom rettenetességét 26-kán terjesztette :

Bécs eleibe, és majd hat mértfőldnyire terjedő Fél

hold kerekségen kiszegezett harmincz ezer sátor

ban táborozott, jobb Szárnya Schvehat térségé

nél, bal része Heilingstadt völgyeinél a Duna

ágyára támaszkodott; más felől a vizi erő a Du

na szigettyeiben Nuszdorfigtanyázott, és ezen rész

ről is zárva tartotta az erősséget. Fenyesége ál
tal kitündöklött a Török Császárnak hadi szál

lása, melly Szent Márk kívűl Szimering, és Eber

storf között a mai puskaporos Épűlet színén va
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la kiszegezve; homlokát a Rumeliai, hátát pedig

a Natoliai Bassáknak Népei védelmezték; egye

dűl a' Terhviselő Tevéknek száma huszonkét,

az ellenségnek egyesűltt ereje pedig háromszáz

ezerre tetetődik, kik között mindazonáltal csak

száz ezer jól felfegyverkezett harczos Férfiak ta

láltattak.

* 142.

Szolimán nem tudván, hogy az Őrizetnek

hűséges szívét meg átolkodott Bátorság, hideg,

elszánás, eleven" és a kötelességből

származott megvetése a halálnak lelkesíti, négy

elfogott, fejenként három aranyal, és egy Selem

török köntössel meg ajándékozva, Bécsbe vissza

utasított katonák által a Vár feladását helyes Fel

tételek ajánlásával, részszerént fenyegetődző ki

fejezésekkel sürgette, hogy mennél előbb azon

Várost a szolgaság Bilincseibe verhesse, melly

álhatatos feláldozása által, a szabadságra érde

mesnek találtatott, de az Orizet a kívántt felelet

helyett egyedűl az Ellenség nagy szívűségének

megjutalmazására némely török Foglyokat kül

dött Táborába, kik bé kötött szemmel vezettet

tek ki az Erősségből,

Szent Mihály hava 27-kén a Város már min

denfelől bé lévén rekesztve, a Jancsárok a kül

ső Városok Omladékjairól szűnet nélkűl való ke

mény ágyúzás, és sűrű nyilazás küzött a Karin

tiai kapu szomszédságában felállított két ágyúzó

Sánczokból súgár ágyúkkal a Szent István Tor

nyának, és azon Épűleteknek ártani igyekeztek

mellyek az őrizetnek az ellenséges mozgások meg

esmérésére szolgáltanak, egyszersmind a Rom

ladékok védelme alatt készített több mind negy

ven allattomos járásokban, mellyek az Ostrom

*
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lottaknak öldöklő eszközei ellen bátorságot adta

nak, lassanként a Város falaihoz közelítettek,

Az ellenség Intézettyeinek sikeres végrehaj

tásában szakadatlanul foglalatoskodván, meg jé

lent egykor a Duna partyán lévő ugy nevezett

Hódtoronynál egy, keresztény szüléktől szárma

zott Török, ki a romai Vallást követni akarván,

a Városba való bé bocsátását égő kérésekkel ó

hajtotta. Az elfogadott Szökevény kinyilatkoztat

ta az ellenség erejét, és rémétő szandékát, hogy

tudnillik a faltörő ágyúk fogyatkozásában a vá

rosi erősséget alá ásással széjjel dönteni, és a'

leomlandó kőfalakon a Városba bé rontani igye

kezne. Ezen veszedelmes Intézet megczáfolására

a Bástyákhoz közelebb lévő Pinczékbe, és Főld

alatt lévő Boltozatokba legnagyobb fel vigyázás

rendeltetett, és, ha a Dob, vagy cserép edény

ben lévő víz mozgása valamelly a' főld alatt esz

közlött munkát jelentett, tüstént meg semmisé

tett szorgalmatos ellentásással az Ellenségnek ipar

kodása. -
-

Valamenyiszer őrző Csoportok az erősségből

az Ellenségre ki ütöttek, anyiszor dühösködött

ugyan a halál kardjok emésztő Éle alatt, mind

azonáltal mérész Bátorságok meg nem gátolhatta

az öszve gyűltt ellenséges sokaságnak a Város

veszedelmére czélozó Fortéllyait.

Midőn egykor a Főld alatt ásott, és puska

orral meg töltött Lyukakból harmincz lépésnyi

oszszú fal felvettetett, az ellenség omló Patak

módjára tolódott az Omladékokra, mellyeket a'

győzedelmes Oltalmazóknak pánczélos Melyje vas

Bástya gyanánt védelmezett, és igy az őrző Se

regnek vitézsége nem engedvén a' Török Dühös

ségnek, haszontalan hullottak egész Sorok az O

rizet boszuló karjai által. A Város falai ezután

több helyen omladékokba forgattattván, a roha
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nás, és ellentállás husszor újtatott meg veteke

dő méreggel; de Bécsnek Ör-Angyala mindég

szemben tartván a keresztnek büszke ellenségét,

a Győzedelmet mindenkor a keresztény Seregek

kezébe szállította.

Az ostromlás közepette Ferdinándnak hatal

mas erővel a Város megszabadítására való köze

lítése dicső jövendőkkel bíztatta a Városbélieket,

szerencsés előnyomulásának hiteles tudósítása új

lelket öntött Lelkekbe, és vitéz Bátorságoknak ál

landóságát nevelte, kik határtalan Orömöket az

ágyúknak harsogó durrogásaival kinyilatkoztatták

az ellenség nem kevés Réműlésére.

Ambár már számos áldozatok hullottak volt

a vakmerő Ostromlók részéről a halálnak kebe

lébe, még is szüntelen verette Szoliman a Rom

lásnak ropogásai között a Város falait olly eltö

kéléssel, mellytől őtet sem a megszállottaknak

nyakas ellentállása, sem eltiggadt népének nyil

ván való Zúgolódása meg nem gátolhatta. Vég

tére Szent Mihály hava 14-kére közönséges ro

hanást parancsolt, de Seregének nagyobb része

magát ez ellen szegezvén, kardokkal, és Doron

gokkal hajtatott a szembe tűnő veszedelembe.

Minekutánna Szolimán a Török Jegyzések

szerént negyven ezer embert haszontalan féláldo

zott volna, meg félemlett Népének kicsiny hitű

sége, az Eleségnek fogyatkozása, a komor egés

ségtelen őszi idők beütése, és a segítő német

Hatalom előnyomulása anyira meg rezzentette ke

vély átalkodását, hogy huszon három napig tar

tó kemény ostromlása után felfuvalkodott inté

zettyeivel felhagyni, és gyalázatos visszavonását

már az utolsó Rárohanás szerencsétlen kimene

telével meghatározni kéntelenítettnék.

Vadászták azonban az embertelen Tatárok

nak vad Rajai a keresztényeket, és azokat eze



* 109

renként a Török Táborba hajtották. Ezen Sze

rencsétleneknek sokasága félelembe tartotta Szo

limánt, kinek habzó képzelődésében azon gon

dolat termett, mindha á gyámoltalan keresztény

foglyok lelketlen szívét a Szabadság-szeretet né

pének vesztére új lélekkel meg lelkesíthettné; az

ért csak száz ezeret itéltt Rabszolgaságra, a te

mérdek maradékot pedig a Város szeme előtt

minden irgalom nélkűl lemészároltatta, hogy Po

gány kegyetlenségének nyomait a késő Századok

nak elő emlékezetében fenn tarthassa. Ezen vad

Dühösségének áldozattyát meg tévén, tüz okádó

Eszközeit még egyszer a Város ellen kipattan

totta, és Szent Mihály hava 14-kén éjtszakai tizen

egy órakor gazdag zsákmánnyal megterhelve, un

dok Ragadományának, és fertelmes kegyetlensé

ének Látpiarczát elhagyván, mind azt Hamuba

örgattatta, a' minek ennekelőtte a Lángok mér

e kegyelmezett. – Következendő nap a Duna

apitányság is kimozdultt Fészkéből, mélyen érez

vén úttyában a kiütött városi Orizetnek csapá

sait; egyedűl Ibrahim, a Török Birodalomnak

nagy Vezérje, ki az eltakarodott Császár Bátor

ságát hatvan ezer Lovassal fedezte, maradott ha

di szállásában, hogy préda űzésre kibocsátott cso

portyait magához csatolhassa, és, ha a környűl

állások kedveznének, a Vár megvételére nézve

szerencséjét még egyszer meg próbálhassa.

Már ez előtt három elfogott Katona, egy Ka

rintiai, egy Posonyi, és egy Bécsi születés, kik

nek hűségét a Török meg vásárolta, Szolimán

tól Bécsbe útasítatott, hogy a Várost több he

lyen felgyújesák a Pogányok pedig, ha az Örizet

a Gyuladás lecsillapításában foglalatoskodnék,

egész erővel a Romladékon a Városba bé ro

hanhassanak. Azonban a Gyulasztók gonosz tö

rekedése napfényre kerekedvén, azok a hadi Ta

t
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nács végzése szerént felfertályoztattak, és Tete

meik a Város falaira függesztettek. Igy Ibrahim

utolsó Reménnyében is meg csalattattván, a fog

lyok kiváltása után két nap mulva Szolimán gyors

lépéseit követte. Az élet szűke nagy kárt okozott

Seregében, és úttya Budáig dögtestekkel meg va

la terhelve. Ezen kívűl a Városi Orizet is az El

lenség Sietségét használni akarván, űzőbe vette

hadának fedező részét, sokat lekaszáltt kardja

élével, sokat fogságba ejtett, számos Kereszté

nyeket a Rabszolgaságból megszabadított, és

több el rablott kincseket kezére kerített,

245.

Eltűntt már az Ellenség, de még nagyobb

Fergeteg fenyegette Bécs Városának elbágyott La

kosait. Az Ozmánok véletlen eltakarodása után

Fridrik Bajor Herczeg, a Német segítő Sereg fő

hadi Vezére Szent Mihály hava 18-kán Bécsbe

Jövetelével az Orizetnek mustrálását szükséges

nek tartotta, mellynek alkalmával a német Bi

rodalmi őrző katonaság hánykodó Tenger gyanánt

zendűlésre pattanván, a Dárdáknak rettenetes

fenyegetésével ötös Zsoldot kívántt; külömben a'

Városon hatalmaskodni, és a Polgárok házait,

prédára vettni akarván. Fridrik Herczeg a Táma

dás szomorú következésének elmellőzésére min

den katonának hármas zsoldot igértt, a józanabb

rész mindazonáltal a büntető Hatalmat, és jó

Nevének megtartását fontolóra vévén, kettőssel

megelégedett. Ez által a Pártosok száma Cson

kétást szenvedvén, könyen kitudódott a Zenebo

na indító, ki, minekutánna nyelve ki szakaszta

tott, az akasztófán találta vétkes Cselekedetének

meg érdemlett Jutalmát. Szerencsésen le csilla

pítatott a Katonaság között való habzás, és igy
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megmenekedett a Polgár az ásítozó Veszedelem

től, mellyben élete forgott vagyonyával,

Bécs Városa az Ellenség kegyetlen szoron

gattatásaitól megszabadulván, a' le döntött Váro

si Falaknak, és meg károsodott Epűletek hely

re állítására fordította az első figyelmét; egyedűl

a külső Városok, és ezekkel határozó Helységek

maradtanak hosszabb ideig Romladékjokban: ugy

példának okáért a török Dühösségtől elpusztí

tatott Sziechenalsz nevezetű Falu helyén csak száz

tizenhét esztendő elfolyása után építtetett az első

Ház Thury Jánostól, *) a kitől a mostaniNusz

dorfi Linea felé fekvő, szépen fel épűltt Főld

nyerte nevezetét.

, Az anyaváros kívűl lévő hasznos Intézetek

kel a polgár Ispitál is az ellenség közelítésével

kőhalomra fordítattván, I. Ferdinánd a gyámol

talan Polgárokat 1550-ban a Karintiai útzában

lévő Szent Klára Apáczáinak klastromába, ezeket

pedig az ügyefogyott Szarándokok elfogadására

rendeltetett Intézetbe helyheztette.

144.

Minekutánna Zápolya János II. Szolimán ál

tal a Királyi méltóságban meg erősített volna,

***

|

*) Erröl bizonságot szerez ezen Ház homlokára hely

heztetett Felirás: A

93ot ?ÍÍtct3 alIbiet ein Qotf ftanb

903cfd0e3 G5icdjena(3 genannt,

21f3 man 3e5ft 1529. Sabt

930n 3űrden 3erítőbtet var.

2Inje30 , at3 man 1646. fagt,

Sobon 25uty bit3 %auš tróautt 6at.

\
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vissza tértt a Pogány mocskos fészkébe, és Fer

dinánd az ellenkező Király hatalmát meg törni

igyekezett. Ezen okból Rogendorf Viliam Vezér

lése alatt Seregét a Dunán le felé indíttván, Esz

tergomot, Visegrádot , és Váczot elfoglaltatta,

azután Buda meg vételére indítatta bátor szívű

katonájit, mellyben Gritti Lajos *) hagyattatott

Zápolya János védelmére három ezer Törökkel.

Czéllyához érkezvén Rogendorf, 1550-ban Szent

András hava 1-ső napján tellyes erővel Buda os

tromlásához fogott, de azt rövid idő mulva, mi

vel Jahioglu Mehemed, Belgrádi Bassa emlétett

Gritti Lajos alattomos Levelére hirtelen nagy se

gítséggel az ostromlott Vár alatt termett, félben

szakasztani, és Ostriába vissza térni kéntelenít

tetett. Mehemed a Német Vezér vissza vonásá

val meg nem elégedvén, Társzekereit , hajójit,

ágyúit gyalog lator társaival Pest alatt hagyván,

Ferdinánd Birtokába, az ugynevezett Mátyus fől

dére, vagy a Vág, Nyitra, és Garan fók melyjé

keire berontott, tizenöt napig tűzzel , 's vassal

kegyetlenkedett, és gazdag prédával megterhelve,

tiz ezer keresztényt ragadott rabszolgaságra.

145.

II. Szolimán Bécs Falai előtt népében oko

zott kárt, és képzeltt Győzhetetlensége sértését

meg akarván boszulni, Bécs Városát, sőt az egész

Német Birodalmat ismét rettenetes hatalommal

fenyegette. Büszke Feltételeinek előre repűlő hí

*) VeIenczci Fejedelem Gritti Andrásnak valamely

konstantzinápolyi Asszonytól való fija, Konstantziná

polyban neveltetett, és Szolimán kegyelmével dicse

kedett.
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re csak hamar V. Károly Császár értelmére ho

zatattván, haladék nélkűl az ellenség sikeres el

fogadására meg felelő Tábort gyűjtött, mellyet

személyesen vezérelni szándékozott. Bécs Váro

sa, az Ozmán Igyekezetnek czéllya, újra határ

talan félelembe merűlvén, falai meg erősítésén

szakadatlanul munkálkodott, melly alkalmatos

sággal a külső Városoknak árva maradványai a

főldig le rontattak, hogy az ellenségnek bátor

ságra ne szolgálhassanak. *

Ki mozdultt 1552-ben nagy készűlettel Szo

* limán Konstantzinápolyból, és mindeneknek vá

rásán kívűl a Dunát jobb kéz felé hagyván, Tá

borát Vas Vármegyében Kőszeg nevű, nem igen

nevezetes Vár alá vitte, mellyet Jurisith Miklós

Szegniából származott vitéz Dalmát, ki közönsé

gesen Nikoliczának neveztetett, száz rendszerént

való katonával, és hét száz Paraszttal álhatatos

san védelmezett. Minekutánna az Ellenség tizen

három helyen a csekély erősség falait felvettette

volna; tizenegyszer ment, de mindég szerencsét

len kimenetellel az Ostromnak; végtére a meg

parancsoltt közönséges Rohanás alkalmatosságá

val hátra nyomattatott az Orizet a pogány ádá

zástól, melly már a félholdos Lófarkait a Várfa

laira szegezte. A közelgető Veszedelem réműlés

be hozta a Lakosokat; az Asszonyok, és Gyer

mekek mindenütt a kegyetlen halál csont képét

szemlélvén, szívszaggató Jajgásaikkal töltötték

meg a Levegőt. Az Éllenség ezen rettenetes Si

koltást öröm, kinyilatkoztatásnak magyarázván,

* olly vélekedésbe tántorgott, hogy új Seregek je

lentenek meg az Ostromlottaknak segedelmére.

Az Ozmánok Csökkenését meg esmérvén az Öri

zet új bátorsággal lelkesíttve, véres fejjel küldöt

te vissza az ellenséget Táborába,
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Tajtékozott Boszuságában Szolimán , hogy

huszonöt napi meg szállása után be nem mehe

tett az ostromlott erősség Birtokába; mindazon

által gyalázattya meg palástolására nyájassan ar

ra kérette Jurisith Miklóst hogy csak egy, vagy

két Zászló allja Jáncsánságot bocsátana a Várnak

egyik részébe, ez pedig a falakon Allát kiálthas

son. A felfuvalkodott Fejedelem ezen kívánság

nak tellyesítésére táborával való elköltözését aján

lotta. A Várnak főkapitánnya kérésének enged

vén, Szolimán az Ostromot félbe szakasztotta,

és Magyar Országból a Stiriai havasokon, által

Grécz alá tolódott, a honnan tizen öt ezer Lo

vasokat bocsátott Miháloglu parancsolattya alatt

Ostriának zsákmányozására, . . . . .

146.,

Kőszeg Várának hosszabb ideig tartó Ostrom

lása alkalmatosságot adott V. Károly Császárnak

hatalma egyesítésére, ki a Német Tudósítások

szerént két száz hatvan ezer Főből, a magyar

jegyzések szerént pedig kilenczven ezer gyalog, és

harmincz ezer Lovasból álló Sereggel, Fridrik

Bajor Herczeg vezérlése alatt Bécs színe előttTá

borba szállott, Magyar ruhába öltözve, hogy a'

Nemzet szeretetét meg nyerhesse.

Szolimán Károly Császár jól felkészűltt fegy

vereseinek erejéről tudósítattván, hadainak igen

szorultt állapottyában nem mérészlettellenségével

szembe szállani; hanem szaladó formán sok ke

ringések között Stiriából Tót Országba, onnén

pedig hirtelen Konstantzinápolyba visszafordultt.

A Mihaloglu Bassa vezérlése alatt Ostriában dü

hösködő Csoportok V. Károly külömböző Nem

zetekből álló Seregeivel szembetalálkozván, mind

egy lábig levágattattak. -
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147

Szolimán eltávozása után Zápolya János I.

Ferdinánd számos Zsoldossai előtt félelembe

burkózván, egy esztendei fegyver -szünésért ese

dezett, mellyet meg nem tagadott Ferdinánd, a'

Békesség megszerzésének Reménnyével táplál

tattván. E végre Károly Császár Közbírónak vá

lasztatott, és az 1555-ben elkezdődött alkudo

zás elsőben Váczon, azután Posonyba folyta

tódott; a Békesség mindazonáltal az útban vet

tetett akadályok elhárítása után 1558-ban Bőjt

elő havának 24-dik napján Nagy Váradon mentt

tökélletességre illy Feltételek alatt: hogy mind

Ferdinánd, mind Zápolya János a Magyar Or

szági Királyi nevet, és minden kezek alatt lévő

Birtokot meg tarthassák. Erdély egész Magyar

Országgal együtt Zápolya János halála után Fer

dinándra, s maradékira szállyon; ha fia Szület

tettnék Jánosnak, annak Feleség a Ferdinánd

Leányai közül addassék, és birja attyának min

den örökös Jószágait Szepesi Herczegi méltóság

gal; végtére mind kettőnek ugyan azon Baráti,

és Ellenségi légyenek.

148.

Zápolya János 1540-ben Szent Jakab hava

21-kén ötvenharmadik esztendős korában a Ter

mészet adóját lefizetvén, végső Rendelésében

Ferdinánddal kötött Egyezés ellen Izabella Fe

leségétől, Zsigmond Lengyel Király Leányától

született Fiacskájának, János Zsigmondnak hagy

ta a Magyar Koronát. A kinevezett Gyámatyák

a Gyermeket Királynak kikiáltván, II. Szolimánt

Eszéki János, Pécsi Püspök, és Verbőczi Ist

ván az Ország Kanczellárja által meg kérették,
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hogy Zápolya János Örökösét az ingadozó Ki

rályi széken oltalmazza. Kedvessen vette Szoli
mám a követséget, és Izabellát Leányának, Gyer

mekét pedig Fijának fogadván, megígérte, hogy

mindenkor segítségökre lészen.

Ferdinánd elsőben csak okok által, az el

lenséges Kifejezések után pedig fegyverrel sür

gette Jussát velsz Lénárd vezérelte Buda meg
szállására Ferdinánd hatalmát; de a magyar,

és német katonaság között táborában ellenkezés

támadván, ki szegezett czéllyát el nem érhette.

Következendő 15l1-ben Rogendorf Farkas kül

dettetett Buda meg vételére, mellyet ama neve

zetes Martinuzius György Nagy Váradi Püspök,

Török Bálint, és Petrovics Péter vitézűl oltal

maztak. Az Őrizet már ennekelőtte a Pogányok”

hathatós segedelmét Követek által óhajtván, meg

jelent az Ozmán Fejedelem parancsolattyára a'

Belgrádi Bassa, Jagioglu Mehemed vad nemze
tével, és Rogendorf Farkast megfuttattván, rö

vid idő mulva Budát az Ostrom alól fel szaba

dította.

• • • • • • #

149.

Az ellenséges előnyomulásnak „meggátolá

sára ezer kezek foglalatoskodtak szünet nélkűl

Bécs városának meg erősítésében, azonban a'

Döghalál fertelmessége bé csúszván a munkál

kodó szorgalmat félbe szakasztotta, és követke

zendő 151,3-dik Esztendőben lévő Gyertyaszen

telő Boldog Asszony napig kegyetlenkedvén,

östria népességének harmad részét életétől meg
fosztotta. - -

Midőn ezen ragadozó Nyavalya 1541-dik esz

tendőben Bécs városát pusztította, Pölliczer

Krispinnek, Bécsi Polgárnak engedelem adatott,
- - hogy
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hogy az úgy nevezett Bécsi hegy legfőbb pon

iyán lévő fafeszület helyett Krisztus Ürunk Már

tíromságának emlékezetére saját kölcségén Kő

oszlopot tétethessen. Tüstént kezdetét vette

ugyan ezen, Góth izlésben készítendő alkot

mány; mindazonáltal a mostoha idők fordulá

sai miatt csak 1551-ben mehetett tökélletesség

re. Mivel ennek faragott fő képe kétfelől a Szent

Krispinus, és Krispinianus Testállásával fel va

la ékesíttve, ezen jámbor szerzemény a köz Be

szédben vagy a nevezett Szent Krispinustól,

vagy talán§" Pőlliczer Krispinustól a'

három első Betű elhagyásával Spinus, vagy Spi

nem-Kreutz (Krispinus Kereszt) végtére tudatlan

ságból Spinerin-Kreutz nevezetet nyertt, és idő

jártával számos Meséknek adott alkalmatosságot.

Valamint 1545-ban Don Diaco de Sarava,

egy Spanyol vagyonos ember, a felebaráti sze

retettől búzdíttva, azon Ispitálnak, melly későb

ben Ferdinánd Királynak bőkezűségével állandó

időkre gyarapíttva, a Császári Ispitál név alatt

esméretes vala, talpkövet vetett: ugy a Pestis

szüntével a Bécsi Polgárok az Ország Rendei

.vel; Moricz Szász, és Viliam Bajor Hcrczegek,

a német Birodalmi Városokkal versent iparkod

tanak a köz jó eszközlésére czélozó Igyekezet

tyeiket kinyilatkoztattni. Igy a hazafiui Buzgó

ság jeles pénzbéli ajánlásokkal segíttetvén, Hirsch

vogel Ágoston hadi építőmester Rajzolattya

szerént szakadatlanul folytattatott a Város meg

erősítése. Az uj alkotmányok homlokára hely

heztetett Felirások tagadhatatlanná teszik, hogy

I. Ferdinánd bőlcs kormányozása alatt a Szent

Domokos Szerzetének szomszédságában lévő
-4

Bécs Város I. Dar. . M
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Bodzafabástya a Bécsi Polgárságnak, ") a vizi

mesterségi, "") Karintiai, "") az úgy nevezett

Braun")és Elend") Bástyák pedig a német Bi

*) - D. O. M.

DD. NN. Caroli, et Ferdinandi Perrennium Au

gust. saluber. Juss. Hoc Propugnaculum a funda

men. contra Turcarum vim , ordinante viro cla

riss. Leonhardo Velsio Sacri Regii Palatii Comi

te, et utriusque militiac Magistro, Insistente etiam

Stephano Denekio Consule vigilantiss. S. P. Q.

Viennensis Curae horum Comiss. ad extremam

manum perdux. Aere publico , Anno Christi

MDXLV. V. S. L. L. M. -

**) Ferdinandus Rom. Germ. Hung. Boe. ZG. Rex.

Inf. Hisp. Arch. Aust. Dux Burg. ZC. Sacri Rom.

Imp. Ord: et Statuum sumptib. -

"" constrai J*.

Anno Christi MDLI.
***) Ferdinandus Rom. Germ. Hung. Boem. ZC

Rex. Inf. Hisp. Arch. Austr. Dux Burg. ZC. Sacri

Re* Imp. Ord. et statuum Sumptibus consrt"ijuss.

- Anno Christi MDLII.

Renovatum anno 1641.

***) Ferdinandus Rom. Germ. Hung. Boem. ZG.

Rex. Inf. Hisp Arch. Austr. Dux Burg. ZG. Sacri

Rom. Imp. Ord. et Statuum sumptibus construi

juss. - -

Anno Christi MDLV.

*****) Ferdinand P. Elect. Roman Imp. Germ.

Hung. Boem ZC. Rex. Inf. Hisp. Arch. Austr.

Dux Búrg. ZC Sacri Rom. Imp. Ordi. ct Statuum

Sumptibus construi Juss. Anno Cristi MDLXI.



179

rodalmi Rendek, végtére a Császári Palotába ve

zető Schvaiczer, ") és új kapu Ferdinánd buzgó

Tehetségének köszönheti vagyonságát, melly

utolsónak boltozatköve száz hatvan négy má

zsát, és ötven egy fontot nyomván, "") legna

gyobb kőnek tartatott Bécs Városában.

A Szinger utzában lévő Apáczák a Szent

Lőrinczhez neveztetett asszonyi Szerzettel egye

sítettvén, az igy kiürűltt Szent Miklós Klastro

ma még 1555-ban az akkori Bécsi Püspök Fáber

János által a szegény tanuló Ifjúság nevelő há

zára fordíttatott, mellybe mindazonáltal 1545

ben Szent Ferentz Szerzetesei helyheztettek; kik

a Pogányok közelítésével a külső Városban lé

vő Lakhelyöket elhagyni kéntelenítettvén a Bé

csi Ostromlás idejétől fogva a Szent RupertTem

plománál laktanak.

Emlékezetre méltó egy Frankóniából szár

mazott új Vallásbéli Péklegénynek, Hayn János

nak vakmerő Cselekedete, ki 1549-ben Úr nap

ján a Búcsújárás alkalmával a Graben Piarczon

a Pap kezéből az oltáriszentséget kiragadván,

azt rettenetes káromlások között a közel lévő

zöld koszorúhoz neveztetett házba vetette, a hol

Ferdinánd által egy emlék-oszlop emeltetett fel,

mellynek felírása") ezen szörnyű gonoszságot,

*) Ferdinandus Rom.German. Hung. Boem. ZG. Rex.

Inf. Hisp. Archi. Austr. Dur. Burg. VND. ZC. A.

MDLII.

**) Dieser Stain vigt 164. C. 51 p. -

. . . . . . . . . . . . . . . LVIII.

***)Anno Domini 1549 am adjten be3bci(igen %tobnícid;*

nam3tag ifi burd cinen gottlofen Renfftn tint*

%titfttt ín btt pro3effion ba3 69űjtvűtbíg« G5aftatutut

-
M 2
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és annak meg büntetése módját foglalta ma

gában." - * -

Mivel ebben az időben a Mózes Törvénye -

szerént Bécs Városában élő sokaság mindenféle,

tőle elkövetett Illetlenségeket a Keresztényekre

vetett, Ferdinánd fenyíték alatt meg parancsol

ta, hogy a Zsidóság külömböztető Jelt, tudnil

lik sárga posztóból való kerék fótot visellyen

felső ruháján.

150.

Ambár Ferdinánd az új Hittudománynak

Tartományaiban nyomtatás által való kiterjeszté

sét élet vesztés alatt meg tiltotta, még is anyi

ra gyarapodott Bécs Városában Luther Márton'

követőjinek száma, hogy majd fellyűl haladná

a római vallásbélieket. Ezen környűlállások kö

zepette elfogadta a jámbor Fejedelem 1551-ben

a Jézus Társaságát, hogy a Hit ágozattyainak

ki hirdetésében, és a nevendék nyájnak oktatá

sában foglalatoskodjék. Ezen egyházi Rendnek

Tagjai alkalmatos Lakhely szűkében, eleintén a'

Szent Domokos Szerzetének épűlettyében, 1554

ben pedig a Kármelhegyi Barátoknak a Hóf Pi

arczon lévő, és egészlen ki ürűltt Monostorába,

1200 forint jövedelemmel helyheztettek, minek

1Inverfc6cm3 auš ben 3űnben geriffen, unb an bitfen

Ábrt mit erfd6ted (id0ct Gjotte3{űfterung auf ba3 ($rba

veid genoorfen worben um nocídje graufame 25at

ibmt 8un0t, unb 3anb abgebauen, folgenb3 3u btt

${ittftatt 9cfájícíft, unb bafcf0ft tebenbig verbrennet

worben bíző ifi antern 3uv"Barnung bitft &tbáátnuß

birótt gtfttttt. -
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utánna ezen Szerzet fogyatkézása többször meg

újított kérésre nem pótoltatott volna. »

Ebben az időben Bécs Városába érkezett

ama híres Jézus-Társaságbéli áldozó Pap, Ka

nisius Péter, ki szép Tudománnyára, és Buz

góságára nézve Vertvein Kristóf halálával árva

ságra jutott Bécsi Püspökségre emeltetett; melly

méltóságot mindazonáltal szerzetesbéli megalá,

zásból el nem fogadván, egyedűl egy esztent

deig folytatta a megye Igazgatását. * * *

- A Bécsi Káptalan az első Szerzés meg ha

tározása szerént huszonnégy Kánonokot szám

láltt, kiknek fele az Idők mostohaságának ter

he alatt nyomorogván, a szükséges jövedelem

fogyatkozásában tisztességes élelmet Lelki-Pász

torságban keresni kénteleníttetett, hogy tehát

Ferdinánd ezen Szent közönségnek sorsát meg

jobbíthassa, annak számát tizenhatra leszállítot

ta, és ez által azt eszközlötte, hogy a káptalan

tagjai hívatallyokhoz képest az ősi kegyes Har

gyományból illendőbben élhettenek, és méltóság

gok megálázásával a Káptalan kivűl való szolgár

latra nem szorultanak. - -

151. - »

Az 1555-dik és 1556-dik esztendőt az teszi

nevezetessé, hogy V. Károly Császár hátra lévő

napjait a magányos életnek szentelvén, Német

Allfőld, és Spanyol Ország kormánnyát II. Fi

lep Fijának, a Császári Pálczát pedig Ferdinánd

Ottsének által engedte. -

Mivel pedig az Apostoli széken a hármas

koronával felékesíttve űlő IV. Pál az Indulatok

habjaitól elragadtattván, Ferdinándot új méltó

ságában megerősíteni, és a Császári koronát

Fejére tenni nem akará, ezen komorságból szár
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mazott, hogy a római Császárok jövendőben a

szent atya által való megkoronáztatásokat nem

óhajtották, -

- * **-
152.

Valamint Ferdinánd Császár Magyar és Er

dély Országra nézve Zápolya János Ozveggyével

Izabellával : ugy ennek halála után János Zsig

mond fijával meg egyezni igyekezett; de maga

a Nemzet Egyenetlensége, és a Török hatalom

mak béfolyása buzgó. Törekedéseit nyakasan gá

tolván, a polgári háború az Ország romlásával

folytattatott szűnet nélkűl a gyámoltalan Haza'

kebelében. - -

• Azonban 1562-ben Buszbek Augerius Gisz

lerius, kit Ferdinánd még hét esztendő előtt a'

Békesség eszközlésére küldött Konstanczinápoly

ba tellyes hatalommal, követségét régen óhajtott

kimenetellel tetézvén, fegyver szűnést hozott

mellyben a Békesség nyolcz egymás után kö

vetkezendő esztendőre a többi között olly Fel

tétel alatt meg határoztatott, hogy Ferdinánd

Császár köteles legyen, esztendőnként harmincz

ezer aranyat Konstanczinápolyba küldeni, és a'

Béke kötést János Zsigmondra is kiterjeszteni. –

Késszebb volt a jámbor Fejedelem illyen okon,

's módon ajánlott Békességet elfogadni, mint

Népeinek végső Veszedelmével a szerencsétlen

háborút folytatni, melly által elbágyott Tarto

mányainak állandó Boldogságot nem szerez

hetett. -

* Azon elpusztultt külső Városi Térség, mel

lyen a Török ostromlás előtt Szent Theobald

Klastroma vala helyheztettve , nevezett 1562-dik

esztendőben Tudós Frankholin Jánosnak, és

maradékinak olly Feltétel alatt örökös Jussal en
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gedtetett által, hogy ottan Szélmalmokat épí

isen, a' mellyektől ezen szépen fel épűltt külső

Város Vindműhl nevezetét nyerte.

155.

Szert tévén az ideig tartó Békességre Fer

dinánd, 1565-ban Szent Mihály hava 8-dik nap

ján némely vetélkedések után Maksz fiját Oláh

íMiklós Esztergomi Érsek által Magyar Országi

Királyságra koronáztatta, és minekutánna a Tri

enti egyházi Gyűlés, és IV. Pius Pápa színe előtt

a papi nőtelenségnek felbontásáért haszontalan

esedezett, az egyházi egyenetlenségek elhárítá

sára ama nevezetes Kassander által egy Irományt

készíttetett, melly az anyiszor, de mindég sze

rencsétlen kimenetellel keresett vallásbéli egyes

ségnek talpkövet vessen. Azonban az Isteni Vég

zés 1564-ben szent Jakab hava 25-kén ellankadt

árnyék héjából nagy lelkének jobb világba intett,

és Teste következendő esztendőben kiss Asszony

hava 6-kán az udvari Kápolnából császári Tisz

telettel a Szent István Templomába késértettvén

onnén Prágába vitetett, és szerelmes Hitvese An

na mellé tétetett.

154.

Ferdinánd Örököse II. Maksz Uraságának

kedvetlen Versengésen kellett kezdődni. A Csá-,

szári hadaknakVezérje Balassa Menyhárd prédá

ra való megrögzött vágyódásának ellent nem ál

hattván, a kötött Békesség megsértésével II. Já

nos Birtokába ütött, és ellenséges próbájával vi

szont való ellenséges Igyekezetre adott alkalma

tosságot. Ekképpen a polgári háborúnak magva
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ismét kihintődvén, János elsőben emeltt Zász

lót a Békesség megtartását kívánó II. Maksz el

len, kinek ügyét V. Károly Császár vezérli szól

gálattyában meg őszűltt Szvendi Lázár, és Bá

thori István, az Ország Bírája védelmezték.

II. János, Maksz erejének meg nem felel

hettvén, 1565-ben Békési Gáspár által II. Szo

limánhoz folyamodott. Segítette kérésének elfo

gadását azon környűlállás is, hogy a harmincz

ezer aranyból álló adó két esztendőtől fogva meg

nem küldődött. Ezen okon olly czéllal jött Szoli

mán dühösködő lator-társaival 1566-ban Magyar

Országra, hogy azt egészlen elfoglalván , Bécs

meg vételéből származó dicsőséges Győzedelem

mel rekeszsze bé vitéz Cselekedeteit; de Sziget

Várának ostromlásában, mellyet ama halhatatlan

Magyar Leonidás, Zrinyi Miklós, utolsó Pillan

tatig védelmezett, meg halván, és ezen Erősség

megvétele után a nagy Török tábor Nándor Fe

jérvárra vissza térvén, Maksz, Szolimánt a Csá

szárságban követő II. Szelimmel az Egri Püspök

Veráncz Antal által békességet kötni igyekezett,

melly mindazonáltal csak 1568-ban hajthattatott

Drinápolyban nyolcz egymás után következendő

esztendőre tökéletességre. *

II. János a Török képmutatásra ráesmérvén,

az Ozmán Társaságot Maksz Barátságával fel

váltani meghatározta, de a Halhatatlanság kü

szöpébe lépvén, a nemzet Boldogságára erányo

zó czéllyát el nem érhette.

155.

Valamint II. Maksz a Császári méltóságra

való felemeltetése után a Magyar Nemzet hajlan

dóságának megnyerésére Luther Márton köve

töjinek az új vallás gyakorlására nézve bizonyos
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szabadságokat ajánlott: ugy Bécs Városában is

e végre az ottan meg gyarapodott új vallásbéli

közönségnek a Minoritáktemplomát, és klastrom

joknak egyik részét által engedte.

Emlékezetre méltó, hogy Maksz engedelmé

vel 1571-ben a közönséges adóktól felszabadít

tatott Bécsi Országház kapuinak homlokára egy

férfiui kar tétetett, melly mai napig ") alatt lévő

felírás felett egy mezítelen Pallost visel.

Ezen esztendőben választatott Báthory Ist

ván Erdély Országi Fejedelemnek, melly méltó

ságot olly dicséretesen vitte, hogy 1576-ban a'

Lengyel Királyi Szék elnyerésére érdemesnek ítél

tettnék, mellyen őtet Maksznak, a Regenspurgi

Gyűlés alkalmával nevezett esztendőbéli Mind

szent hava 22-kén történt véletlen halála meg

erősítette, kit a Lengyeleknek egyik része Ki

rálynak ki kiáltotta.

156.

II. Rudolf szállott elhunytt attyának Jussai

ba, ki már 1572-ben a Magyar, és nem soká

ra Maksz halála után a Császári korona fényével

is környűlvétetett. A Csendességet szerető Feje

delem magát az Égforgás-Tudománynak, és Ércz

Válosztás mesterségnek adván, az Uralkodásra

*) Qer 3tőm. taíf. Jtaj- unfetô a[fergnűbigficn Canbe3e

fűtften ernfiltűje 90'einung, unb 8efcbt íft , baj fió

Sticmanb, met er aud, feynmag, unterfiebe, ín, ober

vot biefen 6cfreyten Banbóauš bít Bőót 3u blőfen, obet

38aIgen, unb 3ucfd6Iagen, nod; 3u Stomorn, weld00

ab«t freuenfid; battoibet 5anb[en, baj bicfcfbtn 4*

Ici5, unb Ieben nad, ungnabcn beftafét vetben fo[{"ti

Actum im 1571. §a5t.
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kevesebb figyelmet fordított; mindazonáltal III.

Amurattal, ki 1575-ben II. Szelim attyának he

lyében állott, fegyvernyugvást kötött, mellynek

eltételei szerént egyik a másik birtokába béüt

hetett; mivel a barátságos egyezés egyedűl a'

Városoknak ágyukkal való ostromlását tilalmaz

ta, innén származott, hogy a préda-űzés, és ap

róbb Csatázás meg nem gátoltathatnék sebes] fo

lyásában.

A Bécsi Lazaretomban lévő Isteni ház az

1579-dik esztendőnek köszöni tökélletességét,

melly Gáspár János Bécsi Püspök által szentel

tetett fel Szent Iván hava 22-kén keresztelő Szent

János tiszteletére. Ugyan ezen esztendőben téte

tett Szent István templomának csonka tornyára

Szaffoi Gáspár kőfaragó által a kissebb Torony,

mellynek béfedelezésére harmincz kilencz mázsa,

és nyolczvan kilencz font réz fordítatott.

157.

Midőn Rudolf Császár 1579-ben Prága Vá

rosában tartózkodnék, és Erneszt Ottse vinné a'

helytartói hatalmat, Bécs Városából, és a kör

nyűllévő térségből Szent Jakab hava 10-kén majd

öt ezer új Vallásbéli tolódott a Császári Palotá

nak tágos udvarába , ájtatos foglalatosságainak

szabad gyakorlását kívánván; békeségesen elosz

lott mind azonáltal az öszve gyült Sokaság,

minekutánna a Helytartó a Császárnál való

közbenvetését ajánlotta, ki azonban buzgó kéré

söket tekéntetbe nem vévén, a Zászló tartókat

számkivetésbe űzette. -

- A Magyar Történetek Töredékjeiben talál

tam, hogy ezen időben valamelly Kruszithius ne

vezetű hadi Vezér a Szent Györgyi , és Bazini

Uradalmat Posony Vármegyében örökös Jussal

tartotta, melly halála után Ozvegyére, született



187

Pálfy Katalinra, és ennek második Férjére Illés

házy Istvánra szállott Zálog fejében. Ugy lehet

tehát, hogy azon Szent Győrgyi, és Bazini Bor

bála Grófné, kinek Tudós Fischer Jegyzéseiben

a török be rontás alkalmával széjjel döntött Klag

baum nevezetű Ispitál-Templomának 1581-ben

Omladékjából való felemeltetését tulajdoníttya,

emlétet Kruszithius Testvérje, vagy talán Leánya

vala.

Valamint Erzsébet, II. Maksz Császár Leá

nya, és IX. Károly Franczia Király Ozveggye a'

Szent ájtatosságtól indíttva, 1582-bén az ugy ne

vezett Király klastromot egy asszonyi Rendnek

helyheztetésére fundálta: ugy II Rudolf Császár

is a Szent Anna templomát, és Monostorát a'

Jézus"Társaságának ajándékozta; nem külömben

az 1585-ban bé csúszott Döghalál által kimulit

Himmelpforti Szent Norbert szabados , és fejér

Asszonyi Szerzetének fogyatkozását 1586-ban a'

Szent Jakab Klastromában Szent Agoston Regu

láji szerént elő Apáczákkal pótolta, melly eszten

dőben talpkövet vetett Billenburgi Veidner Fer

dinánd is az uralkodó Schvarczenberg Herczeg

Palotájában lévő Kápolnának. -

Hiteles hagyományokból kitetszik, hogy már

1560-ben a Szent István tornya Ora nélkűl nem

szűkölködött; mindazonáltal a közvélekedés oda

czéloz, hogy az Óratáblák egyedűl1586-ban, midőn

a Pestis ismét kezdett kegyetlenkedni, nyerték

helyheztetésöket: mivel ezen időtől fogva, vala- +

hányszor azok meg újítattak, a nevezett eszten

dő is mindenkor újra írattatott.

Szent Ferencz Szerzetessei 1589-ben a mai

Szent Jeronimos klastromába költözvén, előb

beni Lakások a városi Tanácstól az árva Leány

kák nevelő házára fordíttatott.
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A Döghalál által okozott Sanyarúságokat

gyarapította ama rettenetes a Magyar Országi ka

pu (Stubenthor) szomszédságában 1590-ben Szent

öyörgy napján véletlenűl támadott Gyuladás,

mellynek kegyetlensége a Város nagy részét

hamuvá fordította. Tágos volt ugyan a Pusz

tításnak égő Térsége, mellyben az elnyomoro

dott Polgár vagyonnyának feláldozásával csak éle

te megtartásán törekedett, de még nagyobb ré

műlésbe vonta a gyámoltalan közönséget a Szent

Mihály havának 15-dik"" történt Földindu

lás, mellynek következésében több alkotmányok

öszve roskadtak, és számos épűletek megkárosít

tattak. Ezen szerencsétlen esetben szenvedett fő

képpen Szent István Templomának méltóságos

tornya, mellynek meg újítása alkalmával a szük

séges Mész közzé Bor öntetett, hogy a kövek ösz

ve forrasztásának nagyobb állandóság adatatthas

sék; ezen kívűl a Torony tetejére rézből erősen

meg aranyozott Gomb egy Csilaggal, és Félhold

dal talán azért helyheztetett, hogy a' Török, ha

időjártával Bécs alá tolódnék , ezen bámulásra

méltó alkotmánynak kegyelmezzen.
-

158.

A Török hatalom szerencsétlen Hazánk- -

nak szivében némely Magyar Fő - emberektől,

nevezetesen Rákóczi 'Sigmond, és Homonnai

Istvántól nagyon megszégyenítettvén, III. Amu

rát a megboszulás kecsegtető ösztönétől indí

tattva, 1505-ban rendszerént való hadat mondott

Rudolfnak, melly tizenöt esztendeig mind a két

részről hasonló keménységgel folytatódott; mind

azonáltal egyik rész a másikon egyátallyában

nem diadalmaskodhatott. A Szerencse végtére

még is a' Töröknek kedvezni látszatott, midőn

-



ez 1594-ben Tatát hatalmas kézzel elfoglalta, és

Szent Mihály hava 29-kén, Gróf Hardegg Ferdi

nánd gyalázatos árulása által Györ Várának Bir
tokába bémentt. A boszuálló Nemesis a hitet

-lenség megbűntetésére felkereste áldozattyait,

kik haladék nélkűl elfogatattván: a fenyítő fő

hadi tanács eleibe, 1595-ben pedig Szent Iván

hava 16-kán a Hof Piarczon felálíttatott, és fe

kete posztóval bévontt fa - alkotmányra vezettet

tek, a hol Győr Várának hadi rendtartója Gróf

Hardegg Ferdinánd, és ennek Büntársa Berlin

Miklós, Győri épitőmester, a Hohér pallosa

által ki-vágattattak haza sértés szennyével meg

fertöztetett életökből, minekutánna az elsőnek

jobb keze karjától elválasztatott volna, mellyel

a Felség hűségére esküdött.

Mivel az új rettenetes hatalomnak Konstan

czinápolyból való kimozdulásáról olly hiteles Tu

dósitás hozattatott a köz értelemre, hogy III.

Muhamet, ki már 1595-ben III. Amurátot a'

Császári Széken felváltotta; két száz ezer pusz

tító Latorból álló vad sokasággal siettne Bécs

városának ostromlására; nagy készűletek tétet

tek a pogány Ellenség sikeres elfogadására,

mellyeknek közepette egy fő, Diano Ferencz ne

vezetű Pattantyús a Törökkel allattomos Leve

lezést nevelvén, a vörös Torony, és Magyar

Ozszági kapu (Stubenthor) kőzöttlévő Bástyának

felvetésére magát lekötelezte, hogy ez által az

ellenségnek útat nyisson az Erőségbe. Ezen vét

kes Intézet a Városnak nem kevés szerencséjé

re annak idejében kinyílványosodván, a gonosz

áruló 1507-ben Boldog Asszony hava 7-kén ne

vezett Bünhelyen feje vesztével adózott, melly

nyársra vonattatott másoknak hasznos példá

jára.
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159.

A felső, es alsó Ostriai Pórság 1595. esz

tendőtűl fogva az új vallásbeli szabad gyakorlást

hoszontalan sürgetvén, öszve szövetkezve, tá

madást indított, a lelki pásztorokat békességes

nyájjaiktól elüzvén, több elfoglaltt Városokat,

várakat, helységeket, és Klastromokot prédára ve

tett, és számos illetlenségeket követett el a'köz nyu

godalom megsértésével. Mátyás Qstriai fő Her

czeg, mint Erneszt halála után Rudolf Császár

tellyes hatalmú képviselője a paraszt-támadást

lecsillapítani igyekezvén, 1507-ben zsoldosait

Kolonics Szigfrid Vezérlése alatt Szent Hipolit

Városa megszabadítására bocsátotta, mellyet a'

Pártosok keményen ostromoltak, Széjjel verette

tett nem sokára a nyakas Pórság, kinek része

fel konczoltatott, más része fogságba esett, és

a Zenebonának Fő-inditója Bécs Városában e

levenen kerékbe fonyattatott, kettőnek feje vétetett,

a többi bűnös Fogoly pedig füleitől megfosztatt

ván , a hűség - esküvés letétele után haza uta

síttatott. -

160.

Győr vára az Ozmának kegyetlen Ostora

alatt fohászkodván, az ellenséges béütésekre

nézve Ostria, főképpen pedig Bécs félelme map

ról napra nevekedett, melly mindazonáltal 1598

han Bőjt más hava 10-kén gyökerestől elenyé

szett, midőn a nevezett Erősséget Schwarczen

berg Adolf, és Pálffy Miklós vitézsége a Po

gányok fene körmei közül ismét ki ragadta. E

zen alkalmatosság okozta hogy Utolsónak, fé

nyes érdeméért a Magyar Rendek közbenjárásá



ra a’ Posonyi Vár adatott örökségül a’ hozzá 
tartozandó ingatlan Jószágokkal együtt,

Hogy Győr hatalmas Vár, és Ostriának 
kulcsa vala, onnén lehet arányozni: mivel Ru
dolf Császár háládatosságának kinyilatkoztatásá
ra parancsolatot adott hogy ezen győzedelmes 
Történetnek örök emlékezetére egész Ostriának 
Ország úttyain kő - Oszlopok; és Feszületek ál
lítassanak fel, és azokra következendő szavak 
mettzettessenek.

„Sag Gott dem Herrn Lob, und Dank,
„Daß Raab ist kommen an der Christen Hand.

Illyetén Emlék kövek mai napig több helye
ken czáfollyák a’ lefolytt Századoknak emésztő 
ragadozását: úgy példának okáért a' Skótziai ka
pun kívül, a’ külső Városi Vähringer utzában a’ 
Beckenháuszl nevezetű Korház szomszédságában 
helyheztetett Oszlop, és a’ Vien patak kőludján 
álló Kereszt bizonyíttya elő adásomat*)

Győr Várának vissza vételével a’ Török os
tromtól való félelem bécs Falaiból ki üzetettvén, 
a’keresztény buzgóság 1600-ban elfogadta a’ Ka
puczínus Szerzeteseket, kiknek Mollárd Erneszt 
Zászlós Úr a’ Szent Ulriki Hostádban Monostort, és 
SzentFerencz tiszteletére templomot is épített.

O Christ wenn du dies Chreutz sechst an,
So sag Gott Dank in den Fürgang 
Wegen der edlen Festung Rab ,
Die uns der Türk hat drungen ah 
Im September 94 — — — — — wieder 
Aber im 98. Jahr ———————
Im Martii wieder einnehmen lahn,
Sey Lob, Ehr, und Preys im höchsten Thron.
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Pápa Várának örző katonasága hátra lévő

Zsoldjának kiszolgáltatását haszontalan sürget

vén, a nevezett Erősséget 16oo-ban bizonyos ösz

vesség-pénz letételéért a Török kezére keríteni esz

mélkedett; ezen vétkes Intézet mindazonáltal

napfényre kelvén, a Pártosok Redern Menyhárd

Győri hadi rendtartó által többnyire levágattattak,

a Zenebona - Indítók pedig Bécsi fogságba ragad

tattak, kik közülSchaknegg LőrinczSzázados Mind

szent hava 27-kén a Hof Piarczon felfertályoz

tatott, Balde János Hadnagy, Benge Mihály zász

lótartó, és Revel Hiszszán Strázsamester,
huzattattak, De la Viszszon, De la Chor Hadna

gyok, Majer János hadi seborvos Lorans János,

Brandesz Mihály, és Muglier Klaudius a Graben,

Neu, és Hohenmark Piarczokon Fejek, és jobb

kezek vesztével büntetettek meg.

HasonlóképpenGrófParadeiszerGyörgyKanisa

Várának főkapitánnya vétkes Telhetetlenségének

tömjént hinteni akarván, az emlétett erősséget

ugyan azon esztendőben Mindszent hava 19-dik

napján szükség nélkül a Pogánynak által enged

te; de Bűntársaival nyomban elfogattattván, 1601

ben Mindszent hava 20-kán Kugler György Szá

zados társaságában Bécs Városának " Piar

czán feje, és jobb keze, Uhrmüller Viliam Szá

zados, és Straszszó Húgo Zászló tartónak egye

dül Feje vétetett, Nusch Pongrácz hadi Bíró'pe

dig, és Steckel Mátyás Strázsamester a Gra

ben Piarczon felállított akasztófán érte a Haza

árulás mocskával megpiszkoltt életének végét,

minekutánna az Utolsó előtt lévőnek nyelve ha

mis Bizonság tétele miatt kivágattatott volna.

** 164- - , -

Baszta György, Rudolf Császárnak Olasz

Országi hires hadi Vezére, az Erdélyi egyenet

- \ lensé
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lenségek elhárítására küldetettvén, kegyetlen

kedésben, és Ragadozásban kereste. Boldogsá

gát, a tehetősebbeket sanyargatni, sőtt öldökle

mi elégnek nem tartván, a Főld népét anyira nyo

morgatta, hogy az maga, vonó Barmaitól kifogy

ván, az Eke, és szekér vonásra szorulna. Basz

ta György illyetén, és számtalan több gyalá

zatos Cselekedetei Támadásra ingerelték a határ

talan nyomorúság terhe alatt tengődő Erdélyie

ket; a környűlállások mindazonáltal az első Zen

dűlést Magyar Országba vitték, midőn Kiss Mar

jai Bocskay István 1604-ben Zászlóját felemelte,

kinek Fegyverre való kelését nem egy okból ma

gyarázzák a honyi Történet-Irók. Bocskay Ist

ván Barbián János Jakab Kassai hadi rend-tartó

nak ellene czélozó készülettyeit szemlélvén, a'

Nemeséget, és a habozó Főld-népét magához

édesgette; más részről a Magyar Országi Tö

rökkel öszve szövetkezve, az Érdélyi Rendeket

serkentgette hódító levele által a hozzá való ál

lásra, és elkezdett munkájának elősegéllésére;

kik csak hamar kész hajlandósággal figyelmeztek

kivánságára, , - - -

A véres polgári háborúból származott Baj a'

kettős hazát vesztegettvén , Mátyás ő, Fő

Herczeg, Illésházy István közbenjárása által 1600

ban Szent Iván haya 25-kán Rudolf Császár bé

folyása nélkűl, ki az Üralkodásnak terhes Gond

jait már egészlen elűzte magától, Bocskay Ist

vánnal azon nevezetes Bécsi Békekötésre lépett,

mellyeknek, Czikkellyei általán fogva az Ország

Törvény-Könyvébe bé vannak iktattva.

Valamint Hazánkban minden pártos indulat

Mátyás bőlcs gondoskodása által számkivetésbe

útasíttatott: ugy Bocskay István buzgó munkál

kodása által a Zsitva vize torkánál a Törökkel

Becs Páros I. Dar. - N

/
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való Békesség is húsz egymás után következendő

esztendőre meghatároztatott. -

162.

*

Rudolf Császár Képviselőjének hathatós esz

közlése által a Török hatalommal szerzett Bé

kességet semmivé tenni akarván, kettős Czéllya

elérésére Gréczi Károly Herczeg Fiját, Ferdinán

dot tellyes hatalmú Biztossággal felruházva a Né

met Birodalomba küldötte, hogy ez által az Oz

mánok ellen való segítséget sürgesse, és néki

Mátyás elmellőzésével útat készíttsen a Császár

S3gI'2. -

"Rudolf éretlen Törekedései egy részről nagy

Rémülést okoztak az ellankadt Magyarokban,

midőn a Keresztény világ ellenségével kötött

Frigy felbomlásából következhető veszedelmet

fontolóra vették; más részről Mátyás Fő Hercze

get indulatba hozták, hogy a Házasságot gyű

lölő Császár őtet, mind öregebb Testvért, kit

Rudolf Császár halála után a kormánytartás rend

szerént illetett, minden helyes oknélkűl hátra

hagyni szándékozott. » * -

A Magyarok Mátyásnak hozzájok való haj

landóságát égő háladatossággal tisztelvén , és ab

ban a méltatlanságban, melly őtet fenyegette,

részt vévén, annál fogva melléje állottak, sőtt

az Ostriaiakkal, és Morvákkal öszveszövetkezve,

valamint Mátyást ősi Jussaiban fegyveres kézzel

meg erősíteni: úgy a' Törökkel való Frigyet, és

Bécsi Békesség-kötést oltalmazni magokban el

tökéllették. * - - -

"Mátyás 1608-ban Boldog Asszony havára

Posonyba Ország-Gyűlést hirdettvén, és abban

a Rendeknek újra kinyilatkoztatott készségét el

fogadván, tavaszra kelve kölcsönnös kötelességgel
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felruházott hadaival Rudolf ellen Táborba szál

lott, ki uralkodásának keletétől élete végéig Prá

ga Városába zárkózott, a Kormányozó hatalom

ra keveset ügyelvén. A megfélemlett gyáva Fe

jedelem az ellenséges Pánczéloknakrémétő elszá

násáról meggyőződve a megegyezésre hajulni,

és megvetett, de érdemes Öttsének a kezénél

lévő apostoli koronát, Magyar, Ostria, és Mor

ya Országgal egygyütt által engedni, sőtt őtet.

kimulása után a Cseh Koronáról is bizonyossá

tenni kénteleníttetett. -

Mátyás Magyar 9rszágnak apostoli kincsé

vel, mely már ötvenhét esztendőtűi fogva a Ha

za kívűl vándorlott, 1608-ban Szent Jakab hava

14-kén öröm kinyilatkoztatások között Bécs vá

rosába vissza térvén, és Posonyban Szent András

hava 10-kén Forgács Ferencz Esztergomi Érsek

által megkoronáztattván, II. Mátyás Névvel a:
Magyar Királyok sorába bé állott

#

165.

Mivel Rudolf Császár Prága Városának meg

szállása alkalmával Mátyás Öttsétől szenvedett

szorongattatásaiban a Protestánsoknak lelki es.

méretbéli szabadságot ajánlván, illyetén Igéretét

ama nevezetes 1609-ben Szent Jakab hava 11

kén kibocsátott fejedelmi Levele erejével tellye

sítette, az Ostriai új Vallásbéliek is az Isteni szol

gálattyoknak szabad Gyakorlásáért esedeztek, és

kérésök megvetése után megmásolhatatlan éltö

kéllésöket kifejezték, hogy tudnillik Mátyásnak

a jobbágyi hűségre való esküvést kérésök elfo

gadásáig megtagadják; egyszersmind MagyarOr

szági Hittársaikkal öszve szövetkezve, a vallás

béli szabadságot vagyonyoknak, és életöknek

feláldozásával eszközölni fogják. N

- 2
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Az ásítozó Támadásnak születésében való

megfojtására nem maradott egyéb hátra Mátyás

nak, mind az eleibe terjesztett kívánat-kéretnek

megfelelni. - -

Ezen engedelem, és Mátyásnak eddig való

Cselekedetei olly haragra gerjesztették Rudolfot,

hogy a közöttök végre hajtott egyesség ellené

re a Német Birodalmi, és Cseh koronát Leo

pold Straszburgi, és Paszaviai Püspöknek, Sti

riai Károly Ostriai Fő Herczeg fijának fejére ten

ni szándékozott. Ezen Intézetnek végre hajtására

Sereget gyűjtött Leopold, és avval sürgette 1611

ben a Prágai Anyaváros előtt elfogadását; de az

ellenkező hadaknak felező Bátorsága által a vis

szavonásra kénszerítettvén, Rudolf Császár Má

tyás öttsének a' Cseh koronát is bizonyos eszten

dei élelem pénzért által adni kénteleníttetett, és igy

az új Király Pünkösd hava 25-kán Prágában meg

koronáztattván, Bécs Városába való visszatérté

vel Karácsony hava 4-kén Anna Tirolisi Ferdi

nánd Ostriai Fő Herczeg Leányával házasságra

lépett, Rudolf pedig következendő Esztendőben

Boldog Asszony hava 10-kén meg halálozott, és

a Prágai Fő Templomba tétetett.

104.

Mátyás II. Rudolfhalála után 1612-ben Szent

Iván hava 15-kán a Fránkforti Gyülekezetben

a Császári méltóságra emeltettvén, a felséges

Ostriai Ház ősi fénnyét, és hatalmát, melly nem

régiben meg oszlott vala, ismét állandóan egye

sítette. Ezen nagy érdemű Fejedelemnek köszön

heti Bécs Városa az Irgalmas Barátoknak elfoga

dását, kiket nevezett esztendőben Herczeg Lich

tenstein Károly javallására Olasz Ország paradi

csomi Főldjéről az Ostriai Uradalom fő Váro
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sába vonzott, a mostani Leopoldstadt, felső ré

szében, melly akkor Zsidó-Városnak neveztetett,

ezer háromszáz Forintokon egy kerti teleket vá

sárlott, mellyen ezen hasznos Szerzet számára,

és az ügyefogyott Betegek gyámolára tágos épű

let, és keresztelő Szent János díszére szép Iste

ni ház építtetett. Ebben az esztendőben nyerte

meg a Szent Ulriktól neveztetett Bécsi Hóstád

papi megyéjének állandó helyheztetését, és az ak

kori Bécsi Püspök Kleszel Menyhárd a Császári

Felség közbenszóllására V. Pál Pápától a Kardi

nálisi méltóságot, kinek a Városi Tanács a Szin

ger Utzában pompás tiszteleti Ivet rakatott, mi

dőn 1618-ban Bőjt elő havának 18-dik napján a'

veres egyházi kalappal felékesíttve, Szent István

templomába való fényes bévezetését innepelte.

105.

Mátyás házasságának gyümölcstelenségéről

meggyőzettettvén, minekutánna Iktári Bethlen

Gáborral az Erdélyi Fejedelmesség eránt Nagy

Szombatban megegyezett, és a Persák Győze

delmei miatt nagyon megszorultt Török Császár

nak I. Achmetnek is kérésére húsz esztendei Bé

keséget engedett, Ferdinándot, Stiriai fő Herczeg

Károly Magzattyát, ki miatt ennekelőtte Rudolf

Báttyával öszve háborodott vala, Fijának fogad

ván, első gondját arra fordította, hogy az után

na való következést minden Birtokában néki bi

zonyossá tehetné. A szerencse szándékának ked

vezvén, azt 1617-ben Szent Iván hava 20-kén a'

Cseh, és következendő Esztendőben Szent Ja

kab hava 1-ső napján Panaszi Pázmány Péter

Esztergomi Érsek által a Magyar Koronával meg

tiszteltette; minekutánna az Orökbe fogadtatott

Fő-Herczeg magát a többi Feltételek között arra
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is lekötelezte volna, hogy Mátyás éltében a pusz

ta Királyi nevezettel megelégedvén, az Országlás

ha nem avatkozik,

166,

Mivel azon fejedelmi Levél ellenére, mel

lyet II. Rudolf Császár Mátyás öttsétől Prága os

tromlása, alkalmatosságával szenvedett szoron

gattatásaiban a Cseh Protestánsoknak tetszésére

ajánlott, a vallásbéli szabad Gyakorlás háborgat

, tattnék, a Nemzet 1618-ban támadásra késztet

tetett, mellynek Zászlóssai Pünkösd hava 25-kán

első Dühösségökben némely Császári Tanácsoso

kat, kik az éretlen Buzgóságtól elragadtattván,

a Protestánsok ellen felháborodtanak, a Prágai

Várnak ablakjaiból kivettettek, a romai Katoli

kusok ellen véres viadalra készűltek, és a többi

örökös Tartományokban is, mellyekben hason

ló szorongatások neveltettek, a Lázzadás magvát

ki hintették. - *

Mátyás bőlcs általlátása a kerekedő polgári

háborúnak szomorú következéseit fontolóra vé

vén, a Békesség megtartásán szorgalmatosko

dott; de Ferdinánd Király a Spanyol vak Buzgó

ságtól elcsábítattva, harczot neveltt kebelében, és

Kleszel Menyhárd Kardinálist, ki némely áldoza

tokkal Ferdinánd Intézettyei ellen a Békesség

megtartását bőlcsen javallotta, szép szín alatt alat

tomos Fogságba ragadtatta.

Ezen kelemetlen kinézések közepette Mátyás

Hitves társa Anna 1618-ban Karácsony haya 14

kén, maga pedig a Császár következendő esz

tendőben Bőjt más havának 20-dik napján Guta

ütés által, midőn a Cseh Támadás már erőt vett

volna, elhagyta a Mulandóságot, és mind kettő

nek hideg Tetemei addig a Királyi Klastrom Szent
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hajlékába tétettek, méglen elhunytt Anna Csá

szárnénak végső Rendelése szerént Bécs Városá

ban a tőle szerzett Kapuczinus Atyáknak mono

stora, és a hozzá rágasztott Templom Gyomrá

ban a Halottak Boltozattya II. Ferdinánd Ural

kodása alatt elnem készűltt. *

167.

Mivel Albert Eő-Herczeg, boldogultt Mátyás

Császárnak Ottse Ostriához neveltt Jussairól le

mondott, II. Ferdinándra szállott az Uralkodás

sal együtt a vérengző háborúnak sullya. A kor

mány általvételével a Cseh Pártosok a Morvai,

és Sziléziai gyülevész pórság Segedelmével Bud

veisz Városa kívűl az egész Országot elfoglalták;

a magyar fő emberek is, kik a közelebbi Po

sonyi közönséges Gyűlést a Vallásról szóló Czik

kély felett való versengés miatt nagy Békételen

séggel hagyták vala el, Bethlen Gábort Erdély

" Fejedelmét a felkelésre öztönözték; az alsó,

és felső Ostriaiak az ősi szokás szerént való hű

ség-esküvést megtagadták, sőtt a Csehekkel szo

rossan egybekelve, II. Ferdinándnak a Császári

méltóságra való felemeltetését minden úton, 's

módon meg semmisíteni törekedtek; ezen kívűl

Pártos Társaiknak. Zászlóssát Gróf Thurn Má

tyást hadaival nyájas Igéretekkel Bécsbe édesget

ték, hogy II. Ferdinándtól a vallá-béli szabad

Gyakorlást, és egyébb kirekesztő szabadságokat

tetszések szerént kifacsarhassák.

Minekutánna a Cseh vezér a Bécsi Pro

testánsok kéreményét vak készséggel tellyesítvén,

a külső Városok meghódításával 1619-ben Szent

Iván hava 5-kén magát az Anyavárost is meg

szállotta volna Fegyveresseivel, anyira neveke

dett a Bécsi Protestánsoknak vakmerősége, hogy

~
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Thonrädl András ösztönözésére Ivőltések között

minden jelentés nélkűl a Király szobájiba ro

hantak; szilaj kevélységgel minden kívánságaik

nak tellyesítését sürgették, és törekedéseiket oda

intézték, hogy a Város egyik kapuját elfoglal

hassák, a pártos Csehek segedelmével a Ki

rályt fogságra vethessék, és ellenkező Titoknok

jait kivágattatthassák életökből. Azonban Krem

zír városánál tanyázó Királyi fő hadi Vezér Dam

ier a koronás Fejedelem szorongattatásairól

hiteles tudósítást vévén, öt száz vasas Németet

Saint Hilaire Gébárd parancsolattya alatt utasí- '

tott II. Ferdinánd Segedelmére; kik a kiss Du

nán le evedszvén, és késedelem nélkűl a vizi tár

házba, onnén pedig a Királyi udvarba véletle

nűl megjelenvén, olly réműlésbe vonták a Ki

rály színe előtt éppen garázdálkodó Pártosokat,

hogy, ha nékiek bocsánat, és Lakásaikba való

szabad visszamenet engedtettnék, Sérelmeiket a'

rendszerént való úton a Fejedelem elejébe ter

jeszteni, és közbenjárások által a Várost az Os

trom terhe alól felszabadítani ajánlanák. – A'

hűség illendő megjutalmaztatásában semmi Fe

jedelemnek nem akarván engedni Ferdinánd,

ezen segítő lovas Ezerednek, melly a Bécsi kö

zönséges Gyűlés idejétől Konstantin, Muszka nagy

Herczeg nevét viseli, örök időkre ki rekesztő

szadadságot adott, a Császári Udvaron hadi Mu

zsikával által költözni, és abban három egymás

után következendő napig új katonákat fogadni.

Minekutánna a Pártosok vakmerősége meg

félemlett, és a Városi Tanács ezer ötszáz hűsé

ges Polgárt, az Anyaoskola pedig hatszáz al

kalmatos bátor szívű Ifjat a Király, és Város

bátorságára fegyverben öltöztetett, az ostromló

Cseh Vezér Intézettyeinek Sikeretlenségéről meg

győződve, visszavonását meghatározta, és igy
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Ferdinánd a nyilvánságos Veszedelem örvényé

ből megszabadulván, Leopold Öttsére bízta a

hadi rendtartást, maga pedig Fránkfortba úta

zott, a hol 1619-ben Szent Mihály hava 9-kén

köz akarattal a Császári koronával felékesítetett.

168.

Midőn II. Ferdinánd a Császári méltóságot

sürgette, egy felől a felzendültt Cseh Rendek

Fridriket , Palatinatusi választó Fejedelmet űltet

ték a királyi székre, más részről Iktári Bethlen

Gábor számos hadaival a Magyar Országi erős

ségeket, és úttyában lévő Városokat Posony Vá

rával eggyütt, mellyben a Korona Örzők Pálffy

István, és Révay Péter a Haza kincseivel zárkoz

tanak, különös szerencsével elfoglalta, úgy hogy

II. Ferdinándnak, ki a tüzes Támadásoknak le

csillapításán haszontalan törekedett, egyéb nem

maradna hátra, mint az Erőszakot erőszakkal

vissza verni. Erre az okra nézve Sógorával,

Maksz Bajor Herczeggel oltalmazó, és megtáma

dó szövetséget kötött, és a hadi költségek póto

lása fejében az Anes (Encz) vize felől fekvő Os

triát neki Zálogba engedvén, öszve halmozott

Veszélyek között Bécs Városába sietett, melly

nek bémeneteleit, szerencsés elérkezése után va

" napon a Magyar, és Cseh Pártosok megszál

lották. - -

Azonban Homonnai Győrgy Ferdinánd Csá

szár hív Tisztelője III. 'Sigmond Király engedel

méből Lengyel Országban szedett Seregével Rá

kóczi Györgyöt, kit Bethlen Gábor maga képé

ben Kassán hagyott vala, megvervén, ezen kele

metlen hírnek vétele után az Erdélyi Fejedelem

dolgának jóra való hozása végett Magyar Ország

ba vissza térni, és igy Bécs városát, a rémétő

-
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szorongatástól felszabadítani kénteleníttetett. E

zen idöközben a Bajor Herczegis a feltámadott

felső Ostriai Pórságot az engedelmesség határjai

közzé szorította; a Szász Választó Fejedelem Já

nos György a Szilezíták megalázásához fogott,

Spinola Ambrus Spanyol hadi Vezér huszonnégy

ezer emberrel az ellenséges hatalmat széjjel ver

te, melly a Palatinátust, Fridrik Örökségét oltal

mazta; III. 'Sigmond Lengyel Király pedig Beth

len Gábor ellen álló Homonnai György Seregeit

segítette.

160..

Szerencsésen látszattak ugyan folyni a Csá

szár, Dolgai, mind azonáltal Bécs Városának le

endő Ostromoltatása esetére az eszes általlátás ja

vallotta, hogy azon Tulajdonosok, kik a paran

csolat ellenére az Erősség külsőfalaitól kiszabott

ötven ölnyi térségen belől kőházakat raktanak,

azokat tizennégy nap alatt a földig lerontsák,

és a Pinczéket betöltsék. -

Felvirradott azonban 162o-dik esztendőben

Mindszent havának 20-ik napja, mellyben szeren

cséje vala II. Ferdinándnak a Prágai Fejérhegyen

az új Cseh Országi Király hadait megszégyení

teni. A fő Város élesésével meghanyatlott a pár

tos Csehek büszke hatalma, és maga Fridrik

üzőbe vétettvén, buborék Országa elhagyására

kénszeríttetett, a győzedelmeskedő rendszerént

való tulajdonostól császári hatalmának ereje által,

számkivetésbe irattatott, és német Birodalmi

méltósága a Bajor Herczegnek adattatott minden

Birtokával egyetemben, ki erre az elzálogított fel

ső Ostriát a Császárnak vissza ajánlotta.

A Cseh Rendek II. Ferdinánd kegyes kor

mánnya alá borulván , bocsánatért esedeztek,

\
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melyet meg is nyertek, minekutánna a kötött

szövetségnek titkos Irományait eredetivalóságá

ban kiszolgáltattak,

170.

- *

A Csehek megalázása nagyon megcsüggesz

tette a felzendültt Magyarokat, ugy bogy Beth

len Gábor biztatásaira keveset ügyelvén, sokan

feles számú katonasággal Ferdinánd hűségére ál

talmenének. Igy a Nemzet között elhatalmasodott

szakadások elősegéllésére támaszkodva, a Csá

szári Vezér Gróf Bukoa huszonkét ezer jól fel

készültt emberrel Magyar Országba jövén, Po

sonyt, és Nagy Szombatot a közben lévő vidék

kel elfoglalta, és tovább is vitte volna győzedel

meit, de az Érsek - Ujvár ostromlása alkalmatos

ságával kiütött várbéli őrző Sereggel való kemény

harcz közben ellenséges kopjától általverettettvén,

elesése, és népének megfutamodása új Bizodal

mat öntött Bethlen Gáborba, ki neki bátorod

ván, újra feles hadi néppel kitolódott Erdélyből,

és, minekutánna Hazánk széléig nyomakodott

volna, kibocsátott hadai által Morvát, és Os -

triát nem kevés réműlésbe borította, sött Bécs

Városát is az új ostrom félelmével fenyegette.

Azonban az ellenkező Fejedelmek a gyámol

talan Tartományoknak szomorú sorsán könyö

rülvén, békességre mutatták hajlandóságokat, és

Morva Ország Nikolspurg nevű Városát válasz

tották az alkudozás helyének, hol a tellyes ha

talmú Biztosok hoszasan tartó vetélkedések után

1622-ben az óhajtott Békességet meghatározták,

Következendő esztendőben a Nikolspurgi Bé

kességnek nem minden részről lett tellyesítődé

sét vettvén okul, ismét Fegyvert vontt Bethlen

Gábor Ferdinánd ellen, és felső Magyar Orszá
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gon végig menvén, a háború sullyát ujra Mor

vába tette által, de 1624-ben minekutánna a Ni

kolspurgi Béke megújítódott, Ferdinánddal Ba

rátságot kötött, melly 1626-ban két ízben megint

megbomlott ugyan, mindazonáltal rövid idő mul

va helyre állott, és Bethlen Gábor élete végéig

virágzott. -

171.

II. Ferdinánd a Cseheket leültettvén, 162o

ban a vallásbéli szabad gyakorlást, mellyet II.

Rudolf, és II. Mátyás a Protestánsoknak enged

tenek, kemény fenyíték alatt megtíltotta, és min

den törekedéseit oda fordította, hogy azokat ö

rökös tartományaiban tövéből ki irthassa: ugyan

azért megfosztotta Bécs Városába való viszsza

tértével Luther Márton tanítvánnyait az ellöbbe

ni Minoriták Templomától, és Monostorától,

mellyet Mátyás Császárnak vallásbéli türedelme

nekiek engedett, és ezen épületeket ismét a ne

vezett Szerzetes rend birtoka alá bocsátotta.

- Kleszel Menyhárd Kardinalis, és Bécsi Püs

pök, ki Tirolisnak Ombrasz nevezetű Várában

szabadságát óhajtotta, 1621-ben XV. Gergely

Római Pápa közben szóllására szabad lábra állí

tattván, Romába utasítatott, hogy magát az A

nyaszentegyház látható Feje elött megtisztíthassa.

Valamint II. Ferdinand, Szent Buzgóságá

nak örök emlékére, 1622-ben a mezétlábú kar

melhegyi Barátokat elfogadta, és azoknak a mai

Leopoldstadt azon részében, melly néha időben

Alsó-Vörthnek neveztetett, tágos monostort, és

fényes Isteni házat épített: ugy az Anna Császár

nénak kegyes Hagyományát Kapuczinus atyák

Klastromának, és Templomának felállítására for

dította, melly tiz esztendő elfolyása után végső



205

képpen tetéztettvén, 1632-ben Szent Jakab ha

va 25-kén Mátyás Császár, Szerelmes és Hitves

társa Anna Tetemei a királyi klastrom szent haj

lékából az elkészültt, és Volfrath Antal Bécsi

Püspök által felszenteltt ott lévő Halottak Bol

tozattyába által tétettek fejedelmi Pompával.

172.

Ugyan ezen 1922-dik esztendőben szent An

drás hava 16-kán egyesítette. II. Ferdinánd a Jé

zsus Társaságára bízott nyelv, és szelédebb tu

dományi Tanító-házat a Bécsi Anyaoskolával;

1625-ben több régi házakból az ugy nevezett al

só Jezsuviták Monostorát, és a mostani Anya

oskola templomát építette, melly 1651-ben tökél

letességre vitettvén, Gróf Dietrichstein Ferencz

Kardinalis, és Olomúczi Püspök által a boldog

ságos Szűz, Szent Ignátz, és Xaver Ferencz tisz

teletére felszenteltetett, mint a templomának Fel

irása előadásomat bizoníttya.*)

Kegyes Müveinek folytatásában megnem ál

lapodván Ferdinánd, a Hof Piarczon lévő klas

tromot a felesküdt, ") a Szent Anna Templo

mát pedig a hozzá tartozandó épülettel a béfo

gadott nevendék papság; ugy a Szinger utzában

az árva Leánykáknak nevelésére szenteltt Miklós

*) Deo Victori Triumphatori Opt. Max. Trophaeum

hoc in memoriam B. Virginis Mariae -

SS. Ignatii, et Francisci Xaverii Ferdinandus II. Im

- perator statuit. -

M. DC. XXVII.

**) Caesarea Domus Profess. Societatis Jesu *

Fundata a Ferdinando II. Rom. Imp. M.DC.XXV.

|
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klastromot a szent Klára, ennekelötte Posony

Városában ájtatoskodó Asszonyi Szerzetének hely

heztetésére ajánlotta, mellynek tagjai a zűrzava

ros időkben Bécs falai között kerestek mene

déket.

Ezen időben a Protestáns Lelki - pászto

rok, kik Bécs Városának szomszédságában lévő

Hernhalsz Faluban tizenhat esztendőtől fogva az

Evangeliomot hirdettvén, a fő Város Lakosait

magokhoz édesgették, ki tíltattak, és ezen meg

gyarapodott, Telepedésnek Protestáns Tulajdo

nosa a Felségsértés Szennyével vádoltattván, a'

főben marasztalásra itéltetett; de a Császári ke

gyelemből egyedűl számkivetésbe iratattván,

ingatlan vagyonnyától megfosztatott, és az a'

Bécsi káptalan Uradalmához ragasztatott, egyszers

mind az a Császári parancsolat is a Bécsi Pro

testáns közönség értésére hozattatott, hogy tag

jai kötelessek legyenek, négy holnap"
alatt a Romai katholikus hitre visszatérni, vagy

pedig ingatlan Jószágaiknak feláldozásával a Vá

rosból kitakarodni; inném származott tehát, hogy

rövid idő mulva számtalan házak az eladásra ki

tétetnének,

173.

1626-dik Esztendőben adta által II. Ferdi

nánd a Kohlmark utzának szegelettyéhez kap

csoltt Szent Mihály Templomát a Szent Pál gyü

lekezetéből való szabados Szerzetnek, mellynek

zsoltározó Tagjai Barnabítáknak neveztettvén, a'

reájok bízott Isteni házat mai méltóságára emel

ték; a Lotharingiai, és Bajor Herczegek esede

zésére elfogadta a Paulánusokat is, kiknek a'

Viedeni Hostádban klastromot, és Templomot

rakatott, melly 1651-ben Gróf Breuner Bécsi



202

Püspök által az őrző Angyalok diszére felszentel

tettvén, mind addig öreg Oltár nélkűl szüköl

ködött, méglen 1718-ban a Becsi szolgának ájta

tos egyesűlése a fogyatkozást nem pótolta.

A szent Agoston Szerzetesinek Templomá

hoz kapcsoltt Lórettói kápolna 1627-ben Eleonó

ra Császárné, és a Czét, vagy Kopaszhegyi né

ma Barátok (Camaldulensis) néhai Monostora

1628-ban II. Ferdinand ájtatosságának köszönte

származását; melly esztendőben VIII. Orbán Pá

pa Kleszel Menyhárd Kardinálista Császárral ösz

ve békéltette, ki öröm kinyilatkoztatások között

nevezett esztendőben Boldog Asszony hava 25-kén

nyájához vissza érkezett,

165o-ban vették által a legfőbb parancso

latra a Prágai mezétlábú Augustinianusok Bécs

Városában czipellős szerzetes Társaiknak Mono

storát, kik azt ezeknek bizontalan okból által en

gedni kénteleníttettek.

174.
*

Fényes pompával innepelte 1651-ben II. Fer

dinánd Orököse, ki III. Ferdinánd nevezet alatt

már ennek, előtte a Magyar, és Cseh Királyok

sorába állott, egyházi öszve adatását Annával,

III. Filep, Spanyol Király Leányával, melly alkal

matossággal nem csak a házak, hanem Szent

István tornya is számos Lámpásokkal megvilágo

sítatott. Uralkodása kelletének kegyes Mű felállí

tásával állandó Talpkövet vetni akarván III. Fer

dinand, ebben az esztendőben Bécs Városában

ájtatoskodó Szent Domokos Szerzetének új tem

plomot épített, valamint azon On - táblácskának

felirása, melly a' fundamentomi kő alatt nyug
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szik, a Krónikák hiteles Jegyzéseit bizoní

tya. *)
II. Ferdinánd menyei Buzgóságának roppant

műveit végső jámbor szerzéssel akarván tetézni,

ama nevezetes, Katalóniai Spanyol Királyságban

lévő Montferati Szent Benedek apátságából 1655

ban Bécsbe vonzott Szerzeteseknek, kik fekete

egyházi ruhát viselvén, fekete Spanyoloknak ne

veztettek, a Skótziai kapun kívűl tágos klastro

mot, és a Montferati Boldogságos Szűz diszére

szép Templomot, Elemóra Hitves társa pedig u

gyan azon esztendőben a kármelhegyi apáczák

«) D. O. M. S.

Leopoldus VIII. D. A. (rectius VII)

Praed. Ord. Sacro

Templum, et Coenob–m

Amplis ab antiquo constructa

Dedit anno MCCXXV (completo)

Ferd. I. in Solimannica obsidione

Destructa reparavit A.

M.D.XXX.

Ferdi. II. Victor glor. contra

Rebelles repor-ta defendit.

A.M.D,CXX.

Ae restituendo pacem, et religionem conservavit

an. M.D.CXXI.

Demum Ferd. III. conjugio hispano

Austrias Deo, divaeque

Deiparae Rosarii Mariae

Templum novum vovit.

Ac pro felici omine, et regimine me posuit

Anno reg. Boe. IV. Ungariae VI.

Christi M,D,CXXXI,

mak
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nak Monostort, és Szent Josef magasztalására

menyei hajlékot rakatott, mellynek homlokára

1642-ben az alatt lévő felirás helyheztetett. :)

Midőn II. Ferdinánd ereje ellankadván, Orö

kösét 1656-ban karácsony hava 12-kén Római

Királynak választatta volna, következendő esz

tendőben Böjt elő hava 15-dik napján számtalan

viszontagságok között follytt Uralkodását csen

des halállal rekesztette bé, és végső rendelésében

testét a tőle, Grécz Városában szerzett Szent Ka

talin Templomába tétette. -

175.

III. Ferdinánd Attya elköltözése után az örö

kös Tartományok kormánnyával a Német Biro

dalmi Fő-méltóságot is által vévéf, 7658-ban

Mária Szolgáinak, vagy is a Szervítabéli egyhá

zi Rendnek, a', Bécs Városában való letelepedés

re szabadságot adott, melly a' Roszau nevezetű

Hóstádban Ozvegy Kvarin Katalintól egy kertes

házhelyet megvásárolván, valamint először cse

kély számú szerzetes Tagjainak kissebb Klastro

*) - - D. O. M.

/ S. Joseph Dei Genitricis sponso

Eleonora D. F. C. Rom. Imp. Germ.

Ung. Boe. Reg.

Nata Prin. Mant, et Montisf.

In S. V. et Mariae Theresiae sobolem

Pietate

Atque munifieentia eelebris

Templum boe, et Monast.

fundavit, dicavit, dotavit

- 1642,

Becs Város. I. Dar. Q
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mot, és Templomot: épitett ugy 1651-ben Her

czeg Pikolomini Oktáf, a Császár, és más Jó

tévők ájtatos Bőkezüsége által ezen alkotmányait

mai fénnyére emelte.

176.

Szakadatlanul follytt régtől fogva Europa vi

rágzó Tartományaiban az ugy nevezett vallásbé

li háborúnak vér patakja, mellynek harmincz esz

tendeig tartó volta a küszködő Nemzetek erejét

egészlen kifárasztotta. Egykor a Szerencse a'

Svéd hatalomnak kedvezni látszatott, midőn Fő

hadi Vezérjét, Torsztenszont Ostriának kecsegte

tő Vőlgyeibe vezette, ki elkevélyedett Fegyveré

vel 1640-ben Kremzír, Stain, és több népes erős

ségeket megalázván, Bécs eleibe vitte a rémítő

Félelem halavány képét, és a tulsó Duna-parttal

való közlést eltíltotta, de a közelítő Ostrom hat

hatós elfogadására czélozó Városi készűletekről,

és a Várnak jó karban való helyheztetéséről

tudósítattván, nem sokára a megrezzentt Polgá

rok óhajtott nyugodalmára Morva_ Térségébe

vissza vonta Seregeit, és az öreg Dunán lévő

Farkas hidjánál két száz jól besánczoltt ember

ből álló örizetet hagyott.

Leopold Viliám, a Császárnak öttse ezen

sebes Fónak innentső parttyán lévő vizejtött er

dőségben tányázván fegyvereseivel, kik az ellen

ségnek általjővetelét akadályoztatták, három száz

bátor szívü Vitézzel a Dunát által csapatta, és

az ágyúknak harsogó durrogásaival a sánczot

széjjel döntettvén, az őrző Svédeket hadi Foglyok

kátétette.Azonban az ellenséges erősség ostromlása

alkalmával történt, hogy szent Brigita napján ép

pen akkor, midőn Leopold Viliam fő Herczeg

ajtatos gyakorlásban foglalatoskodott, egy golyó
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bis minden kedvetlen következés nélkül sátorá

ba esett. Az istenfélő Fő Herczeg háladatosságá

nak, és ezen ritka történetnek örök emlékére »

Sátora helyén olly formájú kápolnát épített Szent :

Brigita tiszteletére, melly a mai Brigita - au kiesí-t

tő erdőcskének adott nevezetet, hová minden

esztendőben Szent Brigita napján híres búcsújá

rásra tolódik a Bécsi Pórság.

| … 177. -

III. Ferdinánd Szent Műveknek felállításában

találván gyönyörűségét, 1642-ben a Szent Ágos-,

ton czipellős Szerzeteseinek, kik ez előtt a bel

ső Városban ájtatoskodtanak, a Landstraszi Hós

tádban klastromot, és Szent Rokus, és Sebes-,

tyén diszére fényes menyei Házat épített. *

Midőn I. Rákóczi Győrgy Erdélynek Feje

delme, III. Ferdinánd Császárral háborúban lévő

Svédekkel szövetséget kötvén, 1644-ben felső

Magyar Országot elfoglalá, és egész erejét Mor

va síkságában Torsztenszon hatalmával egyesíteni

akará, őtetIII. Ferdinánd kedvező feltételekkel meg

kinálta, mellyeket ez elfogadván, a Svéddel fen- ,

álló Barátságnak véget vetett, és hadaival vissza

tért Erdély” vadonyaiba; Ferdinánd pedig 1645-,

ben Karácsony hava 16-kán a Linczi Béke által,

mellynek czikkelyei az 1647-dik esztendőben Po

sony Városában tartatott Ország - Gyülés alkal

mával a hónyi törvény kőnyvébe bé iktattattak,

a Római, és Protestáns Vallásbéliek között Csen

dességet szerzett, a kis Duna partyán lévő Bé

csi Bástyát, melly vizi Sáncz nevezet alatt esmé

retes, a homlokírás bizonysága szerént, ") 1646

*) Ferdinandus III. Rom. Imp.

anno 1646.

O 2
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ban végső képpen tetézte, 1647-ben a Hóf Pi

arczon Boldog Asszony Fogantatásának diszére

szép Márványkő oszlopot rakatott, és 1648-ban a'
TNémet Birodalmat ama nevezetes Vestfáliai Bé

kesség által a harmincz esztendőtől fogva kegyet

lenkedő háború dűhétől megmentette.

178.

A tanuló Ifjúság , és Israel maradéki között

1640-ben SzentIván hava elején BécsVárosában ve

szedelmes vetélkedések eredtenek, mellyeknek

közepette a Zsidó Városban (mostani Leopold

stadtban) strázálló katonaság tüzet okádó Fegy

verével négy Deákot megsebesítvén; erőt vett a

Lázzadás; az mindazonáltal foganatos Intézetek

által keletében megfojtatott, de a meg félemlett

Zsidoság olly réműlésbe burkózott, hogy Tele

pedésének bátorságát hosszabb ideig három száz

katona felvigyázására bízta, kiknek minden nap

fejenként tizenkét krajczár adatott a Zsidó kö

zönség pénztárából.
-

Egyéberánt Bécs megerősítésére, és az om

ladékos régi falaknak megujítására fordíttván kü

lönös figyelmét III. Ferdinánd, 1656-ban a Skó

tziai kapu hidján túl való erősséget elkészítette, *)

az Oroszlány Czimertől Lövel - Bástyának nevez

tetett erősséget, melly ennekelőtte gyepes föld

ből állott, kőfallal Kőrnyülvétette. *)

:) M. D. c. (F. III. R. 1.) LVI.

**) Ferdinandus III. Rom. Imp. Germ. Ung. Boh. ZC.

Rex. Arehid. Austr. Propugnaculum hoc muro

obduci curavit.

Anno

M. D. C. LVI.
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Az ősi Tartományoknak Orököse IV. Ferdi

nánd, ki már 1655-ban Római Királynak válasz

tatott, 1654-ben Szent Jakab hava 9-kén meg

halván, III. Ferdinánd kissebb Fia I. Leopold, ki

Báttya éltében az egyházi Rendnek vala szentel

ve, 1655-ben a magyar, és kővetkezendő esz

tendőben a Cseh koronával dicsekedett.

Ezen időben II. Rákóczi György Erdélynek

Fejedelme a Svédekkel egyesülve, Lengyel Or

szág szivében kegyetlenkedett, úgy hogy a Csá

szár szerencsés előmeneteléből Magyar Ország

ra nézve veszedelmes következést jövendölne,

melynek elhárítására János Kázmér Lengyel

Királynak segítő Sereget ajánlott ; de1"

Bőjt más hava 25-kán a mulandóságot elhagy

ván, és a Bécsi kapuczinus Atyák szomorú Bol

tozattyaiba tétettvén, a szövetség-kötés tellyesí
tését fiára bocsátotta. - - -

180.

I. Leopoldra, ki 1658-ban Moenus melléki

Fránkfortban kiss Aszszony hava 5-kén a német

Birodalmi fő méltóságra emeltetett, szálván tel

lyes hatalommal az igazgatás , tűstént tizenhat

ezerrégi tanultt vitézeket küldött II.Rákóczi György

megalázására, és a Kormány általvételével a Csá

szári Palota előtt lévő erőséget, *) nem külöm

*) – – – – Germ. Hung.

- - ZG. Rex, Archidux –t.

Propugnaculum hoe muro obduci curavit. -óno

M. D. C. LIX.
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ben az akkori Bécsi hadi Rendtartó Herczeg Gon

zágától neveztetett Gonzága Bástyát, ") mellyek

eddig gyökeres Főldből állottanak, kőfallal meg

-erősítette, ugy a Császári Palota, *) és a Vö

rös tornyon kívűl a' híd felé lévő kaput ") tö

kélletes állapotba helyheztette. ' " - -

181. • • • -

- A Barnabíták megyés Templomjokhoz ra

gasztott temetőt, mellynek helyére a mai kis

sebb, és nagyobb Michaeliták háza tétetett, el

törleni akarván a Városon kívűl Schőf neveze

tű vőlgyes vidéken ennyihány szőlős kerteket

megvásároltak, hogy az irtásban új Temetőt te

remthessenek; mellyben 1660-ban egy fa kápol

nácskát építettek, és azt a segítő Mária képével

felékesítették. Mivel pedig a Bécsi Pórság a buzgó

ájtatósság égő Lángjától indíttatva, ezen új alkot

mány” látogatására nagyobb, 's nagyobb számmal

tolódott, ahoz egy kissebb ház is ragasztatott né

mely szerzetes Papoknak elfogadására, kik az Is

teni szolgálatot a nép vigasztalására gyakorolnák.

Innén származott tehát, hogy ezen vidék Mária

Hilfnek neveztettnék.

182.

Valamint 1660-ban II. Ferdinánd Császár

Özvegyének, Mantuai Eleonorának kegyes szer

*) Leopoldus Rom. Imp. Germ. Hung. Bohem. ZC.

Rex , Archidux Austr. Propugnaculum hoc muro

obduci curavit Anno M. D. G, LXIV.

**) M. Leopoldus D, Rom-n. Imperat.

C. Ar-hid. Austr. LX,

***) M. D. C. Leopoldus R. I. A. A. LXII.
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zése a feleskedt Jézus társaságbeli Papok tem

plomát mai szépségébe öltöztette: ugy Leopold

Császár Annya Eleonora is a hajdani Liegei Püs

pökségnek hasonló nevű Városából a Szent Or

sola asszonyi Gyülekezetét Bécsbe vonzotta, melly

magának a János útzájában Monostort, és Tem

plomot épített. Ezen szűz Társaság példáját kö

vették az 1661-ben elfogadott Kármelhegyi czi

pellős Barátok, kik Kaosz nevezetű zászlós Úr

tól a külső Városban lévő Szent Teobald Kápol

náját a körűl lévő Telekkel megszerzették.

185.

Mivel a dölfös Ozmányok, Barcsai Akos ,

és Kemény János az erdélyi Fejedelemség miatt

erőt vett vetélkedések között Nagy-Várad birto

kához jutottak, I. Leopold a Veszélynek Panno

niára, és Ostriára való elterjedésétől tartván, ke

mény parancsolatot adott, hogy a Bécsi anya

város körűl lévő házak, és kertek , mellyek az

erősség külső falaitól kiszabott háromszáz lépés

nyi térségen belől valának helyheztettve, a főld

színig lerontassanak, a Városba pedig egy egész

esztendőre szükséges élet bétakarítassék, és a'

terhes szegénység abból még annak idejében ki

útasítassék.
-

A Töröktől való félelem is 1665-ban oriási

lépéssel közelíttvén, I. Leopold három rendbéli

követtyei által sürgette ugyan a Békekötést,

mindazonáltal a Nagy Vezér hol biztatással, hol

kifogással húzván az időt, nagy számú sereget

gyűjtött, és szent Jakab hava elején száz ötven

ezer kegyetlenkedő PogánnyalEszéknél, Kiss Asz

szony hava 15-kán pedig Érsek-Ujvár alatt tábo

#ozott, és némely Magyar Várak hatalmas elfog

lalása után, a komor Idők: közelgetése miatt
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téli hadi szállásába Nándor-Fejérvárrá vissza

sietett. -

Midőn ezen időközben egy felől I. Leopold

a külső segítő hadaknak öszveforrasztásán szor

galmatoskodott, más felől Zrinyi Miklós, és Pé

ter apró csatázások által a magyar Országi Tö

rököt vesztegették, ki mozdultt 1664-ben Pün

kösd havában a Nagy Vezér téli fészkéből, és

Stajer Országig vitte dühösségét. Félelembe me

rűltek akkor Bécs Városának Lakosai, de attól

rövid idő mulva meg szabadultanak, midőn Mon

tekukuli, a Császári hadaknak fő Vézére Kiss

Asszony hava 1-ső napján szent Gothárdnál Vas

Vármegyében a Török táboron győzedelmeske

dett, I. Leopold pedig kilencz nap elfolyása után

Gróf Leszlei által húsz esztendei fegyver szűnés

re lépett.

Az állandó Békesség reménnye pislogván,

I. Leopold 1666-ban Margitával, IV. Filep Spa

nyol Király ifjabb Leányával való egybekelését

fényes pompával innepelte, és következendő esz

tendőben a Hóf Piarczon elhunytt attyától a'

boldogságos szűz szeplőtelen fogantatása díszé

re felállított Márvány Oszlop helyett Érczből ha

sonló emlékezetet tétetett, mellynek bővebb le

irását második kötetemnek fenn tartom.

184,

Mivel a Zsidóságnak régi időtől fogva sza

kadatlanul folytatott vétkes cselekedetei a tanu

ló Ifjúság gyűlölségét nevelték, és vérengző há

borodásoknak alkalmatosságot adtanak, ezen kí

vűl az a köz gyanú is meg gyökeresedett, hogy

ezen Israel maradéki sokféle kegyetlen öldöklé

sekben, és lopásokban részesűltenek, a Svéd,

és Török háború folytában az ellenséges tiszte
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ket, és kémeket zsidó öltözetben a Városba bé

csúsztatták, a határ Törökökkel allattomos Le

velezést űzvén, magokat az árulás mocskával

meg szeplősítették, egyéberánt a szegény szü

léknek meg vásárlott Gyermekeit környűlmetél

ték: 1660-ben Szent Jakab hava 50-kán a Fel

ségtől meg parancsoltatott, hogy a Zsidók Bécs

Városából takarodjanak ki feleségeikkel, és mag

zattyaikkal egyetemben; melly meg másolhatat

lan intézet következendő esztendőben Bőjt elő

hava 14-kén a Város Piarczain Dobszó által is

mét megújítatott , mellynek következésében a'

Zsidóság testi büntetés, sőtt életvesztés alatt kén

telen vala Urnapig kiköltözni. - *

- Mihelyest az alsó Vőrtben, a mostani Leo

poldváros alsó részében lévő Zsidó-tanya kiü

rűltt, annak I. Leopold Császár nevétől Leo

poldstadt nevezetet adott, és a Zsinagóga he

lyén Szent Leopold Ostriai Márkgróf tiszteletére

fel állítandó Templomnak 1670-ben Kiss Asszony

hava 18-kán talpkövet vetett, és, hogy ezen, az

akkori építő-mesterség szabása szerént szépen felé

pűltt alkotmány ájtatos Szerzőjének emlékezetét

késő Századokra bocsáthassa, a talpkő alá tizen

három lat nehézségű emlék-pénz tétetett. *)

*) Az egyik felén fénylik:

Honori

Jesu Christí

Dei , et Mariae filii ,

Sancti Leopoldi

Austriae Marchionis

Primus hic lapis positus

6230

Anno Dom. MDCLXX

Die XVIII. Augusti
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A, \köli8zött ô Testamentom Tanitványa

;„ak urayeszett imgatlam mqcsko$ vagyonnyait

a' Virosi Tanács a' Császári Fiskustól megvé

vén, ezem mépetlem Hôstád a' felsegéllés tekém

ÍÁíáíôi sokadàlmas helyre emeltetett, hol. nem

jÉÊ, három öszvekapcsoltt házhelyena' Város
ίδῖségével fenyïtö ház épittetett, £!y mind

Έδήδύi csak 1675-ban hajtatott tökélletesség

re. *) '

.—_*

A' másikán :

Augustiss. Imperator

Leopoldus austriacus

post ejectam Judaeorum

perfidiam

abolito ex his aedibus

Synagogae nomine

Speluncam Latronum

Mandavit in templum Dei

Et D— Leopoldo

Austriae Marchioni,

Ac Patrono

Pitu catholico consecrari

fecit

M. D. C. LXX.

•) . Imperante Leopoldo

- et ,

Consule Daniele Lazaro

Springer S. G. M. G. -

IDiseiplinarium hoe

S. P. Q. V.

erexit

A. M. D. G. LXXII.
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Az 1670-dik esztendő, nevezetesen Szent

Jakab havának 4-dik napja nagy szerencsétlen

séget; és megbecsűlhetetlen kárt hozott a Vien

fó partyain lévő külső-Városoknak, midőn két

napi záporeső, és háromszori Felhőszakadás éj

féli tizenegy, és tizenkét óra köztt hirtelen olly

ragadó áradást okozott, hogy temérdek házak

öszve roskadtanak, és számtalanok, kik mago

kat az álom ketsegtető kebelében boldogoknak

tartották, a halál áldozattyaivá lettenek. : :

185.

A Törökkel való vasvári Békességnek a'

magyar fő emberek bé folyása nélkűl hirtelen

meg köttetését fájdalta Vesselényi Ferencz Ma

gyar Ország Nádor Ispánya, Zrinyi Miklós, és

Péter, az első a Horvátok Bánja, a második

Károlyvárának hadi Rendtartója; kiknek béké

telensége anyira nevekedett, hogy alattomos

fegyverre való kelésről eszmélkednének. Azon

ban Zrinyi Miklós a Csáktornyai vadászaton

egy vad kantól levágattatván, Vesselényi Ferencz

pedig a Besztercze bányai Gyűlés alatt terhes

nyavalyában meghalván, Zrinyi Péter tartotta a'

Zendűlés véres zászlóját olly igyekezettel, hogy

a Magyar Haza szívében kegyetlenkedő Ozmá

nyok segítsége által Pannoniát maga, az Erdé

lyi Fejedelmességet pedig I. Apafy Mihály kiszo

ríttatásával Veje, Rákoczy Ferencz kezére kerít

hesse, ki már régtől fogva vele czimborázott.

A Nagy Vezér a Császárral kötött Békesség

hez tartván, meg tagadta Segítségét, és Zrínyi

Péter törekedéseit Apafy Mihálynak kinyilatkoz

tatta, ez pedig az ásítozó Lázzadásnak fenyege

tődző veszéllyét Esztergomi Kánonok Kászonyi
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Márton által, ki hozzá küldettetett követségbe,

I. Leopold eleibe terjesztette. -

Azonban Zrinyi Péter a Töröknek kőltemé

nyes Segedelmét, a Szövetség tudtára hozván,

Rákóczi Ferenczel, és vétkes követőjivel fegyvert

fogatott, kinek eleintén, a gyáva szerencse mo- -

solyogni látszatott, midőn több Magyar Országi

Erősségek pártos erejének hódolának.

I. Leopold a kiütött Támadás veszéllyének

minéműségéről tudósítattva, hadait Gróf Spork

vezérlése alatt a Pártosok leűltetésére indíttván,

fejedelmi Levele által az eránta való hűségre visz

sza térőknek bocsánatot ígért; az engedetlenség

ben megrögzötteket pedig a haza sértés főben

járó büntetésével fenyegette. Ezen hathatós In

tézet által olly réműlésbe vonyattattak a Táma

dók, hogy fel tett czéllyoktól majd csak nem

mindnyáján elállottak, mivel ezen kívűl az is ér

tésökre esett, hogy Zrinyi Péter a Töröktől sem

mi segítséget nem nyervén, Sógorával Tersáczi

Gróf Frangepáni Ferencz Kristoffal a Császári

kegyelemért esedezni igyekezett,

186.

Valamint Báthori Sófi Rákcózi Ferencz fijá

nak I. Leopoldtól bocsánatot nyervén a Császár”

hadainak várait önként altal adta: ugy Szécsi Ma

ria is, a megholtt Nádor Ispány Vesselényi Fe

rencz Ozvegye Murányi Várában helyt adott, a'

Császári őrizetnek, mellyben Férjének Iródeákja

Lessenyei Nagy Ferencz kínos vallatás által a tit

kos Leveleknek kiszolgáltatására kénszeritődött.

A Murányi Leveleknél fogva Gróf Zrinyi

Péter, már Horvát Országi Bán, és Gróf Fran

gepani Ferencz Kristóf kivűl Gróf Nádasdy Fe

rencz is, az Ország Birája, és Gróf Tettenbach
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János Erazmus Stajer Országnak kapitánnya több

nagy tekéntetű Emberekkel a Pártütés bűnében

részesűltenek. A Vétkesek Nevei napfényre ho

zattattván, sokan bé lopták magokat Erdélybe;

Nádasdy Ferencz pedig, midőn Ostriában lévő

Pottendorfi Jószágában mulatott, egykor éjtsza

kán ágyában elfogadtattván, három száz Fegy

verestől Bécsbe késértetett, és az Ország Házá

nak mai napig álló csonka tornyába rekesztetett,

nem külömben Zrinyi Péter, és Gróf Frangepa

ni Ferencz Kristóf a Csáktornyai Erősségnek os

tromlása alatt, mellybe zárkoztanak, titkos úton

a Várból ki szökvén, és Kéri Ferencztől elárul

tattván, szoros őrizet alatt Német-Ujhelybe kül

dettettek; Gróf Tettenbach János Erazmus pe

dig a Grétzi fogságban esett.

A magyar Haza ellenző Jelentéseinek há

tra tételével, a német Törvény - szék eleibe idéz

tettvén a pártos Foglyok, a rendes alkotmányú

büntető Per a Lipcsei, Tubingai, és Ingolstadti

tudományos Egyetemeknek vélekedésök ki nyi

latkoztatására meg küldettetett, kik egyes akarat

tal a Törvényben gyökeresedett főben járó Ité

letet ellenök meg határozták. X. Kelemen Pápa

igyekezett ugyan ZrinyiPétert, és NádasdyFerenczet

közbenjárása által a hóhér pallossától megmente

ni, de, mivel a Spanyol követ, kivel a Császári Tar

nácsosok egy értelemben valának, Sürgette, hogy

halálra mennyenek, esedezése sikeretlen foganatot

találván, a Császár a fő vesztő Itéletet, noha ked

vetlenül, meg erősítette, hogy tudnillik a neve

zett három magyar pártos fő Urak, gyermekeik
kel becsületöktől; őszvességes ősi kegyelem -jó

szágaiktól és méltóságoktól meg fosztassanak,

elsőben jóbb kezök, mellyel a Császár hűségé

re esküdtenek, azután Fejek vágattassék el;

mindazonáltal Felséggel született kegyelem enge
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delmet adott, hogy Kezök karjoktól elme válasz

tassék. - -

Erős szívvel halgatta Nádasdy Ferencz 1671

ben Szent György hava 25-kén a főben maraszta

ló ítéletet, egyedül Jószágainak, és nemzeti mél

tóságának elvesztésével tizen egy Gyermekeinek

szerencsétlen állapottyán elkeseredvén, mondá:

Tisztem, becsületem, és életem vegyétek el,

csak ártatlan magzattyaimnak kedvezzetek.

Az Itélet kihirdetése, és méltóságától való meg

fosztása után a Város házába vitetettvén, Szent

György hava 50-dik napján reggeli kilencz Ora

kor azon főld szint az Ora alatt lévő szobában,

hol mostanság a lajstromozó, és leveles -tárház

béli városi Tisztség munkálkodik, ájtatos fogla

latosságok után egy szerencsés vágással csende

sem a halál csont karjai közzé ballagott lelketlen

Teste koporsóba tétettvén, a Városház Udvará

ban az öszve gyülekezett nép eleibe helyheztetett,

és estvéli kilencz Orakor a Landstraszi Szent A

goston Szerzetesekhez, onnén pedig Vas Várme

ében Kőszeg Városa szomszédságában lévő Lé

iai Klastromba vitetődött, mellyet ennekelőtte

búzgó ájtatossága a nevezett Rend elfogadására

szerzett. A vesztő helyen mai napig látszató kö

ben mettzett Felirás ezen szomorú esetet foglallya

magában, melynek magyarsága ekképpen kö

vetkezik: Itt vágattatott ki 1671-ben Szent

György hava 50-dik napján a magyar Párt

nió öróf Nádasdy Ferencz a Hoher pallosa

által eletéböl. -

Gróf Zrinyi Péter, és Gróf Frangepani Fe

rencz Kristóf ugyan azon nap, és órán hasonló

büntetéssel végeztettek ki Német-Ujhelyben a'

polgári Fegyver-Tárházban a mulandóságból,

és az öreg templom falai mellet egy Sírba temet

tettek el. A fal közzé tétetett koporsó-kő mai
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napig mosolyog az idő ragadozásának, mellynek

latán felirását ekképpen magyarázom: Itt nyugszik

Gróf Zrinyi Peter, Horvát Országi Bán, es

Márkgróf Frangepani Ferencz Kristóf, /Vem

zetenek utolsó Csemeteje, kik, mivel a Vak

a Pakot vezette, mind ketten egy verembe

esenek. Tanully halandó Ember a mi veszedel

münk által az Istenhez, es a Hirályokhoz hü

seggel viseltettni. 1671. Szent György hava

50-kán kilencz órakor.

A lenyakasztattaknak nemzetségbéli Czimerei

öszvetörettetvén, Gróf Zrinyi fijának Gade,

Gróf Nádasdy Ferencz Magzatyainak pedig Kreutz

név adatott, kik mindazonáltal a Fejedelemhez vas

hűséggel viseltettvén, I. Leopold atyai kegyes

sége által némelly Jószágokkal meg ajándékoz

tattva, az ősi nevezet, és nemzeti méltóság bir

tokába ismét bémentek ugyan, de nyakokon vö

rös Sinort víselni kéntelenítettek, mellyet addig

viseltt a Szerencsétlen Nem, méglen a hatal

mas Egek Gróf Nádasdy Ferencznek, azon két

séges időpontban ki nyilatkoztatott vitéz Cseleke

deteit a késő onoka világ tiszteletére nem bocsá

tották, midőn elfelejthetetlen Mária Therézia,

roppant Birodalmaknak nagy reménységű Orö

köse Attyának elhunyása után dühösködő Ziva

tarok között felséges székére kivánt felűlni.

Az Ostriai örökösődés végett azEuropai Hatal

masságokkal folytt vérengző háború alkalmával

nemes hozzáragaszkodással buzgódván minden

veszedelemmel bátran szembe szálani Gróf Ná

dasdy Ferencz, tellyes elszánással vitte a Nagy

Fejedelem - Asszony ügyét, egyre gázolta az el

lenséget, és győzedelmes bajnoki Lépéseit Raj

nán tul-is olly boldog előmenetellel folytatta,

hogy egész Europa álmélkodását magának lekö

telezné. – Maria Therezia a fényes hadi érdem'
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és tántoríthatatlan jobbágyi Hűség enyészhetet

len Dicsőségének megjutalmaztatására ezen ma

gyar Bajnokot a Horvát Országi Bán, jeles Pol

czára emelvén, az ősi Bűnjegyet saját kezével

nyakáról leoldozta.

1671-dik Esztendő elején Posonyba a válasz

tott Bírák Törvény széke eleibe állítattak a'

Királyi Fiskus Majláth Miklós által szám szerént

három száz Magyar Nemesek, kik közül Boni's

Ferencz, és Fűgédi Nagy András az emlétett há

rom fő Emberekkel egy nap végeztettek ki, a'

többiek pedig, kiki vétkéhez képest, részszerént

benn, vagy kívül az Országon szenvedendő Fog

ságra, részszerént számkivetésre, részszerént pe

dig Jószágaiknak elvesztésére büntetődtek. Vég

tére Gróf Tettenbach János Erazmus-is, ugyan

azon esztendőben Karácsony hava első napján

Grétz Városában feje vesztével adózott.

-

187.

Ebben az esztendőben vissza tétetett régi

helyére a Karinthiai kapu, melly 1572-ben bi

zontalan okból a Polgár - Ispita Templomának

által erányába helyheztetett. A Homlok - Irások

bizoníttyák, hogy 1671-ben annak külső, ")

1672-ben belső része,") 1675-ban pedig a vég

ső kimenetel nyerte állandóságát.") -

A Császárnak Margita Felesége 1675-ban

Bőjt más hava 5-kán, második Hitvestársa Klau

*) Anno (L. D. G. R. I. S. A. H. B. R. A. A :) 1671.

**) Anno (L. D. G. R. I. S.A. H. B. R. A.A.) 1672.

***) Anno 1673.

L. D. G. R. I. S.A. G. H. B. R. A. A.

- dia



225

dia Feliczitás, Ostriai Fő Herczeg Ferdinánd,Tiro

lis Urának Leánya pedig 1676-ban Szent György

hava 8-kán meg halván, az utóbb nevezett esz

tendőben Mindszent hava 14-dik napján Eleono

ra Magdolna Theréziával, a néhai alsó Palatiná

tusban lévő Neuburgi Herczeg Asszonnyal harma

dik házasságra lépett, ki 1678-ban Szent Jakab

hava 20-kán I. Jósefben Korona - Orököst adott

Férjének.
- -

188.

Midőn 1670-ben a Döghalálnak kegyetlen

sége Bécs Városába csúszott, a Császári Udvar

először a Czét, vagy Kopasz Hegyen, azután

Prága Városában keresvén bátorságot, anyira

nevekedett ezen ragadó Nyavalyának Sullya,

hogy tizenegy holnap elfolyása alatt az Anyavá

rosban, és ennek öszyeséges Hostádjaiban 122840.

egyházi, és polgári áldozatok számláltattak. Len

gő kárpitot vetek Bécs e szomorú állapottyára,

és azon szívszaggató rettegésnek Rajzolását ke

gyes Olvasóimnak eleven képzelődésére bocsá
tÓIY1. -

- A Városi Tanács az Isten kegyelméhez fo

lyamodván, a Graben Piarczon Mindszent ha

va 18-kán egy, a Szent Háromság képével fel

ékesítetett Fa - Oszlopot rakatott, mellynek négy

szegeletű talpán az itt megjegyzett felirás *) ra

*) 1.) Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto : sicut

erat in principio, et nune, et semper , et in Se

cula Seculorum Amen. -

8-o Sancte Deus, Sancte fortis, Sanete Immortalis

miserere Nostri , et sicut pepercisti clementer

contritae Urbi Ninivae, sie et parge Viennae.

Bécs Város I. Dar. - P
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gyogott. Ezen szent alkotmányhoz rendeltt Bú

csújárás alkalmatossággal ájtatos Zsoltárok hang

zottanak a felgerjedett Eg felé az Isteni harag

nak megengesztelésére. Elfogadta a mennyei

atya hátramaradott csekély számú népének töre

delmes fohászkodásait, és véget vetett Karácsony

havában a dühösködő betegségnek. Vissza tér

tek nem sokára a nagy Fejedelem ápolgatása

alatt az elenyészett polgári szorgalomnak Gyü

mőlcsei, és az előbbeni virágokba indultak a'

mesterségek; a Császár pedig tett fogadásának

tellyesítésére a nevezett fa-Oszlop helyett a Gra

ben Piarczot márvány-kőből faragott alkotmán

nyal ékesítette fel, melly Remek-munkának le

irását ezen szüleményemnek második kötettye

foglallya magában,
-

180.

A Pestis kegyetlensége Bécs Városában

megszünvén, Sziléziára, Stajer, Morva, és Cseh

Országra fordította csapásait, úgy hogy a fel

séges Udvar Prágát elhagyván , Lincz Városában

keresett menedéket , honnan 1680-ban Szent

György hava 11-kén öröm kinyilatkoztatások kö

zött Székes Városába érkezett.

A Történet Év-könyveiben helyt érdemel

az, ebben az esztendőben támadott rettenetes

Fergeteg is, melly az öreg Duna hídjáról egy négy

lovas Hintót két útazóval a folyó mélység zava

** /

5. Sanctus, Sanctus, Sanctus! Dominus Deus Zeba

oth, plena est omnis Terra gloria ejus.

4. Sancta Trinitas, unus Deus! pro avertenda pe

ste, qua nos punis, Vota Austriae, Urbisque Vi

ennensis benigne exaudi!
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ros habjaiba vetett; számtalan házakai felfedele

zett; kéményeket, és épűleteket ledöntött, nem

külömben több személyeket a romladékokban -

eltemetett. -
-

1681-ben Kiss Asszony hava 21-kén az Is

ten ígéje hirdetése alatt némelly fesslett erkölcsű

Gyermekek a Skótziai Szent Benedek szabados

Szerzete Templomának Padlásán pajkoskodván,

a Boltozat lyukjain temérdek fövényt, és port

hintettek az anyaszentegyházba. Az ájtatoskodó

nép, főképpen az aszszonyi Nem a Templom

öszve roskadásának gyáva félelmétől elragadtatt

ván, a kimenet felé tolódott , mellynél öszve

szorulván, öt nagyobb tekéntetű Személy, egy

polgár aszszony, egy tizenhárom esztendős Le

ányka, és két gyermek meg fosztatott életétől,

számtalanok pedig részszerént testekben, rész

szerént ruhájokban, és drága ékességeikben meg
károsodtak. -

/ 100.

Mivel I. Leopold Császár a magyar Táma

dás alatt a Nádor Ispányi hivatalt megszüntett

vén, az Ország Birája hatalmát pedig keskenyebb
korlátok közzé zárván, 1675-ban Bőjt elő hava

27-kén Ambringen Jánosnak, a német vitézi

Rend Nagy Mesterének kezében tette a Magyar

Ország Igazgatását tellyes hatalommal, ez pedig

nagyravágyása, gyáva keménysége, és a Magyar

Dolgokhoz való tudatlansága által a közönséges

gyülőlséget magára hárította, anyira nőtt a zu

olódás, hogy némely főképpen Lengyel, és Er

" Ország felé fekvő"" új Táma

dás kezdett készűlni, mellyet XIV. Lajos Franczia

Király” büszkesége, ki mindenkor a felséges Ós

triai ház kárában kereste ******* pénzbéli,

-

2 -

*~
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és hadi segítséggel elősegíteni igyekezett. Ezen

kívűl Tököly Imre is, a Vesselényi Ferencz ösz

veesküzésében részes, már elhunytt Kézsmárki

Tököly Istvánnak fija, magyar Országi Javaitól

elesvén, ki attya halála után Pártfogókra találtt

Erdélyben, a magyar Országi Békételenekkel
czimborázott, - • • , -

I. Leopold, és XIV. Lajos között elkészűltt

a Nimvegeni Frigykötet, és 1670-ben a Békes

ség Reménnyét látszatott azoknak nyújtani, kik

a Hazának csendességben való meg maradását

óhajtották; a Császár pedig minden keménység'

megtiltása, és kegyelmessége által a setétben lap

pangó zendűlést gyökerében megfojtani akarván,

Sopronba Ország-Gyűlést hirdettetett, hogy ab

ban a Magyar Haza Nagygyaival a Békesség esz

közléséről személyesen értekezzék. A gyülekezet

folytában tellyesítette a Nagy Fejedelemnek atyai

gondoskodása a Rendeknek forró kívánságait,

a ki ürűltt Nádor Ispányi hívatalt Gróf Eszter

házy Pál kinevezésével pótolta ; a vallásbéli

fájdalmas sérelmeket megorvosolta, és Tököly

Imrét szép ajánlásokkal meg szelídéteni töre

kedett; de ez a Felség-sértés bűnében meg átal

kodva, hadát, XIV. Lajosnak tőle való elesése

után hathatós ellentállásra elégtelennek tart

ván, a Török Császár segedelmére támaszko

dott, kinek magát, és az egész Nemzetet leköte
lezte. - - - • •

I. Leopold Gróf Kaprára Albert követtye ál

tal 1682-ben a Török Udvarnál az 1664-ben kö

tött husz esztendei Fegyverszűnésnek más húsz

esztendőre való meg hoszszabbítása eránt jelen

tést tétetett, egyszersmint Tököly Imréhez : Sza

» """ Zászlós Urat küldötte olly hata

ommal, hogy neki , ha az engedelmességre

viszsza térend, és a Török Udvart a husz esz
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tendei Fegyverszűnésre rávejendi , Császári ke

gyelmét ajánlaná. A Követek mindazonáltal óhaj

tott foganatot nem találvon, és így a Béke re

ménnye eltünvén, I. Leopold az Európai Hatal

masságoknál keresett segítséget anyival inkább,

mivel olly rémétő hír repdesett, hogy a Török

egyenesen Bécs alá törekedik. • / 2

101.

Tököly Imre a Szultán Oltalmába vévődvén,

szembe tűnő előmenetelt kezdett venni elkevé

lyedett Szerencséje, mert 1682-ben Kassát, Saros

Patakot, Eperjest, Bartfát, Kiss-Szebent, Lőcsét,

és Kézmárkot hatalmassan elfoglalván, Zsólyom,

Hont, és Bars Vármegyéken keresztűl Posonyig

nyomakodott; a' Török Nagy Vezér pedig Kara

Musztafa, három száz ezer kegyetlen Latorral

1685-ban noha még akkor a húsz esztendei

Fegyver szűnés ideje elnem tőltt vala, Magyar

Országra indultt, és majd minden ellentállás nél

kűl Bécs alá vitte pusztító Seregeit.

A Császári hadaknak fő Vezére Lotharingiai

Herczeg Károly csekély számú katonájival a gyü

levész vad csoportoknak előmenetelét meg nem

gátolhattván, Leopoldvárát , Komáromot , és

Győrt jó karban helyheztette, es hadának mara

dékával, melly tizenkét ezer gyalogból, és tizen

egy ezer Lovasból állott, a Duna mindkét part

tyán Bécs Városának oltalmazására sietett.

Hogy Leopold Császár a fenyegetődző Veszé

lyeknek hathatósan megfelelhessen, személyválasz

tás nélkűl rend kívűl való adót vetett örökös Tar

tományaira, mellynek következésében kiki köteles

vala minden Javainak századik részét a hadiköl

tségek pótolása fejében a közönséges Kincstár

ba béfizetni. Ezen kívűl parancsolatot adott, hogy
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kiki Bécs Városában négy hét folyta alatt egy

esztendőre szükséges életről szorgalmatoskodjék,

a tehetetlen Pórság pedig a Székes Városból

Linczbe, vagy Prágába utasítassék. *

Az eszes általlátás egyszersmind azt is javal

lotta, hogy a Városra pislogó menedékes Dom

bok, mellyek az ellenség'" szolgálhat

nának, egyenesekké tétessenek, az erősség falai

hoz közelebb lévő külső Városi házak a főldi

lerontassanak, és a Sánczok hegyes védelmező

tőlgyfa karokkal környűlvétessenek.
v

102,

A Nagy Vezér Szent Iván hava 50-kán Győr

Váránál megállapodván, a Fertő felé eresztette

tüzes lovakon repdeső Tatárjainak veszett Rajjait,

kik Ostriába bécsapván, az úttyokban lévő bé

kességes Helységeket a láng haragjának feláldoz

ni, a meg félemlett Lakosokat utolsó tulajdon

nyoktól megfosztani, a fegyvertelen Főldnépét

vagy rabszolgaságra ragadni, vagy kegyetlen kard

"jokkal embertelenűl által verni örvendetes köte

lességöknek tartották. Csak a Lajta-melyéki Bruk,

Soprony, és Kiss - Marton menekedhetett meg a'

hamvazástól, mivel ezen megrezzentt Városok

Tököly Imre szárnyai alá borultanak. -

Minekutánna Fischamendnek az Éghajlat fe

lé szikrázó Tüze az Éllenség közelítését jelen

tette volna, a Császár Bécsben a hadi rendtar

tást Gróf Stahrenberg Erneszt Rudiger kezében

adván, szent Jakab hava 7-kén estvéli nyolcz O

rakor házi Szerelmesseivel, és csekély számú

vdvari Népével az öreg Dunán által kőltözött,

és Lincz Városába igyekezett. Kornneuburgba ér

kezvén estvéli nyugodalomra, a korittyoló Ta

tárok a Duna innentső parttyán a Czét, vagy
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kopasz hegy csücsán lévő Néma Barátok Monos

torát, és ennek szomszédságában a Leopold he

gyen helyheztetett Templomot felgyújtották, és

a Császárnak menedékhelye ellévén árulva, tö

rekedéseiket oda intézték, hogv Linczbe, a ho

vá vele majd csak nem egy időben érkezének,

őtet hadi népével elfoghassák; de Ostriának Ör

Angyala Paszáviába készített I. Leopoldnak bá

torságot. * ~ -

A Felség- árulással vádoltatott tizenkét esz

tendő előtt Német-Ujhelyen lenyakasztatott Zrinyi

Péternek szerencsétlen Csillagzatban született

Fija, ki a Császári kegyelembe felvévődvén,

rendszerént való udvari Kamarásságra emeltetett.

Meg szökött ugyan a Gonosztévő de a bünte

tő Nemesis elérte megérett áldozattyát, és a'

Zrinyi Nemnek utolsó Csemetéjét egy erős, Ti

rolis havasai között lévő Várba rekesztette, hol

meg némulván, és esztelenségben esvén, nyo

morultt állapotban végezte napjait,

105.

Mihelyest a Császárnak Bécs Városából való

eltávozása a közönség tudtára hozattatott, zo

kogás, és határtalan-réműlés végső ponttyához

közelített. Az Útzák számos Utazókkal úgy meg

valának terhelve, hogy két nap elfolyása alatt

hatvan ezer Lélek a közelítő ostromlás szomo

rú következéseitől tartván, takarodnék ki Bécs

Városából, kik közűl sokan, midőn bátorságot

keresének, a Pogányok éles kardjaikba estenek.

Minekutánna Szent Jakab hava 12-kén Ba

dem, Mődling, Schvehat, Inczersdorf, Prendorf,

Lá, Zirndorf, 15-kán pedig a Városhoz közelebb

fekvő Helységek, Hieczing, Penczing, Ottakrin,

Hernhalsz, Vähring, Döbling, Nuszdorf 's a' t.

*
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Szikráji az Egeket érték, a Hadi-rendtartó nem

kételkedet, hogy a kegyetlen Ellenség Bécs os

tromlására függesztené Figyelmetességét; erre az

okra nézve, hogy a Török igyekezetének min

den felől gátkövet állíthasson, a rendessen fel

épűltt, szép házakkal, palotákkal, gyönyör ker

tekkel, Klastromokkal, és tündöklő szent hajlé

kokkal bővelkedő külső Városokat felégettette, a

mellyekből a Tulajdonosok már ennekelőtte leg

nevezetesebb Javaikat az Erősségbe takarították.

A minek a Lángok mérge kedvezett, azt a Sem

miség sírjába forgatta a Pogányok mértékletlen

dühösége; egyedűl a Roszauban helyheztetett

Szervíták Templomának kegyelmezett az Ozmán

ádázás, mivel a Török gyávaság abban lefestett

O-Testamentombéli atyákat Mahomed Szerelme

seinek tartotta.

Ezer kezek foglalatoskodtak azonban szaka

datlanúl Bécs Városának megerősítésén; a sin

deles házak lefedeleztettek a leendő gyuladás

akadályoztatására, és annak elmellőzésére a Já

ték nézésre szolgáló fakészület le-döntetett; a'

tűz-oltó eszközök a Zsidó Piarczra helyheztettek,

a puskapor a Templomoknak alsó boltozattyai

ba takarítatott, a kővel ki rakott útzák felsza

kasztattak, a Városba küldettendő puskaporral

tőltött vas golyóbisoknak megfojtására. -

Az oltalmazó Sereg 15866. rendszerént való

bátor szívű vitézekből állott, kiknek számát a'

polgár katonaság húsz ezerre emelte. -

*

3. 194.

Az egész Török hatalom Szent Jakab hava

14-kén mint egy habozó fekete Sáskafelleg Bécs

eleibe szállott, és az élessebb szem se láthatta által

a fegyveresek, Tevék, Oszvérek, Ökrök, Bivalok,
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Lovak, és szekerek sokaságát. A Tábornak szár

nyai Ebersdorf, és Nuszdorfnál a Duna ágyára

támaszkodtak, és huszon négy ezer lépésnyi fél

hold kerekségen huszonöt ezer Sátorok nyerték

helyheztetésöket, mellyeknek közepette a Nagy

Vezér arany, és ezüst szőnyegekkel felékesített zőld

színű tanyája egy vászon Város gyanánt tün
döklött. - - -

- Az Oláh, és Moldva Országi Herczegek a'

Praternál, és Brigita Ligetnél a Dunán által csap

ván, a Leopoldstadban álló császári Lovasságot az

anya-Városba kénszerítették, ezen szépen felépűltt

Hostádot a lángok ragadozásának feláldozták, és

igy már minden felől a székes Városnak közlé

sét elzárták. » *

105.

Midőn szent Jakab hava 15-kén az Ellenség

öldöklő hadi eszközeinek rettentő durrogásaival

a Várost vitattni kezdé, a Skótziai Szent Bene

dek szabados Szerzetesseinél támadott Gyuladás

nak kegyetlensége a Monostort , Templomot,

és a mai Római Császár Vendégfogadóját hamu

ba forgattyán , csuda hamarsággal a Császári

fegyvertárházba vonódott, melly mindenféle ha

di megkívántatások kívűl ezer kétszáz hordó pus

kaport foglaltt magában; azonban a szorgalma

'tos felvígyázás, és a szélnek hirtelen változása a'

megréműltt Lakosoknak nem kevés örömére sze

rencsésen elmellőzte a szembetünő Veszedelmet.

A Roszau nevezetű Hostádnak szikrázó töredékjei

imitt gőzölvén, amott pedig a fergeteg ápolgatása

által ismét lángra pattanyán, hihetőképpen a Skó

tziai Monostor fa alkotmánnyaira csapattattak,

a közvélekedés mindazonáltal az ásítozó vesze

delmet a magyar Pártosoktól alattomos úton
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meg vesztegetett Gyulasztóknak tulajdonította,

Ezen eleve értt eszmélkedés anyira meg vakítot

ta a gyáva Pórságot, hogy azok ellen, a kik

hez legkissebb gyanú férni látszatott, nagy dü

hösséggel kegyetlenkednék. Ezen alkalmatosság

gal egy, bizontalan okból aszszonyi ruhában ta

láltatott tizenhat esztendős Ifjú széjjel szaggatta

tott; valamelly Thanon nevezetű, közönségesen /

Báró Czvifel vett név alatt esméretes Ész-szen

deredésbe merűltt szerencsétlen Teremtés, mi

vel a Gyuladást elóltani akarván , pistollal a'

tűzbe lövöldözött, a Szent Péter Piarczán eleve

nen meg nyúzattatott. A Magyarok a jelen lévő

Veszély kútfejének tartattván, mélyen érzették

mind azok a pórság balgatag dühösségét, kik

magyar öltözetet viselének; de az igazgató hata

lom nem sokára véget vetett az uralkodó ke

gyetlenkedésnek. 2

- - 196.

Keményen vitatta az Ozmán szünet nélkűl

az Erősséget, mindazonáltal ágyújinak, és mo

zsárjainak foganatlanságáról meggyőződvén, főld

alatt való ásással igyekezett czéllyát elérni, es a fel

vettendő falaknak romladékjain a Városba beron

tani. Azért ezen törekedésének reményhető vég

rehajtására az Al-lyukak (minák) az ágyúk fede

zése alatt mesterségesen elkészűlvén, puskapor

ral meg tőltettek, és így a Bástyák falai több

helyeken felvetettettek. Valahányszor az ellenség

ívőltések között a kő-romlásokra rohant, anyi

szor verettetett viszsza nem csekély veszteséggel

az őrizettől, -

A Nagy Vezérnek bolond kevélysége, eze

reinek haszontalan feláldozása, és Bécs Városá

nak vas hűsége által józanabb gondolatokra fa
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kadott, és Gróf Kaprara Albert által, ki a há

ború ki pattanása előtt a további fegyverszűnés

eszközlésére czélozó alkudozásait félbe szakaszta

ni, és mind eddig a török táborban maradni

kénteleníttetett, a Császárnak Békességet aján

lott, ha Győr Várának birtokát néki engedné.

197.

Mingyárt az ostromlás keletével az erősség

ben vérhas kezdvén kegyetlenkedni, a ragado

zás azokat választótta áldozattyainak, kik bátor

szívűségöket a haza védelmére szentelték. Orök

háladatosságot érdemel Gróf Kolonics Leopold

Német-Ujhelyi Püspök, ki a Klastromokat Ispo

tályokra fordíttván, mind egy közönséges atya

Javainak fel- áldozásával a Betegeknek jobb éle

tet, és Orvosságot szerzett. Midőn ezen buzgó

Lelki pásztornak atyai gondoskodása a Nagy Ve

zér tudtára hozattatott, gyávasága őtet a főben

járó büntetésre itélte.

Találtattak az ostromlás alatt Bécs Városá

ban olly Férjfiak is, kik a haza, és felséges Os

triai Ház javára élettyöket több ízben bátran kocz

káztatták; ezek között szép emlékezetben tün

döklik egy, a Török nyelvben , és szokásban

jártas Kolcsiczky György Ferencz nevű Polgár,

ki magát a Város meg csüggedt állapottyával a'

Császári fő-Vezérhez Lothringi Herczeg Károly

hoz lopta, és jó reménységgel ismét vissza tért

polgártársaihoz. .

A vétkes jutalom-kereset ellenben némel

lyeket a Város elárulására gerjesztett; ezek kö

zött figyelmet érdemel egy tizenhat, és egy tíz

esztendős Gyermeknek gonoszsága, kik többször

a' Török táborba ballagván, a Város nyomorú

ságát elárulták; de végtére, midőn ismét vétkes
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czéllyokhoz igyekezének, a Város szerencséjére

elfogadtattak, és a főben marasztalással bün

tetettek meg, -

* *

108.

Valamint egyfelől a mindennapi reárohaná

sok, a Városi kiütések , az uralkodó Betegsé

gek az Orizet számát meg gyengítették , és a'

mindenfelől leselkedő Veszedelmek a hátra ma

radott Oltalmazóknak bátor serénységét elijesz

tették: ugy a Török tábor is hanyatló Sorsnak

vas terhét érezvén, kicsinyszívűségbe burkózott,

és csak a hizelkedő kőlteményeknek kihintése

által vezettetthetett ismét a többszöri reároha

násra; de a szép halálnak a Hazafijak szeme

előtt dicsőséges fényben repdeső csontképe új bá

torságot öntött az oltalmazó Sereg szívében, melly

minden álhatatossággal vitézségének jeleit bőven

kinyilatkoztatta, és minden arasztnyi földet drá

gán bocsátotta az ellenség kezére.

Szent Mihály hava 6-kán estvére kelve a'

Czét hegyről feleresztett mesterséges tűz az óhajt

va kívántt segedelemnek közelgetését jövendöl

vén, a meg szabadulásnak sugárai új Lélekkel

lelkesítették az elbágyodt Lakosokat, és azokat

álhatatos várakozásra, és bátor ellentállásra ger

jesztették. /

• Kara Musztafa, a Török Nagy Vezér a né

met egyesültt hadaknak fenyegetődző előnyomú

lásáról tudósítattván, a Város meg vételére czé

lozó Iparkodásait kettős erővel ápolgatta, és sze

mélyesen vezette az ágyuk ordításai, és a fel

vetett Bástyáknak rémétő harsogásai között vad

lator szolgájit a vítatásra, de a minémű tűzzel

ment a Várra való rohanás, éppen ollyannal vi

vődött az ellentállás, úgy hogy az Ozmánok
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mindenkor Sánczaikba véres fejjel viszsza térni

kéntelenítettek.– A Táborban találtatott török

kézi, irások hiteles állítása szerént a Nagy Ve

zér Szent Mihály hava 7-dik napjáig három Ba

sáknak, számtalan Tiszteknek, és 48544. Bécs

Ostromlásában elesett fegyvereseknek halálát gyá

szolta, Az ellenséges öldöklő eszközök sem ke

gyelmeztek a Város Oltalmazójának, kik ezer

megsebesítetteket, és a ragadozó nyavalában ki

multt személlyekkel hét ezer áldozatokat szám

láltanak.

190. -

Az alatt, méglen a Város kormányozója ál

hatatos vitézséggel, és szép hadi tudománnyának

a szoros környűlállásokhoz való helyes alkal

maztatásával az ostromló Ozmánok buborék igye

kezeteit szélnek ereszteni igyekezett, megérke

zének a Császári hadak a Város segedelmére.

Megjelent tudnillik a vitéz Lengyel Király III.

János (Szobieszky) huszonhat ezer fegyveressel,

kit a Francziával, és annak Barátival való tár

saságtól XI. Incze Pápa vitt vala I. Leopold szö

vetségébe: megjelentek a Szász, és Bajor Válasz

tó Fejedelmek is számos Német Birodalmi / Her

czegekkel eggyütt: kiknek hadaival a keresztény

Tábor Tisztelendő Fuhrman Mátyás állítása sze

rént 856oo-ra szaporodott, és Sz. Mihály hava

7-kén Tulln Városában öszve gyülekezvén, 1o

kén a Czét hegv.tövénél meg állapodott.

Az Óstriai Fő Vezér Lotharingi Herczeg Ká

roly, ki már ennekelőtte Tököly Imrét két íz

ben megszégyenítette, a segítségűl jött Fejedel

mekkel tanácsot tartván, oda intézte a dolgot,

hogy az egyesűltt erő nevezett holnapnak 12-kén

a Török tanyára üssön. Ezen végzés következé
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sében Herczeg Károly kézi irományai szerént

645oo. embert hadi rendben állíttatott, a ma

radéknak egyrészéből Tartalék-Seregformáltatott;

egy része Morva térségébe utasítatott, a magyar

Pártosok leendő béütéseiknek megakadályoz

tatására. A keresztény hatalomnak jobb szár

nyát a Király személlyes vezérlése alatt a Len

gyelek, bal szárnyát a' Császári hadak, szívét pe

# a Szászok, Bajorok, és többi német Biro

dalmi Seregek formálták. -

Ambár az Ozmánok Veszedelmöket gyors

lépéssel közelíteni látván, kicsiny szívűségbe, és

ingadozásba merűltenek , megjárta mindazon

által Kara Musztafa Seregeit, mellyeknek szá

mát Hizelkedői 175700-ra emelték, hogy ez

által a közönségesen megutáltt Nagy, Vezért a

meg ütközésre ingerellyék, és annak bizonyos

szerencsétlen kimenetelével elvesztését siettessék.

Igy a gyáva kegyetlenkedő lator Társainak so

kaságára, és vitézségére támaszkodván, a Viadal

ra készűltt, és minekutánna Táborában rabszol

gaságra itéltt 6000. meglett Férjfi, 11215. Asszony,

14092. házasságra alkalmatos Leány, és 56005.

mindkét nembéli ártatlan gyermek foglyok kö

zűl5o000. áldozatokat kegyetlenűl fel - konczolta

tott volna, hadait három csoportra osztotta; az

egész hadi testnek bal szárnyát Imbrahim, Bu

dai, jobb szárnyát Kara Mehemed, Mezopotámi

ai Bassáknak igazgatására bízta, a középpontot

maga vezérelte.

200.

Midőn 12-kén a pirosló hajnalnak rósaké

a setét éjszakának homályos árnyékait eltil

totta, megjelent méltóságos fényben a magas

Czét, vagy kopasz hegynek tágos oldalain a ke

/
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resztény Vitézeknek rémétő Sokasága, kiknek

fegyverei a Teremtés ápolgató tüzének istenes

sugáraiban villogván, olly hirtelen megijedésbe

vonta a Nagy Vezér kevélységét, hogy balga

tag képzelődése az egész keresztény Világnak a'

Czét hegyen való öszvegyülését alkotná, és ezen

kinyilatkoztatott asszony - emberi bátortalansága

kétségesésbe burkóztattná megfélemlett fegyve

resseit. -

A Nuszdorfi szorulatnál, mellyet a' Török

Virágjának erejével keményen védelmezett, keltt

Bécs Őr - Angyalának vezérlése álatt a vérengző

Viadal. A nyakas ellentállás egyideig tartván, vég

tére a keresztény népnek álhatatos vitézsége a

durva Ellenség hatalmát szerencsésen megtörte,

és kegyetlen verekedés után Nuszdorfot, Heiling

stádtot, és azon megerősítetett halmot, melly

mai napig Török Sáncznak neveztetik ostrommal

elfoglalta. -

Kara Musztafa a bal szárnyán nem boldogul

hatván, egész hatalmát a Dornbachi vadonyok

ból kiütött Lengyel Király ellen fordította, mivel

a messze terjedő Sikság a Török lovasságnak

alkalmatosságot látszatott adni vitézségének meg

mutatására.–Azonban a megmásolhatatlan Iste

mi végzés itt is a keresztény Zászlóknak kedvez

vén, a' Török romlását meghatározta ; húsz e

zer elesett pogány gőzölgő vérében úszván fes

tette a harcz mezejét, a maradék pedig gyalá

zatos futamodásban keresett menedéket, és így a'

Nagy Vezér az elvesztett Csatát meg nem újíthat

ván, sírásra fakadott eltemetett Reménységein,

kétségesésbe merűlve őrízet nélkűl maradott Sá

torába bagtatott, abból Mahomed Zászlóját magá

hoz vévén, hatalmának töredékei után csuda ha

marsággal tolódott, és egyedűl a ködös éjsza

kának fekete palásttya alatt találtt bátorságot.



Nagy volt a' Török között való mészárlás–az

öszvetoronyosodott, kegyetlenségeknek illendőju

talma, az egyesűlttTábor ellenben csak ezer áldo

zatokat, és három ezer megsebesítetteket számláltt.

Ijedtökben csaknem minden tábori szer

számaikat elhagyván az Ozmánok, a többi kö

zött huszonöt ezer, némellyek, állítása szerént

pedig Száz ezer Sátor, a' mellyekben az elraga

dott keresztény kincsek, és többféle drága ingó

bingó Javak öszve valának halmozva, négy ezer

mázsa Ön, ugyan anyi Puskapor, ötven ezer

mázsa Szurok, anyi Salétrom, száz harmincz mázsa

mindenféle szeg, ötven mázsa Vas, öt ezer" má

zsa Lenolav, tizennyolcz ezer Érczből, és húsz

ezervasból készűltt kézi tüzes lapta, húsz ezer

égető Golyobis, tíz, ezer Kapa, harmincz ezer

darab, aláásásra szolgálo mindenféle szerszám,

száz ezer mázsaháj, és fagyú, kétezer puskaporos

szarv , kétszáz ezer szőr, és tíz ezer üres gyap

jús zsák, ezer száz szurok- Serpenyő, négy ezer

darab báránybőr, két ezer Dárda, négy száz

kasza, húszezer puskaporos bőr Zacskó, két száz

závár, nyolcz ezer hadi szekér, ezer puskapor

ral töltött, és tizennyolcz ezer mindenféle golyó

bis, száz hatvan kissebb, és nagyobb ágyú, tíz

Mozsár, öt ezer darab sátornak való vászon,

öt ezer nagy Lámpás, tíz ezer Bival, és közön

séges ökör, öt ezer Teve, ezen kívül temérdek

élet, riskása, és kávé lett prédája a Győzedel

meseknek. Sokan a kávé italnak nem csak Bécs

városában, hanem egész Német Országban lett

elterjedését ezen időnek tulajdoníttyák.

" A Nagy vezérnek egy milliom Spanyol He

álra becsűltetett Sátora, a' mellyben ékesen fel

szerszámozott Paripája, drága kövekkel kirakott

Tegéz- -

«
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Tegézze, lófarkas zászlója, iró háza, két mil

liom arany pénz, oszporákkal megtőltött szám

talan zsacskók, és egy igen ékes arany szőve

vényból készültt tizenkét lábnyi széles, és nyolcz

láb magosságú zászló találtatott, lett a vitéz Len

gyel Király tulajdona. -

201.

Midőn a győzedelmesek, és Városbéliek az

elhagyattatott török tanyában prédát kerestenek,

Gróf Kolonics Leopold Német Ujhelyi Püspök is

véle született emberi szelídségének szent tüzétől

indíttva, a Városból kiballagván , a táborban

kerengő árva ártatlanokra függesztette atyai sze

meit, kik közűl sokan az éhségtől elnyomattatt

ván, a halállal küzködtenek, sokan a Csata előtt

lekonczoltt anyáiknak hideg melyén fügvén, téj

helyett vért ittanak fulladozó sohajtások között. -

Ot száz illyen szerencsétlen gyermeket találván

à buzgó fő lelki pásztor, ezen könyörűleteségre

méltó árváknak táplálását, a Haza hasznára erá

nyozó nevelését, és kimíveltetését atyai gondos

kodása első köteleségének tartotta.

202.

I. Leopold e fényes győzedelemnek örvende

tes hírére Szent Mihály hava 14-kén Linczből

Bécs Városába viszsza térvén, legelőször a Szent

István Templomában szent Ambrus isteni dicsé

retének hangzása között az Egek Urának buzgó

köszönetét le tette, azután a győzedelmes tábor

ba ballagott, hogy a segítő Fejedelmeknek, fő

képpen a Lengyel Királynak szolgálattyát szemé

lyesen meg köszönhesse, ki már ennekelőtte a'

török tanyában lévő tisztátalanság, és a repde

Becs Város. I. Dar. (
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ső férgek temérdeksége által kénteleníttetett Schve

chát, és Ebersdorf között Táborát kiszegezni.

Nyájas kifejezésekkel élt a szeléd erkölcsű Csá

szár, és azon a helyen, a' mellyen III. János Ki

rállyal öszvetalálkozott, egy kő oszlopot szép fel

írással szerzett, *) hogy ezen ritka esetnek em

lékjét az Onoka világra által szállíthassa. –

A Lengyel Király , és Lothringi Herczeg

Károly rövid nyugodalom után a Kereszt ellen

ségének üzésében foglalatoskodván , midőn azt

Párkánynál, Esztergommal által ellenben útol ér

te volna, rajta újra , győzedelmeskedett, és Esz

tergomot is, melly hetven nyolcz esztendeig a'

Török ígát viselte, három napi ostrom után sze

rencsésen vissza vette; a' Török Nagy Vezér pe

dig két ízbéli kemény megverettetése után min

den reménységét el vettvén, nyakra főre Nándor

Fejérvárba szaladott, hol maga a Szultán pom

pás készűletek eszközlésében foglalatoskodott,

hogy Bécs meghódoltatásával diadalmi fényes

séggel Konstanczinápolyba való bémenését , és a'

felforgatott nyugotti Császárságnak végső rom

lását innepelhesse; mindazonáltal Népeinek ve

*) Anno gLorIosI IMperII LeopoLDI I. XXVI. die

XV. Septembris

Duo longe maximi Europae Monarchae, idem

Leopoldus CaesarAugustus, et Joannes III. Poloniae

Rex, liberata prospere obsidione Vienna, acto in

fugam ingenti Barbarorum exercitu, occupatis

eorundem aeneis tormentis, commeatuque, repor

tatis praeterea optimis Spoliis hoc loco inter suo

rum vietricia arma invicem gratulabundi eonve

nere, magna utrinque Electoris, Ducum, Prin

cipum , ct Magnatum comitiva.
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szedelméből bőven kitetszik, hogy gyenge épít

vényének talpköve elenyészett. /

205.

Ambár a városi Orizet köteles vala Bécs

ostromlása alkalmával a' Fejedelemért, és Hazá

ért életét feláldozni, még is a Császári kegyes

ség azoknak megjutalmaztatására fordította ör

vendetes foglalatosságát, kik Tetteikkel kitündök

löttek. E végre Gróf Starhenberg Ernészt Rud

gér szép tehetségét egy drága arany gyűrűvel,

száz ezer Tallérral, és a leg főbb hadi Vezér

ségre való kinevezéssel, az alatta lévő Tisztek

álhatatosságát nagyobb rangra való fel emelte

téssel megjutalmazni; fejedelmi közben szóllá

sa által Gróf Kolonics Leopold Püspöknek az egy

házi vörös kalapot meg szerezni, és a Városi

Tanácsosoknak a császári tanácsos czímmel a

rany lánczon függő arany képét ajándékozni ma

gában eltökéllette. Maga a Város is háladatossá

gának nyilván való jeleit napfényre bocsátani akar

ván, Gróf Starhemberg Erneszt Rudgért kétezer

darab arannyal meg tisztelte, a Viedeni Hostád

ban lévő házát örök időkre az adófizetés terhé

től felszabadította, és azon katona-Tiszteknek,

kiknek a Polgárság életének, és vagyonnyának

meg tartását méltán köszönhette, Rangjokhoz

képest bizonyos summa pénzt adogatott ; nem

külömben ama híres polgár Kolcsiczky György
Ferencznek, ki a török táboron keresztűl a Vá

ros szorongattatásaival Herczeg Károlyhoz men

vén, életét többször koczkára tette, az első Ká

véház felállítására szabadságot adott. Ezen bátor

szívű Férjfi emlékezetének fentartására a Kávés

Czének városi Előljárója köteles , festett képét

magánál szorgalmatosan őrizni.

/ * Q 2
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204.

Leopold Császár vitéz hadainak győzedel

meit a magyar Haza további javára öregbíteni,

akarván, seregeit három részre osztotta. Loth

ringi Herczeg Rároly tudnillik Buda Várának vis

sza vételére rendeltetett, és mivel Tököly Imre

a Török tábornak szerencsétlenségéből maga ve

szedelmét mérsékelvén, felső Magyar Országra

vonultt, a Tisza melléki vidéknek megalázására

Schulcz, Tót Ország meg szabadítására pedig

Leszley nevű Fő Vezérek útasítattak.

A Lothringi Herczeg szakadatlanul zaklatta

a Törököt, Vácz, Visegrád, és Pest elfoglalása

után 1685-ben Buda megszállására vezette min

denütt győzedelmet hirdető Zászlójit; mindazon

által az ostrom tüzes folyta alatt meg érkezett a'

Szeraszkir Bassa a Várban lévő oltalmazó ha

daknak segítségére, Ercsénnél Budán alól az üt

közetet elfogadta, de kemény verekedés után a'

győzedelmi koszorút Herczeg Károlynak enged

ni , és magát Eszékig vissza vonni kéntelenít

tetett.
-

A török tanya fel forgattattván, a többi

között egy vörös színű vastag selyem szövevény

ből készűltt nyolcz réf hoszaságú, és négy réf

szélességű zászló, *) melly mostanság a Szent

*) Ennek Hözepén sokféle czifrázatok között egy

két élű, aranyal kivarrott Pallos villog, a' melly

ben Arábiai nyelven arany fonálból készültt fel

írást lehet szemlélni; ez az Alkoránnak negyven

nyolczadig czikellyével kezdődik, mellynek ma

gyarsága ekképpen következik: Az irgalmas

é s k ö ny ö r ü l ő I s t e n n e vé ben. M i né

ked egy es m é r e t e s ki nyi lat koz ta t á s t
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István Templomának felső Boltozattyán a Her

czegi Temetőhely felett vörös, burítékban függ,

nem külömben számtalan hadi meg kivántatások

lettek a Győzedelmesek prédáji. * v. ->

-
-

- ,**

205.

Valamint a Töröknek büszke hatalma egész

len elhanyatlott: ugy felső Magyar Országban is

szerencsésen forgott a Pártosok megalázása. Tö

köly Imre csekély számra olvadott Hűségeseivel

a Császári hatalomnak ellent nem álhatván, leg

először követek által, azután személyesen folya

modott Ibrahim, Nagy Váradi Bassához segítsé

gért, de ettől meg kötöztetett, és Okör szekérre

tétettvén, Konstanczinápolyba küldettetett, hogy

azon szerencsétlenségekért adózzon , mellyeket

az Ozmánok nékie tulajdonítottak. Ezen, Tökö

ly Imrével való illetlen bánás okozta, hogy a'

Magyar Pártosok, kiknek számát a szenvedett

Csapások nyolcz, vagy kilencz ezerre leszállítot

ták, a' Tőrökhez semmi Bizodalommal nem vi

seltettvén, őnként a Császár hűségére esküdte

nek, és igy az egész Tisza mellék a Munkácsi

h i r d e t ü nk (az a z: M i n é k e d a M e k ka

i a k e l l e n f é ny e s gy ő z e d e l m e t e n g ed

t ü n k ) hogy az Isten v é t ke i d e t meg

bo c s á s sa, m e l l y e k e t t e e n n e k el ő t t e ,

é s az ut á n e l k ö v e t t é l , é s k egy e l m é t

be n n c d öregbítse. Ezen kívül a Pallos fe"

lett következendő, Magyarra fordíttatott, ismét

arany fonállal kivarrott arábiai szók ragyognak:

A z I s t e n k í v ü l n i n c s en I s t e n , é s Ma

h o m e d az ő Profétája.
/

» –
/

-

* / /
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Vár pedig, mellyet Zrinyi Ilona , ennek elotte

Rákoczi Ferencz , most Tököly Imre Felesége

minden lehető módon oltalmazott, csak három

esztendő elfolyása után viszsza tértt a jobbágyi

engedelmességre, *

206.

Lóthringi Herczeg Károly a Szeraszkir, Bas

sa vissza vonulásával még az Ellenség hatalmá

ban lévő Érsek-Ujvár, és Nógrád birtokába is

bé menvén, 1686-ban Szent Iván hava 18-kán

újra Buda Várának ostromlásához fogott, és azt

minekutánna 145. Esztendeig a Pogányok , vas

körmei között fohászkodott, Szent Mihály hava

2-kán reménységen felyűl való szerencsével meg

vette. A Nagy Vezér, ki hatvan ezer fegyveres

sel Buda szomszédságában ásítozott, és az erős

keresztény Sánczok miatt vad társainak régi fész

két nem segíthetvén, kontyát a főldhöz csapta,

és nagy gyalázattal meg mocskolva, eltakarodott,

hogy következendő esztendőben a szenvedett Ve

szedelmeket Herczeg Károlynak vissza adhassa.

Erre az okra nézve jól felkészűltt Sereggel babo

nás bolondságában a Mohácsi térségen , ama

szomorú emlékezetű harcz mezején, hol II. La

jos Királlyal a magyar hazának vírágja elherva

dott, a Keresztény tábor szemébe szállott ugyan,

mindazonáltal Kiss Asszony hava 12-kén nagy

veszteséggel viszsza verettetett, és élete megtar

tását szégyenítő futásban keresni kénteleníttetett.

– Már jobbára minden Magyar Országi Erőssé

# egymás után a török hatalom" könnyen

elszabadulván, Pannónia régtől fogva óhajtott

egyesűlését, csendességét, és bátorságát vissza

nyerte. -
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Midőn Nándor Fejérvárnak 1688-ban a Keresz

tény Seregtől eszközlött meghódoltatásával a köz

értelemre hozatott, hogy az előbbeni Nagy Vezér

Kara Musztafa feje, ki Bécs ostromlásánál, és

Párkánynál történt vérengző Csatában végső ve

szedelembe burítván népeit, 1685-ban Karácsony

hava 25-kén a selyem Zsinorral az élők száma

közűl ki tiltatott, a tőle épített ájtatosság házá

ban fentartatik, azt Maksz Bajor Fejedelem, ki

az ostromlást kormányozta, Kardinális Gróf

Kolonics Leopoldnak által küldötte, kit a gyá

va kegyetlenkedő Bécs ostromlása alkalmával ki

nyilatkoztatott szentBuzgóságáért a főben marasz

talásra itéltt vala. Ezen fő kaponyát, a meg foj

tó Selyem Zsinorral, és ama halotti Ingel, melly

a halálra itélttNagyoknak a Szultántól szokott

küldettettni, a polgáriFegyver tárházban szabad

mai napig szemlélni.

- - 207.

A magyar Rendek , és Karok I. Leopold

Császár szerencsés győzedelmeinek örök emlé

kezetére 1687-ben meg határozták, hogy az Or

szágnak örökség szerént való bírása a felséges

Ostriai háznak olly móddal adassék által, hogy

azt I. Leopoldnak férjfi maradéki, abban az eset

ben pedig, ha ezek meg lenni szünnének, az

Ostriai Ház Spanyol Országban uralkodó férjfiu

ága az első szülötség rendi szerént örökösen bir

hassák; következendőképpen a szabad válasz

tás jussa csak akkor szállyon vissza a Magyarok

ra, a mikor mind I. Leopoldnak mind II. Ká

rolynak férjfi maradéki egészlen ki halándanak.

Mivel pedig az Ország attyai bőlcsen által

látták, hogy II. András Király 1222-ben hozott

rendelő végzése 51-dik czikellyének második pont

tya többféle gonosz Cselekedeteknek, és a Haza
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•

romlásával öszve szövött veszedelmes következé

seknek alkalmatosságot adott: ezen Czikelynek

bé rekesztő ígéji a szokott Királyi törvényes es

küvés formájából ki törűltettek.

Ezek által I. Leopoldnak minden kívánságai

bé tellyesedvén , Esztergomi Ersek Szécsényi

Györgynek volt 1687-ben Karácsony hava 9-kén

szerencséje I. Jósefet, Leopold fiját, mint első

örökös magyar Országi Királyt Posonyban meg

koronázni.

208.

Minekutánna I. Apafi Mihály, ki az Erdélyi

Rendeknek egyet-értésével már 1686-ban Orszá

gát Leopold Császár eránt való hűségre ajánlot

ta, 1600-ben Szent György hava 15-kén elhagy

ta volna a mulandóságot, a Török Császár I.

Leopoldhoz állott Erdély Országot maga enge

delmességére kívánván vissza téríteni , Tököly

Imrét, a magyar Pártosok meg átalkodott Fe

jét Erdélyi Fejedelemnek kinevezte, és tizenhat

ezer főből álló török, és tatár sereget rendeltt

melléje, hogy a Császári hadaknak ki veretteté

sével méltóságába bé álhasson. -

Tököly Imre Erdélybe bécsapván, két rész

re fesslett az Ország; az egyik a Császár oltalma

alatt lévő II. Apifi Mihály örökségét védelmezte,

a másik az Erőszakoskodó kiterjedését segítette:

Tököly Imre erejében, bízván, Zernyest nevű

Helységnél Heiszler Császári Vezérrel meg ütkö

zött, és szerencsés csatázás után magát a Keresz

tyén szigeti Gyűlésben Erdélyi Fejedelemnek té

tette; mindazonáltal rövid idő mulva a Császá

ri Segedelem Erdélyben teremvén, Tököly Im

re pártos társaival Oláh Országban keresett me
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medéket, és igy az egész tartomány vissza tértt

a Császár hűségére.

200.

Hogy II. Musztafa, az Ozmánok Fejedelme

meg homályosított fegyvereinek fényét vissza sze

rezhesse, az I. Leopold Császár, és XIV. Lajos

Franczia Király között ki pattantt egyenetlensé

geket maga javára fordítani igyekezvén, a kato

naság nélkűl szűkölködő Magyar Országot új ve

szedelemmel fenyegette, hol Tököly Imre nyug

hatatlansága a pártoskodás mérges magvát ismét

kihintette. -

Ezen vett hirre a Császár főbb erejét a'

Rajna partyán tartván, seregének csekély részét

ama halhatatlan Szabaudiai Herczeg EugeniusVe

zérlésére bízta, hogy az elkezdődött Ryszviki bé

keségről való alkudozás végéig a Törököt Péter

váránál akadályoztassa Magyar Országba való jö

vetelében. - -

II. Musztafa az ellenkező kicsiny Seregre ke
veset ügyelvén, 1607-ben hatvan ezer , Guido

Ferrarius állítása szerént pedig száz ezer ember

ből álló táborral Nándor Fejérvárhoz érkezett,

és onném Pannoniába bé rohanván, Zentánál a'

Tiszának a Temesvári Banát felől való partyára

kezdette által szállítani seregeit. - .

Eugenius Herczeg Szent Mihály hava 11-kén

a Török Intézettyeiről tudósítattván, véletlenűl

Zentánál termett, és midőn a Török Lovasság

a Tiszán által költözött volna, annak jobb par

tyán lévő gyalogságra rohantt, a hídat ágyúkkal

lelövette, hogy a bal parton lévő Lovasság a'

gyalogságnak segedelmére ne jöhessen. Két óráig

tartott a Viadal, és végtére Eugenius Herczegé

lett a tellyes győzedelem. II. Musztafa ezen, ma
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gára nézve szomorú dolgot szívszakadva, szem

lélvén, szégyennel megszeplősíttve, Konstanczi

nápolyba vissza tért Lovasságával, a Nagy Vezér

pedig huszonhét Bassával, és azokon kívűl, kik

a Tiszába vesztek, húsz ezer emberrel a Csata

mezőn találta halálát. Ezen alkalommal a Török

nek minden Társzekerei elfoglaltattak, a Császá

ri Sátor, száz ágyú, hatvan Zászló, ötven ezer

Ló, hat ezer Teve, tizenkét ezer ökör, és bival

elnyerődött, és Eugeniusnak csak a neve is ret

tentésökre volt a Törököknek.

Ezen fényes Győzedelemnek csuda hamar

sággal a Rajna partyára repülő híre a Ryszviki

Békekötést anyira siettette, hogy az Ozmánok

is a Császárral való megbékéllésről kezdenének

#" melIy 1690-ben Boldog Aszszony

ava 26-kán sok versengések után Karloviczban

szerencsésen elkészűltt Tököly Imre, hogy a'

Békekötes alkalmával a Császárnak leendő sze

mélyes általadattatását elmellőzhesse, Feleségé

vel Bithiniába költözött, hol elhagyattatott álla

|" élvén, hét esztendővel azután nyughatat

an életét bérekesztette. -

*

9 10.

- Bécs Városa a hatalmas Egek malaszttyából

az óriási Veszedelemtől megszabadulván, az okos

altallátás azt javallotta, hogy a borzasztó pusz

títás mezeje, mosólygó állapotba helyheztessék,

és a ledöntött falak előbbeni durczaságra emel

tessenek. Régi fényébe öltözött lassanként az A

nyaváros, Hostádjai felserkentettek, vissza tértt

az elnyomattatott polgári szorgalom , hajdani

virágba mentek a tudományok, és szép mester

ségek, a kereskedés, és mezei foglalatoskodás

ismét csirázott, az elpusztultt Faluk népes he

**
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lyekké tétettek, és a jámbor Intézetek részsze

rént a romladékokból felemeltettek, részszerént

új szerzésekkel gyarapítattak

Valamint a Török ostromlás alatt ledöntött

a Mariahilfi kápolna mai fényes templomra való

vezetését, a külső városi Kapuczímus atyák, a

Kármelhegyi czipellős Barátok, az ugy nevezett

fekete Spanyolok, az Irgalmas Barátok, kiknek

Templomai, és Klastromai a török Vadságtól

öszveségesen kőhalomra fordíttattak, ujra virág

zó állapottyait az akkori Keresztény Buzgóságnak

köszönték: ugy I. Leopold Császár is az ájtatos

gondoskodásban senkinek nem akarván engedni,

a tiszteltt Intézeteknek előmenetét pénzbéli se

gítséggel ápolgatta; Lincz Városában tett foga

dásának tellyesítésére a Szent István tornya tete

jéről levétetett Hold, és Csillag helyett, 1687-ben

Mindszent hava 51-dik napján egy Sast, melly

nek két feje között egy hat láb, és hét újnyi ma

gos, rézből készített, és jól megaranyozott Spa

nyol kereszt tündöklik, tétetett, 1688-ban Szent

Iván hava 5-kén az Anyaváros Útzáit a Lakosok”

bátorságára lámpásokkal megvilágosítatta; ugyan

azon esztendőben a Romai Pápa, és más jeles

személyek közbenvetésére a keresztes Barátokat

elfogadta, kik Spanyol Országból származván,

és fejér egyházi öltözetet viselvén, fejér Spanyo

loknak neveztettek és a jámbor adakozástól se

gíttettve, a külső Városi Alszer útzában magok

nak templomot, és Monostort építettek; végtére,

1698-ban a kegyes Oskolabéli Atyák helyhezte

tésére az új, I. Joseftől Josefstadtnak neveztetett

Hostádban ritka szépségű Klastromot, és roppant

Isteniházat rakatott; az Ügyefogyott Szegények

elfogadására, kik az idők mostohasága miatt ala

misna kéreményből tengődtenek, egy tágos kor

háznak fundamentomot vetett, és szép példájá
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val több Vagyonosokat ezen jámbor Intézetnek

pénzbéli elősegéllésére gerjesztett Ezek között di

csőséges emlékezetet érdemel Travanat nevezetü

Zászlos Ur, ki olly tőkepénzt tett a Haza oltá

rára, mellynek törvényes kamattyából hat száz

szolgálatra alkalmatlan katona tápláltathattna.

Ama, Világ történeteinek Ev - könyveiben

nevezetes Muszka Czár Alexievics Péter utóbb

emlétett esztendőben Szent Iván havá 26-kán

Vilhelmina Amalia pedig Hannoverai Herczeg

Asszony 1600-ben Böjt más hava 24-kén tartot

ta Bécs Városába fényes bémenetelét, és Josef

fel, a Császári örökössel való egybekelését, E

zen alkalmatosságokkal semmit el nem mulatott

Leopold, a mit ezen Nagy Vendégeknek illendő

elfogadása parancsolva kivánt,

211.

Tudva lévő dolog, hogy II. Károly magva

szakadása a Spanyol Királyi szék örökösödése

eránt XIV. Lajos Franczia Király, Josef Ferdi

nánd Bajor Herczeg, és I. Leopold között, kik

a közel lévő rokonyság tekéntetéből a Spanyol

kormányhoz just tartottak, az egyenetlenség mag

vát kihintette. Mivel pedig Tököly Imre mint

őregségére, mint szoros környülállásaira nézve

az új támadás indítására már alkalmatlan vala

XIV. Lajos, a felséges Ostriai Háznak meges

küdt ellensége, hogy a Császár erejét meggyen

géthesse, II. Rákóczy Ferenczet, Tököly Imre

mostoha fiját nyájas igéretekkel a fegyverre va

ló kelésre öztönözte, ki a balgatag fénynek

gyáva reménnyétől elszédítettvén, reá állott a vét

kes kivánságra; de titkos törekedése Langevall

Hadnagy által felfedeztettvén, Sároson elfogatta

tott, és késedelem nélkül Német Ujhelyi fogság
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ba vitetett. A tömlöcz Örzöinek Feje Lehman

nevezetü Százados a nyereség kivánságától meg

vakítattván, 17o1-ben Szent András hava 7-kén

Rákoczy Ferencz elszökésére szolgált alkalmatos

ságot. Szerencsésen kilopódott ugyan a pártos

Fogoly, de Lehmann felnégyeltetésében találta

hűségtelenségének érdemlett jutalmát. -

Emlékezetre méltónak tartom itten megje

gyezni, hogy a Bécsi Ujság , Diarium nevezet

alatt a tizenhetedik század elejének köszöni szár

mazását; Szent Péter Templomának mái fénye

Leopold Császár Jámborságát magasztallya, ki

1702-ben ezen új mennyei Háznak talpkövet

vetett, és 17o5-ban a Hohenbruken utzában le

telepedett Theatínusok háza, és Temploma Kar

dinális Kresztely Auguszt Szász-Czízai Herczeg

buzgóságának tulajdonította fundamentomát.

212.

Károly, I. Leopold Császar második szülöt

tye 1705-ban Szent Mihály hava 12-kén Spanyol

Királynak kineveztettvén, és Orökösödésének

fegyveres kézzel való meg erősítésére a hadak

Magyar Országból kihuzattattván, Rákóczi Fe

rencz a kiesítő dicsőségnek gyáva kívánságától

buzdíttva, Lengyel Országból, hol Báthory ágon

származó attyafijainak kebelében bátorságot talált,

azonnal Pannoniába indultt a Zondülésnek vé

res Zászlójával, rövid idő mulva a Hazának na

gyobb részében hatalmaskodott, és már 1704-ben

Bécs Városának szépen felépültt Hóstádjaihoz ve

zette gyülevész Kuruczait. - :

Mivel a magyar Pártosok által félelembebo

rultt klüső Városi Lakosok attól tartottak, hogy

a leendő ostromlás esetére ingatlan Jószágaik is

mét a Lángok ragadozásának feláldoztatnak, éle
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töket azoknak oltalmazására ajánlván, a Császár

engedelmével a külső Városoknak két Mértfőld

nyire terjedő kerűlettyeit a Duna ágától ismét e

zén folyó ágyáig az építő hadi mesterség régu

lái szerént egy tizenkét lábnyi magosságú kőfal

lal, melly mostanság a Város Lineájának nevez

tetik, és egy másfél őlnyi mélységű árkolattal

békeríteni magokban eltökéllették; az alkalmatos

Polgárokat fegyverbe öltöztették, hogy az elkevé

lyedett Ellenség vakmerő Intézettyeinek hatható

san megfellelhessenek. -

A BécsiLineáknak felemeltetése alatt majd

kissebb, majd nagyobb számmal megjelentek u

gyan Bécs Hóstádjai előtt a Pártosok; de a Vé

delmezőknek bátor ellentállásáról meggyőződve,

vissza takarodtak, „útyokban a ki prédáltt hely

ségeket dühösségőkben felégették, és a Bécsi

külső Városokat ki nem Zsákmányolhatván, a'

Szimeringi mezőségben az ugy nevezett új épű

letben lévő külföldi vadakat, mellyeknek a Tö

rök Szilajság kegyelmezett, tajtékozó haragjok

ban elvesztették.

215.

- A Zenebona lecsillapítása, és a Spanyol

örökösödés megerősítése a Császári kincstár

nak minden forrásait kimerítvén, és igy a hábo

rúnak kölcséges folytatása új pénzbéli segedelem

re szoríttván, I. Leopold olly parancsolatot adott,

hogy az egyházi rend, idei dolgokban, neki en

gedett szabadságai elvesztése alatt köteles légyen,

szükségtelen arany, és ezüst müveit ki szolgál

tatni, vagy azoknak belső értékét kész pénzel

megváltani; de ez által sem pótoltathatván ki a'

fogyatkozás, pénzszerzőkre vetemedett a Feje

delem, kiknek, az örökös Tartományok romlá
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sával öszve kapcsoltt törvénytelen uzsoráskodása

okozta, hogy a Korona Orökös Josef, attya

helybehagyásával pénzváltó hivatalt (Bank) ren

deltt Szerencsés volt ennek előmenetele: mert a'

Vagyonosok Bécs Városának a kőltsönözött tő

kepénzek bizonyos vissza fizetésére szolgáló

kezessége, és a törvényes kamat ajánlása által

buzdítattván, annyi pénzt tettek az ezüst asztalra,

hogy a teremtett hivatal már 17o5-ben a kamatki

fizetésén kívűl három milliom Tallérokat adha

tott a háború elősegéllésére.

Minekutánna I. Leopold hadai Herczeg Eu

genius bajnoki vezérlése alatt 1704-ben Kiss As

szony hava 12-kén az egyesűltt Franczia, és Ba

jor Sereggel Hochstádtnál megütközvén, olly

fényes győzedelmet nyertek, hogy a két ellen

ség részéről huszonöt ezer ember részszerént le

vágattatott, reszszerént fogságra esett, és egész

Bajor Ország törvényes Zár alá vettetett, Rákó

czi Ferencz pusztító kurúczait a Bajor Fejede

lemnek elszélyesztett táborával öszve nem for

raszthatván és igy mosolygó Reményeiből vesze

delmes örvénybe merülvén, a Császárral alku

dozásba ereszkedett, mellynek folytában I. Leo

pold halhatatlan Gyözedelmeinek közepette 17o5

ben Pünkösd hava 5-kén szeléd életének 65-dik

magyar Uralkodásának pedig 40-dik esztendejé

ben az árnvék Világból kilépvén, véletlen halála

a haza romlásával ujra vad tüzet teremtett Rákó

czi Ferencz nyughatatlan szivében Leopold Csá

szár azon nagy dolgokra nézve, mellyek koroná

jinak különös fénvt, és dicsőséget szerzettek,

maga útán Nagy Leopold nevezetet hagvván,

áldottak légvenek édes Hazánk megszabadítójá

nak hideg Tetemei, mellvek Bécs Városában a

Kapuczínus atvák gondviselése alatt lévő Császári

temető - boltozatban nyugszanak. -
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* *

214. -

A Császári méltósággal örökség szerént 1

Josefre, boldog emlékezetű Leopold öregbb fi

jára szállott az Örszáglás, mellynek által vételé

vel ezen szeretetre méltó Fejedelem a tengeri

hatalmasságoknak közbenjárására, támaszkodván

tellyes, igyekezettel abban munkálódott, hogy a'

ártoskodás meg orvoslásának mulhatatlan esz

özét, a csendességet hozza vissza Magyar Or

szágba; de mivel Rákóczi Ferencz az ajánlott bé

kességnek megvetésével polgártársainak gőzölgő

vérében találván gyönyörűségét, a kegyetlen há

borúnak emésztő Fáklyáját a meg rontott Haza

szívében nevelni magában eltökéllette, kéntelen

vala Jósef hadi népét szaporítani, hogy azt fegy

vere erejével eszközöllye, a mit jámbor Béke
szereteté el nem érhetett. Leg először is 1708-ban

Posonyban kihirdetett Ország gyűlésére Királyi

Levele által Rákóczi Ferenczet követő , társaival

meg hívatta, hogy a' hoszszas polgári háború

szüntetésére nézve az Ország Naggyaival tanács

kozhassék; azonban a Pártosok feje, GrófBere

csényi Miklós tanácsából a hívogató Leveleket

kevélyen viszsza útasíttván, hadainak egy részét

posony felé a gyűlés eloszlatására, a másikát

pedig Morva Ország pusztítására indította; de

#eiszter nevezetű Császári Vezértől Trencsénnél

Kiss Asszony hava 25-kán hat ezer ember veszte

sége után éppen akkor megaláztatott, midőn

magáról leg magossabban látszatott gondolkodni,

A Trencséni győzedelem a Dunán innén lé

vő Ország részére kiterjedvén , Rákóczi Szeren

cséjét elfordította, és némellyeket, a Kuruczok

közűl, a többi között Ocskay Lászlót kilencz
száz Lovassal, és Andrásit ezer három száz

- Fegy
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Fegyverviselővel a Felség eránt való hüségre vis

Sza Vezette.

Heiszter Vezér győzedelmeit segítette a Ma

gyar Országi Primás Szász-Czizai Herczeg Kres

iely Auguszt, ki Rákóczi Ferencznek a Posonyi

Gyűlésben lett kárhoztatása után azoknak a Püs

pököknek, és más egyházi személyeknek, kik a'

Pártosokkal czimboráztak, bizonyos időt szabott,

melly alatt a rendszerént való törvényes fejede

lem eránt való hűségre vissza térnének, a nya

kasokat a Római Pápa nevében egyházi méltó

ságoktól, és jövedelmeiktől való eleséssel fenye

getvén. -

Már minden Horvát, és felső Magyar Or

szági erőségek részszerént önként, rész szerént

a fegyver ereje által a Császári hatalom alá vis

sza térvén, és így Rákóczi Ferencznek Magyar Or

szágban bátorságos maradása nem lévén, Ta

nácsossainak javallásábol, minekutánna a Csá

szári Biztossal Gróf Pálffy Jánossal való további

alkudozásokra nézve Gróf Károlyi Sándornak

tellyes hatalmat adott Lengyel Országba', indult,

215.

Az akkori zűrzavaros időknek fordulásai kö

zött I. Jósef az Óstriai fő Városban lévő Ifjúság

nak további kimíveltetésére, és a közjó előmoz

dítására fordítván igyekezettyeit, 1705-ben Kará

csony hava 16-kán azon, mai napig virágzó fő

Oskolát szerzette, mellyben a Hazának csírázó

Reménnye a kép-író-faragó, és mettző, az épí

tő, és más szép mesterségek oktatásában része

süllyön. Nem külömben 1706-ban a Császári

pénzváltó hívatalt Wienerstadtbank nevezet alatt

a Városi Tanácsnak által adni jónak tartotta. A'

szent Márki betegház 1707-ben a polgár ispita

* Becs Páros, I. Dar. R
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•

béli értékből, és 1700-ben a Landstraszi Hostád

ban lévő Szent Erzsébet hasznos aszszonyi rend

jének szép Temploma Kolóniai Rupe Mária Jo

séfa bőkezűségéból nyerte Jósef Uralkodása alatt

helyheztetését, ki a' Gréczi Klastromból ötszer

* zetes társaival hívattatott Bécs Városába.

216.

Rákóczi Ferencznek Lengyel Országba való

menetelét sokan követőji közűl szégyenítő futásra

magyarázták, és elhanyatlódott dolgaiknak jobb

ra való hozódhatása eránt kétségbe esvén , Gróf

Károlyi Sándor példáját követték, ki 1711-ben

Bőjt más hava 14-kén által ment a Császár hű

ségére. I. Josefnek tellyes hatalmú Biztossa Gróf

Pálffy János a Császár rövid ideig tartó életé

ről meg győződve, Rákóczival való sikeretlen

alkudozásokkal nem akarván tölteni az időt, olly

feltételekkel fordultt az öszve szövetkezettekhez

mellyeknek foganattyát a megátalkodott Haza

sértő megegyezése nélkűl is reménylhette. A'

Pártosok az eleikbe terjesztett pontoknak igaz

ságos, és a köz jóra czélozó voltát megesmér

vén, és igy Rákóczi Ferencz veszedelmes ször

nyítésire, és csalárd mesterségeire keveset ügyel

vén, a feltételek elfogadására való készségöket

köz akarattal kijelentették, midőn már I. Jósef

Császár 1711-ben Szent György hava 17-kén ha

lálos himlőből az élők közűl ki kőltözött, és at

tya mellett eltemettetett volna. -

Eljött végre 1711-dik esztendőben szent

György hava 20-dik napja, mellyben a köz meg

egyezés nyolcz esztendeig a megsértett magyar

Haza kebelében forró háborúságok után véget

vetett a Kurucz Világnak. Gróf Pálffy Jánosnak

meszsze látó bőlcsesége a Császár halálát addig, -
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eltitkolta, méglen Jósef édes annya, I. Leopold

Császár Ozvegygye, Eleonora Magdolna máso

dik szülöttye Károly helyett, ki Spanyol Orszá

got kormányozta, Békekötést, melly a Magyar

törvénykőnyvben Szathmári Egyeztetésnek ne

veztetik, Pünkösd hava 26-kán alá -irásával meg

nem erősítette. * ** - -: :

A Szathmári békesség tökélletességét meg

értvén, Rákóczi Ferencz egynéhányad magával,

kik közűl Gróf Bercsényi Miklós, Gróf Csáky

István, és Gróf Eszterházy Antal legnevezetes

sebbek valának, Dantzkán által Angol, onnén pe

dig Franczia Országba bújdosott, és abban mun

kálódott, hogy a közönséges,békeségbe melly 1715

ban a háborúban lévő Hatalmasságok között

megkészültt vala, foglaltassék; kivánsága mind

azonáltal nem tellyesedvén, 1717-ben Madrid

ban utazott, és onném Kardinális Alberoni V. Fi

lep Spanyol Király titkos Fő-tanácsossától Kon

stanczinápolyba küldettetett a Török Udvarnak

a Spanyolokkal való öszve szövetkeztetésére.

A Török Császár III. Achmet nagy ember

séggel fogadta Rákóczi Ferenczet, és olly álla

otba helyheztette, hogy addig méltóságához

#" élhetett, méglen Rodosztó nevű Város

ban 1755-ben szent György hava 8-kán élete 50

dik esztendejében meghalálozott. * * *

- A Császár kegyelmét elnem fogadván Rá

kóczi Ferencz, két Fiaji György, és Josef Bécs

ben maradni kénteleníttettek; idővel mindazon

által ki szabadulván, az elsőnek 1752-től fog

va Párisban volt lakása, de minémű kimenetele

lett légyen, emlékezetben nem hagyódott; a má

sodik pedig 1756-ban Konstanczinápolyba men

vén, a' Török Császártól Erdély Fejedelmének

neveztetett, hová pogány segéddel bé űtött u

gyan, de a bal szerencse nem kecsegtette bol

R 2
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dog kimenetellel törekedéseit. Végtére XII. Kele

men Pápától egyházi átok alá vettve, 1758-ban

Szent András hava 1o-dik napján Csernavodán,

melly Város Bolgárö" a fekete tenger

re fekvő részében, a Duna jobb partyán fek

szik, 58. esztendős korában meghalálozott.

217.

Unalmat nem okozok Olvasóimnak, ha it

ten megjegyzem, hogy I. Jósef Császár, kinek

Szelédsége, jósága, és igazság szeretete sokkép

pen ki tündöklött. Uralkodásából, már mint tiz

esztendős Gyermek különös hajlandósággal visel

tetett Fridrik Auguszthoz, Szász Országi válasz

tó Fejedelemhez, és üres idejének nagyobb ré

szét társaságában töltötte. A Császári Gyermek

nek Jézus Társaságából való gyontató attya ezen

öszve forrott barátságból idő jártával a Romai

hitre nézve veszedelmet jövendölvén csuda - jele

néssel akará őtet éjfél tájban az eretnek Herczeg'

társaságától elszörnyíteni. A bátor Szivű Fridrik

Auguszt elhalaványodott lelki-baráttyának titkos

vallástételéből a nyilván való Csalárdságot mér

sékelvén, következendő nap I. Josef ágyába ment

titkos úton estvéli, nyugodalomra, hogy a Tü

net voltáról személyesen meg győzettetthessék.

Midőn a fejér lepedőbe polyázott Ijesztőnek fe

nyegetődző szavai a háló szobában hangzotta

nak, felugrott ágyából Fridrik, és a testi héjba!

öltözött Léleklátást izmos kezeivel meg ragad

ván, azt az ablakon a Császári Palota árkoláttyába

kivetette, és igv felfedezte a gyáva Csalárdságott.

Az elfoglaltt Török ágyúkból öntetett 1711-ben

szent Jakab hava 21-kén Achamar János által

ama nevezetes Harang, melly 524 mázsát 51 fontot,
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Sisakja 70. Szive pedig 15 mázsát 70 fontot, ösz

véségessen 41o mázsát egy fontot nyom. Ezen

remekműnek magossága kilencz láb tizennyolcz,

és fél új, hason kétfelé osztó vonás - Sora (Lineá

ja) tiz , kereksége harmincz láb, az ütésnél való

vastagsága nyolcz új, melly karácsony hava 15

kén egy mesterséges Csinálmány által a Szent

István tornyába vonattatott, hol mai napig ne

hézsége miatt két tölgyfa tengelen nyugszik,

mellyek a harangozás ritkább esetére mindenkor

leszoktak bocsálttattni.

218.

? -
\

Az egek Ura I. Josef Császárt férjfiui mara

dékkal nem boldogítván, Károly öttsére Spanyol

Királyra ment által az örökösödés. A szoros kör

nyülállások késedelem nelkül való vissza jövete

lét óhajtván, 1711-ben Karácson hava 22-kén

Moenus melléki Fránkfortban Német Császárnak,

következendő esztendőben pedig Pünkösd hava

22-kén a Posonyi Országgyűlésén Magyar Országi

Királynak koronáztatott, és a Császárok Sorába

VI. az apostoli Királyok közzé pedig III. Károly

név alatt szállott. A Posonyi közönséges gyüle

kezetből vissza térvén Bécs Városába, 1712-ben

Szent András hava 8-kán az Ostriai Fő-Herczeg

ségnek hűség - esküvését elfogadta, és ezen Hol

napnak 20-kán a Lichtenthal nevezetű Hóstád

ban lévő megyés Templomnak fundamentomot

vetett, a' mellybe arany és ezüst emlék-pénzek

tétettek, alat meg jegyzett felirással. *) Ezen ok

*) • D, O. M. *

Imp. Caes. Carolus VI.
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ból Lichtenthal egy ideig Karlstadtnak, az az Ká

rolyvárosának hivattatott; a pórság mindazonál

tal nem sokára az előbbeni nevezetnek engedte

az elsőséget. . ,

VI. Károly Császár a honnyi érdem meg

jutalmaztatására 1712-ben - Szent András hava

50-kán a Spanyol arany gyapjas vitézi rendet

örökös tartománnyainak érdemmel tellyes tagjai

ra kiterjesztette, és annak esztendőbéli Inneplé

sét meg határozta , valamint ezen alkalommal

verettetett emlék - pénz előadásomat bizonít

tya. *) |

Aug. Pius P. P.

Hujus intra Pomerium Vindob.

In fundo Principis a Licht.

II. XIV. Auxiliator.

Dicati Templi

Primum Lapidem

et

Pietatis Augustae Monum.

* posuit

Anno M. DCC. XII. die XX. Novemb.

*) Ennek közepén e felirás között: „ M o ri bu s

a n t i qu i s “ egy arany gyapjas a rendbéli öltö

zettel felruháztatott vitéz, és talpa alatt követke

zendő alá irás tündöklik:

Aviti Ordinis Equitum

Torquator. Aur. Vell,

Solennia restituta

Vindob, 1712.. 5o-a Nov.
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219.

Magyar Országból 1715-ban Alsó Óstriába

bécsuszott döghalál rémülésbe vonta Bécs Város:

Lakosait, és Boldog Aszszony havától 1714-dik

esztendőbéli Bőjt előhaváig kegyetlenkedvén 8644

áldozatokat számláltt. Károly Császár ezen ragado

zó nyavalya megtörésére hasznos rendeléseket

tévén, hivei között maradott, és Mindszent hava'

22-kén a Szent István templomába búcsú - já

rást tartván, a temérdek ájtatos sokaság jelen

létében az öreg Oltár előtt leborulva, fogadást

tett, hogy Boromeusi szent Károly tiszteletére

fényes Isteni házat fog építettni a' mellyben az

Onoka maradék a Pestis elmellőzéséért esedez

zék. -

-

Minekutánna VI. Károly Császár a Dögha

lál szüntét emlék - pénzében *) reánk szálitotta,

1714-dik esztendőbéli bőjt más hava 6-kán Ras

tádban az Ultrajektomi Békeséget élfogadta,

mellynek ereje által a Katolikus Német Allfőld,

Nápoly, Sziczilia, Szardinia, és a Majlandi Her

czegség birtokához jutott 1715-ben a magyar

Rendek megegyezésével a Nemesek felkelése kí

vül az állandó katonaságot, és ennek a fizetendő

adóból való tartását meghatározta: végtére, mi

vel több nemes Familiák az Ozmánok vas igája

alatt ősi Jószágaiktól elestenek a nemes Jussok

*) Egyikfelén következendő felirás között: „ sIe

Ist Iezt Vnter DeM sChVz gottes sICher." Bécs

képét, másik felén pedig egy koszorúban Jehova

név alatt ezen verseket lehet szemlélni:

Šott lícf ben Reifet midt, mit et nift btc G5cínen »

g)íc3%fttící nad in Bien baš 8eft virb ball erfájcienn



2Ól,

nak ujonam való megvisgálássokra Biztosságot

rendeltt, hogy az, ki Jussait törvényessen meg

bizoníttya, Jószágainak tulajdonába mehessen.

22O.

VI. Károly Császár a Pestis idejében tett fo

gadásának tellyesítését Szent kötelességének tart

ván, 1716-ban ErlachiFischer igazgatása alatt a Vi

edemi Hóstádban lévőSzent Károly Templom épí

téséhez fogott, ") és ezen, 1757-ben végső kép

# tetézett, álmélkodásra méltó fényes Isteni

áznak gondviselését a vörös csillagos egyházi

Vitézek buzgóságára bízta -

Nevezett 1716-dik esztendőben kezdődött

Károly Császárnak a Törökkel való ielső hábo

rúja, mellynek szerencsés folytában Herczeg Eu

genius Kiss Asszony hava 5-kén az ellenséget

Péterváránál véletlenűl megtámadván, abból

részszerént a harczban, részszerént pedig űzés

közben harmincz ezeret elvesztett, száz hetven

ágyut és ugyan anyi Zászlót hatalmába ejtett;

következendő esztendőben Kiss Asszony hava 16

*) A talpkő alá tétetett arany, és ezüstpénzeknek

fel-irása : - 1

D, 0, M.

Ob Cives /

In Peste servatos

Dicatae

D. Carolo Boromaeo

Primus Lapis

Ex voto pos.

M.DCC.XVI. 5. Februar
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kán Nándor Fejérvár ostromlása alkalmával a Nagy

Vezér táborát elszéllezstette, a jelentett Errősséget,

Végszendrőt, Orsovát, Szabacsot, és Szerviának

több erősségeit elfoglalta, és ez által 1718-ban

SzentJakab hava 21-kén a Paszszaroviczi Békekö

tést siettette, melly által Károly Császár a Duna

északi parttya felől Havasalföldének az Olt vizéig

terjedő részét, a Duna déli ponttya felől pedig

Nándor. Fejérvárát Szerviával együtt, ugy a Te

mesvári Banátot is elnyerte.

Midőn a Szerencse Károly Császárnak a'

Török ellen szolgáltt, elfoglalá a Spanyol Király

V. Filep Szardiniát , melly az Ultrajektomi, és

Rastádi Békességben a Császár tulajdonához ra

gasztatott. Ezen az Angol, és Franczia Udvarok

mint az emlétett Békekötés kezessei felindulván,

1718-ban Kiss Asszony hava 2-dik napján négyes

Szövetségre léptek, mellynek részesi a Császár,

az Angol, és Franczia Királyok, nem külömben

a Hollándiai közönséges Társaság valának. 1719

ben ütött ki a Spanyollal való háború, melly

ben V. Filep, midőn a Szárazon a'- Francziák

tól, a tengeren az Angol, és Hollandiai egye

sűltt vizi erőtől, Olasz Országban pedig VI. Ká

roly Császártól keménnyen szorítódnék, kénte

len vala 1770-ben Boldog Aszszony hava 20-kán a'

négyes szövetséghez állani, és a Romai Vallás

béli Német" Nápoly, Sziczilia, és Májland

békességes Birtokát Károly Császárnak engedni,

ki viszont Szardinia, és Spanyol Ország, ugy,

" a két Indiához tartott Jussairól lemon

Ott. - -

92921,

Minekutánna vI Károly Császárnak 1717-ben

született egyetlen egy Fiacskája meghalálozott,
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tellyes tehetséggel azon munkálódott, hogy a'

Korona Orökös fogyatkozásában az örökösödés

jussait a Leány Agra kiterjeszthesse. Az Ostriai, és

Sziléziai Rendek 1720-ban a Magyarok 1722-ben

a Csehek, és Német Alfőldiek 1725-ban a Csá

szár égő kivánságát álhatatos készséggel tellyesítt

vén, az örökös-Országlás Jussa Károly kimulá

sa után Mária Theréziának , és annak leendő

Maradékinak olly meghatározással adódott, hogy

ezek közül mindenkor az első Szülött tartsa a'

kormányozó hatalmat; arra az esetre pedig, ha

Mária Therezia Maradéki kihalnának,az a rendölés

tétetődött, hogy az Orökösödés az első Szüiötség

rendi szerént Károly Császár kissebb Leánya Má

ria Annának Maradékira, ezéknek fogytával pe

dig I. Leopold leány gyermekeire szállyon.

Hogy Károly Császár tágos Birtokinak örök

ségét Leányai számára bizonyossabbá tehesse, a'

nevezett végzést a külső Hatalmasságokkal is

megerősíteni igyekezett, de ezek kezességeket

megtagadván, vérengző kinézéseknek szolgálta

nak alkalmatosságot; a Bécsi Békesség mind

-azonáltal hoszszas viaskodás után véget vetett

1756-ban a meg rögzött Egyenetlenségeknek,

mellynek egyik czíkellyében a Császár Nápoly, és

Szicziliához járó Jussait le tévén, és ezek helyett

Parma, és Placzencziaval megelégedvén, a kül

ső Hatalmasságok egyesűltt akarattal megesmér

ték a felséges Ostriai Háznak jövendő örökösödé

sére erányozó végzést.

222.

Viszsza térek már azon esztendőkre, mel

lyekben részszerént ájtatos Intézetek, résszzerént

a közjó gyarapodására tárgyozó Művek nyerték

helyheztetésöket, - -
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Valamint az Özvegy Császárné Vilhelmina

Amalia 1717-dik esztendőbéli Pűnkösd hava 15

kán éppen azon időpontban, midőn a Magya

rok Annya, ama, halhatatlan emlékezetben fény

lő Maria Therezia az első napnak tündér sugárait

szemlélte, a Rennvegi Hóstádban a Szent Agoston

fiéguláji szerént élő Szaléziusi Szent Ferencz asz

szonyi rend Templomának, és monostorának talp

követ vetett: ugy Károly Császár is 1718-ban

Boldog Aszszony hava 7-kén a kerűletbéli katona

fő Oskolát, mellyben a hadi mesterséghez tar

tozandó tudományok tanítattak, és 1722-ben Kiss

Asszony hava 2-dik napján a Spanyol, és Olasz Or

szági,nem kűlömben Német Allfőldi, Bécs Városá

ban lévő szegény Betegek elfogadására, az ugyne

vezett Spanyol Ispitályt szerzette, *) Fetzer Károly

a Skótziai Szent Benedek Szabados Szerzetének

apáttya 1721-ben Szent Ulrik megyés Templo

*) Sub Invocatione

Deiparae *

De Mercede

Augustissimus Romanorum - - -

» Imperator

Carolus VI.

Clementissiuus

Piae Domus

Sancti Hispanicae Monarchiae ,

Hospitalis

Fundator

Piissimus Elargitor

Primum hunc lapidem posuit

* * Die 2-a Augusti

Anno Salutis MDCC.XXII.

!
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mát, a Városi Tanács pedig 1725-ban a Leo

poldstádti megyés Isteni házat felállította.")

- A hármas Koronával felékesítetett XIII.

Incze 1722ben Szent Iván hava 1-ső napján a'

Bécsi Püspökséget Erseki Méltóságra emelte, és

1727-ben a Montferáti Apát a Scótziai kapun

kívűl lévő fekete Spanyolok Templomát régi

Omladékjábol felserkentette. VI. Károly Császár

magyar Hiveit is kegyes Tekéntetbe vévén, már

1722-ben a polgári Dolgoknak jobb móddal va

ló igazgatására a felséges királyi Helytartó - Ta

nácsot, és következendő Évben a külömböző

C

**) A fundamentomba tétetett tizenkét lat nehézsé

gű ezüst emlék - pénznek egyik felén következen

dő szavak fénylenek:

Ab Inclyto Magistratu

- Viennensi

Dum Consul florebat

DoMInVs FranCisCVs IosephVs

haVer.

A másik felére ezen szavak mettszettettek:

Ad

Dei tcr Optimi

Maximi Gloriam

sine labe conceptae

Virginis,

Sancti Leopoldi

Austriae Marchionis

Honorem

- Templum hoc

Ampliatum , et restauratum est

Anno Dom, M.DCG.XXIII.
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Vármegyékre kiterjedő Pereknek megitélésére

az Ország szélein a kerűletbéli törvényes Tá

blákat felállította, az Országnak legfőbb itélő

székét, a hét személyes Táblát nyolcz taggal

szaporította, és a Királyi táblát is új formába nö

tötte, 1726-ban a Császári 's Királyi Könyvtárnak

ritka szépségű épűletét"), és 1755-ben a Lovag

lás-Oskolát végső képpen tetézte, valamint elő

adásomat a Homlok-irások erősítik. *) Károly

Császár Uralkodása alatt rakatott 1728-ban a Csá

szári Palotának azon része is, melly még mostan

*) Carolus Austrius D. Leopoldi Aug. F.

- - Aug. Rom. Imp. P. P.

Bello ubique confecto instaurandis,

fovendisque litteris

Avitam Bibliothecam ingenti librorum

copia auctam

amplis exstructis aedibus

Publico eommodo patere jussit

- CI0. I0CC. XXVI.

•*) Palatinam equestrem Palaestram

instituendae , cxercendaeque

- Nobili Juventuti ,

- ct equis

Imp. Caes. Caroli Austrii

D. Leopoldi A. F. Aug.

jussu -

Gundacarus Com. ab Althan

Supr. aed. Caes. et Stabulo. Aug.

Praef.

cxstrui curavit

A, GI0. 10CC. XXXV.



270

\

ság a Német Birodalmi Kanczelláriának neveztetik,

és annak felséges Kapuji Matielli Lőrincz, Udvari

képfaragó által elkészítetettHerkules bálvány kő

képeivel felékesítettek. - •

1. Josef Császár Kézi rajzolattya szerént a'

Hohenmark Piarczon lévő Oszlopnak felemelte

tése 1729-ben, és a polgár fegyveres tárháznak

felálítása ugyan ezen esztendőben kezdődött,

melly utolsónak fundamentom - ásása, alkalmá
val pogány, mások véleménye szerént Góth

Pénzek számossan találtattak. -

225.

Az1756-dikesztendőbéliBöjt előhavának 12-dik

napját nevezetessé teszi a halhatatlanNagy Mária

Thereziának Lothringi Herczeg Ferencz István

nal Bécs városában inneplett egybekelése, melly

Esztendőben a Császár, mint a Muszka Ud

varnak szövetséges Társa új háborúba elegyedett

a Kereszt ellenségével. Erre az okra nézve 1757

ben a Romai legfőbb Lelkipásztor Követtyének

Bécsi lakására egy fűggő pecsétes parancsolatot

szegeztetett, melynek ereje által az örökös Os

triai Tartományokban lévő világi, és Szerzetes

Papság köteles vala, a Magyar határvároknak

még erősítésére a Kereszténység ügyét pénzbé

li Segedelemmel elősegíteni. Ezenkívűl 1758-ban

nevezetesen Szent György napján, és Mindszent

havának 5-kén a Császári hadak szerencsésítésé

re, és a Döghalál eltávoztatására, melly a' ket

tős magyar Hazában kegyetlenkedett, Szent Ist

ván Templomában Búcsujárás rendeltetett, nem

külömben 1750-ben Boldog Asszony hava 5-kén

a hangzó mulatságok kemény fenyíték alatt meg

tíltattak. - - -
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Herczeg Eugenius még 1756-ban Szent

György hava 21-kén a mulandóságot a halhatat

lansággal felváltván, szünet nélkűl szerencsétlenűl

pörgött a Császári hadaknak állapottya, és csak

1750-ben Szent Mihály hava 18-kán végződött a'

vérengző viadal midőn VI. Károly, a Belgrádi Bé

kesség által Szerviáról, Havasalföldéről, és Bosni

ának egyrészéről lemondott, csupán, a Temesvári

Banáttal megelégedvén. -

Mivel Bécs utzájiban a tisztátalanság az egé

ség kárával igen meghatalmasodott, 1750-ben Ka

rácson hava 12-kén az a parancsolat hozattatott a'

Közönség, tudtára, hogy a Házak Tulájdonos

sai tizenkét Tallér büntetés alatt kötelesek légye

nek, valamint a mocskos, ugy a kutakból le

esendő vizet a főld alatt lévő Város csátornáji

ba folytattni, a házak előtt téli időben a jeget

felvágni, és a Söpredéket bizonyos napokban

öszve halmozni, hogy a szemét, rendeltt Sze

kerek által, a Városból ki takarítassék.

Minekutánna Károly Császár a Habspurgi

Háznak Csemetéje roppant műveiben Nagyságá

nak halhatatlanságát következendő Századokra

bocsátotta, 174o-ben Szent Mihály hava 20-dik

napján lefizette a természet adóját, és hideg Te

" a Városbéli Kapuczinus atyák őrízetére

1zta. -

/
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BÉCS'
EMLÉKEZETRE MÉLTÓ DOLGAI,

ÉS

EZEKKEL ÖSZVE-KAPCSOLT

ÓSTRIAI URALKODÓK
RÖVID TÖRTÉNETEI.

ÍRTA

NEMES HADÁRY ANTAL
FELSÉGES KIRÁLYI, S UDVARI MAGYAR FŐ

KORMÁNY-SZÉK ELÖLÜLŐJI SZERKEZTETŐJE,

TEKÉNTETES HONT, ÉS TORNA VÁRMEGYÉK'

TÁBLA BIRÁJA.

MÁSODIK DARAB.

PESTEN,
NEMES TRATTNER JÁNOS TAMÁS BETŰIVEL

1821.
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Utolsó Idő-szaka sz.

Becs Története Mária Therezia Országlásda

nak keletetől fogva folyó 1819-ik esztendeig.

224.

Az Európai Hatalmasságok az 1756-ban kö

tött Bécsi Békesség czikellyei szerént a felséges

Ostriai Ház jövendő Örökösödéséről eggyes aka

rattal meghatározott végzésnek oltalmat ígérvén,

Mária Therézia attya halála után által vette az,

őtet kétség kivűl illető kormányozó hatalmat,

és ez által áll-orczás Ellenségeinek szunnyadozó

Irigységét felserkentette. Legelőször a Porosz,

vagy Prusszus Király II. Fridrik, némely Szilézi

ában fekvő Herczegségekhez Just nevelvén, és

meg győzettettvén a felséges Östriai Háznak utol

só szerencsétlen török háborúból következett

szükségeiről, azoknak jó móddal való kiadását

követtyei által sürgette, és, minekutánna a Nagy

Fejedelem Asszony igazságtalan, kívánságát kép

telenségnek tartván, fenyegetődző üzenetét meg

vetette, még 1440-ben gyakorlott hadi néppel

Sziléziába be rontott, Boroszlót több Városok*

kal együtt elfoglalta , 1741-ben Bőjt más hava
9-kén Nagy Glogaut meg vette,* Szerit

2



*

h

György hava 10-kén Molvicznál Mária Therézia

táborán győzedelmeskedett. -

A Porosz Udvarnak hadi szerencséjéből a'

többi Europai Hatalmasságok, kik az Ostriai

Örökösödés kezességét magokra válolták, saját

hasznokra nézve boldog előmenetelt jövendelték.

Ezen az okon Károly Bajor választó Fejedelem,

mind az I. Ferdinánd Császár 1545-dik eszten

dőbéli rendelésénél, mind annál fogva, hogy I.

Jósef Császár Leányát Mária Amáliát tartotta; a'

Lengyel Király Ill. Auguszt, egyszersmind Szász

Crszági választó Fejedelem hitves társa, neve

zett I. Josef öregbb Leánya, Mária Jozéfa után;

V. Filep Spanyol Király az anyai ágon VI. Ká

roly Császár Birtokihoz közönségesen, a Szar

diniai Király pedig különösen a Májlandi Her

czegséghez járó Jussait védelmezvén, Mária The

rézia ellen szövetségre léptek, kiket a Franczia

Király XV. Lajos azon meg rögzött irígységből,

mellyel a felséges Ostriai Ház ellen szünet nél

kűl viseltetett, számos hadaival segített.

225.

Minekutánna az alsó Ostriai Rendek 1740

dik esztendőbéli Szent András hava 22-kén a'

hűség-esküvést letették, és Mária Therézia kö

vetkezendő Évben szent Iván hava 25-kén a Po

sonyi Ország-gyülés alkalmatosságával Prímás

Gróf Eszterházy Imre által az apostoli Koroná

val felékesítetett, XV. Lajos negyven ezer fegyve

res ember a Bajor választó Fejedelem hadaihoz

csatolván, ugyan anyival Hannovéra Tartományát

el lepte, hogy az Angol kormány szék a Na

Fejedelem Asszonyt azon veszedelmes örvényből,

mellyet a hitetlenséggel párosodott irígység, és



5

telhetetlen kívánság késztett, kine vonhassa se

gedelmével. - -

A Bajor választó Fejedelem a Franczia buz

dítása által neki bátorodván, Ostriába bé ütött,

1.inczet elfoglalta, és szerencsés előmenetelében

Bécs Városát ostrommal fenyegette. Az ásítozó

Veszedelem nagy réműlésbe ragadta a SzékesVá

rosnak Lakosait, és a Duna hátán számos hajó

kat szerzett öszve, mellyeken a Tehetősebbek,

meg akarván a Város ostromát előzni, féltőbb

Javaikkal Magyar Országba költöztenek. A Vá

ros oltalma Gróf Kevenhűller Lajosra, az Udva

ri hadi Tanács All-Előlülőjére bizattatott; a fegy

ver, és gabonás Házak tökélletes állapotba hely

heztettek, a Duna zár alá vétetvén, az idő mos

tohasága miatt a szolgálatokból elbocsátott, és

számos Gyermekeikkel végső nyomorúsággal

küszködő Férjfiak a rendszerént való katonák

nak kedvező feltételek alatt egy esztendeig tartó

hadi szolgálatra felvétettek, és így a polgár ka

tonaságon kívűl, kiknek száma a tanuló Ifjúsá

géval tizenegy ezerre nevekedett , számtalanok

repűltek Mária Therézia Zászlóji alá a Város ol

talmára. " / - -

Az öszve toronyosodott Veszéllyek közepet

te a bátor szívű Királyné Bécs Városát elhagy

yán , hív Magyarjai között találtt bátorságot, és

azoktól vártt leghatalmasabb segítséget, kik azt,

a' mit kivontt karddal habozás nélkűl igértek,

szapora cselekedettel tellyesítették, és igy a leg

veszedelmesebb körny"lállások között Európa

színe előtt a felséges Ostriai Ház eránt viselte

tő tántoríthatatlan hívségöket kinyilatkoztatták.

226.

~ Azon közben a Bajor, és Franczia egyesűltt

Sereg húsz ezer főből álló Szász katonasággal
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gyarapodva, Bécs városát jobb kéz felől hagy

ván, Cseh Országba igyekezett, és Prágát 17k1

ben Szent András hava 22-kén elfoglalta. Ezen

Város meg alázása után a Bajor választó Feje

delem, ki már ennekelőtte az Ostriai fő Hercze

gi czímet fel válolta vala, magát Karácsony hava

10-kén Cseh Ország Királlyának kihirdettvén,

1742-ben Boldog Asszony hava 2l-dik napján VII.

Károly név alatt a Német Császárok sorába ál

lott, mindazonáltal ezen új méltóság elnyerésé

vel a szakadatlan szerencsétlenség komor mély

ségébe merűlvén, nyugodalmával boldogságát is

elyesztette. - -

Az örökös Tartományoknak három része a*

Bajor, Franczia, és Szász Seregek, Szilézia pe

dig a Porosz hatalmában lévén , és a Magyar

Nemzet nagy szorongattatásokban forgó Király

Aszszonynak oltalmára a Nemeség felkelése kí

vűl késedelem nélkűl 24622 főből álló gyalog se- -

reget és három lovas Ezeredet, 1743-ban pedig

ismét negyven ezer embert talpra állítván, vál

tozni kezdett a Dolgok, ábrázattya; a Bajor, és

Franczia hadak egész Ostriából ki tisztultak, Ba

jor Ország elfoglalódott, a frigyes Társok egy

más között meg hasonlottak; egyedűl a Porosz

Olműcz elfoglalásával a háborút szerencsésen

folytattván, nagy nyughatatlanságot okozott Má

ria Theréziának; mindazonáltal a sok kőlteke

zést meg sajnályán, és valamint a Franczia, ugy

a Szász Udvar irígysége miatt ezeknek segedel

mére nem támaszkodhatván, a Csaszlaui Harcz

után II. György Angol Király közbenvetésére 1742

ben Szent Jakab hava 11-kén Mária Theréziával

a Boroszlói, vagy mások szerént Berlini Béke

ségre lépett, mellyhez II. György Angol, VI. Kre

stely Dániai, III. Auguszt Lengyel Királyok, a'
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Muszka Czárné Erzsébet, a Hollandusok, és a

Volfenbütteli Herczeg hozzá állottak. - -

Siettette al Magyorok annya a Békekötést,

hogy egéz erejét, a Cseh Országban koríttyoló

Francziákra fordíthassa. E végre Lothringi Her

czeg Károly, Mária Therézia Férjének testvér

Öttse hadaival Prágát körül vévén, a benn szo

rúltt Francziákat szinte éhelhalásra juttatta, kik

nek az ostrom felbontására reménységök nem

lévén, 1742-ben Karácsony haya 16-kán az éjt

zsakának fekete Palástya alatt egy szálig ki lopód

tak az erősségből,

227.
*

Cseh Ország az ellenség szorongattatásai

tól meg szabadulván, Mária Therézia 1745-ban

innepelte Prágában megkoronáztatását, Lincz

ben a felső Óstriának hűség-esküvését elfogad

ta, és a Dunának csendes, hátán fényes pompá

zás, és határtalan öröm kinyilatkoztatás között

Székes Városába érkezvén, a költséges háborúk

által kiűrűltt közönséges Kincstárnak elősegéllé

sére rend kívűl való adót vetett örökös tarto

mánnyaira, mely meghatározott végzés szerént

kiki Személy válosztás nélkűl köteles vala tizedik

részét vagyonnyának a Haza javára feláldozni,

Bécs tágos Hostádjainak oldalait mosó Vien,

és Alszer nevezetű posványos Patakoknak, nem

külömben a Dunának jeges terhe hosszabb ideig

tartó esőtől meg púhíttva, több helyeken meg

mozdulván , a rettenetes áradás nagy vesze

delmet készitett 1744-ben a Bécsi kűlső Vá

rosoknak , mellyeknek szívrepesztő állapottya

borzadozásra emelte az anyaváros falain ösz

ve gyültt álmélkodóSokaságot. Ezen alkalommal

minden hidak, hajók, szálok, és malmok ösz
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ve törettetvén, az épűletekre, és tüzhelyre szol

gáló fákkal egyetemben a vizözöntől elragadtat

tak, a kertek elpusztítattak, több házak rész

szerént felforgattattak, részszerént omladékos ál

lapotba helyheztettek és számtalan áldozatok

szorítattak a halál kebelében. . .

Ezen veszedelem közepette ki tűndöklött a'

Nagy Királyi Aszszonynak, és közönséges szere

tetre méltó férjének kegyesége, kik saját kincs

tárokból életet vásárolván, a Szűkölködőknek

póznákon eleséget nyújtattak és bőlcs rendelésök

által a gyámoltalan Pórság kemény sorsának

enyhítését eszközlötték, -

228.

… Valamint Gróf Lövenburg János Jakab az

Ostriai Tartományok virágzó Reménnyének gon

doskodó attya, nevezett esztendőben a Josef

stádti Hostádban lévő kegyes Oskolabéli Atyák

nak gondviselése alatt örök hagyományt rendeltt

bizonyos számú, és a többi között két magyar

Ifjú nevelésére, melly hasznos Intézet Lóven

burgikomi nevelö háznak neveztetik: ugy Má

ria Therezia is az Eberstorfi Várat ugyan ezen

esztendőben a szegények elfogadására, és a

hozzá tartozandó Uradalomnak Jővedelmeit azok

nak táplálására szentelte; anyai sziveségét oda

fordíttván, hogy a Renveg nevezetű Hóstádban

felemeltt épűletben az árva Gyermekek, a Szon

nenhófi, Mária Hilfi, Szent Ulriki, ó, és új

Lerchenfeldi, és Spitelbergi Ispotályban az el

nyomorodott, mind két nembéli öregek, a

Kontumáczházban, és az úgy nevezett Bekenhäusz

liban a meg orvoshatatlan, vagy valamely fer .

telmes nyavalyában lévő Szegények, kiknek Te

kéntete Undorodást okozott, a Leopoldstadtban
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helyheztetett Érseki Kert - épületben a vakok,

és gutta ütöttek, a Szent Márki korházban a'

nyavalyatöröttek, nem külömben a dolgozó ház

ban azon idegen koldúsok, kik késérés mellett

eredeti helyökre viszsza utasítattak, elküldeté

sök idejéig tápláltassanak. Ezen házban szegény

szüléktől származott Gyermekek is neveltettek,

kik közűl a férjfiak annak idejében mesterem

berekhez adattattak, és az inaskodás alatt felsza

badulásokig a Szegények tárából minden szük

ségeik pótoltattak, a Leánykák pedig tisztesége

sen ruházva jámbor életű Asszonyokhoz utasítat

tak szolgálatba. - -

220.

Mivel Lothringi Herczeg Károly Prága vis

sza vételével Bajor Országot, mellynek nagyobb

részét Gróf Szekendorf fő hadi Vezér még 1742

ben ismét VII. Károly Császár hatalma alá haj

totta, 1745-ban a Szimpachí szerencsés Csatázás

után újra elfoglalta, az Angol Király II. György

pedig nevezett esztendőben Szent Iván hava 17

kén a Francziákat a Moguntziai választó Fejedel

mességhez tartozandó Dettingen Helységnél na

gyon meg szégyenítette, a Porosz Király II. Frid

rik Mária Thereziának szembetűnő szerencséjét

irígy szemmel tekéntvén, egyszersmind Szilézia

elvesztésétől tartván, a Boroszlói Békeséget hir

telen felbontotta, és XV. Lajossal a Fránkofur

tomi szövetségbe állott, kibocsátott hirdetésében

ezen cselekedetének azt a színes okát adván,

hogy a német Császár megalázását, és szegény

ségben való élését nem tűrheti, azért tekénteté

nek vissza állítását szent Köteleségének tartya.

Minekelőtte II. Fridrik nyilvánságos ellen

ségeskedésre fakadott, XV. Lajos Száz ezer em
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berből álló seregeit személyessen vezérelte Fland

riába a Holandusok leűltetésére, kik a Király

Asszony ügyét álhatatosan védelmezték. Ezen

vett hirre Lothringi Herczeg Károly 1744-ben

szent Iván hava 1-ső napján a Rajna vizén által

kelvén, Alzátziába ütött, és ez által XV. Lajos se

regeinek nagyobb részét önnön birtokának vé

delmezésére kénszerítette.

Azonban a Porosz Király Morvát huszon

két ezer fegyveressel hatalma alá hajtván, neve

zett 1744-ben Kiss Asszony havának 10-dik nap

ján a Katonaságtól jobbára ki ürültt Cseh Or

szágra ütött nyolczvan ezerrel, és Prágát Szent

Mihály hava 17-kén elfoglalta. - -

Hogy a felkelő magyar Nemesség , és a'

Rendek költségén állítatott Katonaság, a felsé

ges Ostriai Házhoz való hívségét Europa elejébe

terjeszthesse, és a nagyravágyó Béketörőt szoro

sabb határok közzé szoríthassa, Morvába beütött;

ugy Lothringi Herczeg Károly is vissza fordulván,

Cseh Országba sietett, és táborára nézve olly sze

rencsés fekvést választott, hogy látására; a hadi

mesterségben jártos Prusszus Király Cseh Orszá

got Szent András hava 17-kén elhagyván, magát

Sziléziába vonta veszedelemben forgó gabonás

házainak meg őrízésére, 1

250,

Midőn az Óstriai seregek Bajor Országot

mellyet Gróf Szekendorf Lothringi Herczeg Ká

roly visszatértével a Császár, engedelmeségére

vissza hozott vala, az 1744-dik esztendő vége fe

lé újra környékezni kezdették, VII. Károly Csá

szár 1745-ben Boldog Asszony hava 20-kán éle

tének 47-ik esztendejében elhagyván a mulandó

ságot, halála utat nyitott Mária Therezi ának an

\
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nak eszközlésére, hogy kedves Férjét Ferencz

Istvánt a Császári méltóságra juttassa. Ennek el

nyerése eránt reménységet gerjesztett benne fegy

veres népeinek akkor tájban tapasztaltt előmene

tele; mert az egyesűltt Franczia, és Bajor Sereg

1745-ben Boldog Asszony hava 7-kén Amberg,

azután szent Győrgy hava 15-kén Pfaffenhófen

nél öszve törettettvén, Maksz Jósef Bajor válasz

tó Fejedelem, elhunytt VII. Károly Császár Orö

köse, hogy elnyomorodott attya dijjára ne jus

son, békeségért reménykedett, és annak meg

nyerésével örökségének bátorságos birtokába

helyheztetett. -

Mária Therézia égő kivánságára nézve II.

György Angol, és III. Auguszt Lengyel Királyok,

az első mint Hannovérai, a másik mint Szász,

ugy Maksz Jósef Bajor választó Fejedelmek haj

Iandóságát, és ezek által a három egyházi válasz

tó Fejedelmek voksolását is meg nyervén, sze

relmes Férje a Franczia, és Porosz Udvarok

praktikás fenyegetődzései ellenére 1745-ben Szent

Mihály hava 15-kán köz akarattal I. Ferencz név :

alatt Fránkfurtban Császárnak neveztetett, és ot

tan Mindszent hava 4-kén meg is koronáztatott.

A Drezdai Békeség ezen esztendőbéli Kará

cson hava 25-kén el készülvén, II. Fridrik Ki

rály is, mind Brandenburgi választó Fejedelem

I. Ferencz Császári méltóságát meg esmérte, és

így az öt esztendeig Német Országban tartó há

borúnak véget vetett. - -

, A Bourbon Házból való Franczia, és Spa

nyol Királyok, XV. Lajos, és V. Filep a vér on

tással szorosan öszve szövött elfoglalás telhetet

len kiyánságától buzdítva, a meg határozott Ös

triai Orökösödés végett még három esztendeig

gyönyörködtek a Csata mezőkön fekvő véres ál

dozatok Tekéntetében; a Drezdai Békeség után

4
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Olasz Ország paradicsomi főldjéből kiűzettettvén

Német Allfőldre vitték a vérontás fertelmes ké

pét, és a szerencsének kecsegtető szárnyai alatt

Luxemburg, és Limburgon kívűl az egész Tar

tományt elfoglalták, de minekutánna a Muszka

Czárné Erzsébet az 1746-ban Pünkösd hava 22

kén kötött szövetség tellyesítésére hatvan ezer

embert állított frigyes Társa, Mária Therézia se

edelmére, a Franczia Udvar kelemetlen követ

ezésektől tartván, a megegyezésre mutattá haj

landóságát, mellynek czikellyei hosszabb ideig

tartó alkudozások után 1748-ban Szent András

hava 7-kén Aquisgranum Városában meghatá

roztattak, - * - -

251.

Az öszve zavarodott Europának Őr-Angya

la nyolcz véres esztendő után az elbágyott Nem

zeteknek csendes időket hirdettvén, a Tudomá

nyok, Mesterségek, a Kereskedés, a Munkás

ság régi virágjokba indultak, és több hasznos

épűletek ezen idő Boldogságának köszönik szár

mazássokat. …

A Bécsi Or álló katonaság eddig a polgár

Házakban szállíttattván, a Városi Tanács ezen,

Terh elmellőzésére 1746-ban a Szalczgrieszen '

és 1740-ben a Gabona-Piarczon, Mária Theré

zia pedig az Alszer útzában lévő tágos Kaszár

nyának fundamentomot vetett, és Favorita neve

zetű felséges nyári Palotáját a Nemes Ifjúság ne

velő Házának szentelte, melly 1750-ben a hom

lok irás szerént ") tökélleteségre vitettvén, a ke

*) Maria Theresia Aug.

Caroli A. filia , Leopoldi A. ne.

Bono Nobilis Juventutis
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gyes Szerzőné örök emlékezetére Therezianum

nak neveztetik, hol minden örökös tartomány

béli nemes Ifjak közönségesen, ugy különösen

a magyar Remények is hasznos Hazafiaknak ne

veltetnek, melly utolsó okon örökös Hagyomány

fejében által adattak ezen szépen virágzó Intézet

nek a Bátaszéki meg szűntt Apátságnak jöve

delmei.
-

Mária Therézia tovább is részszerént ájta

tos Művekkel, részszerént polgári alkotmányok

kal akarván nevét dicsőitettni, 1748-ban Kiss As

szony hava 1-ső napján a Minorita atyáknak om

ladékos Monostorát új formába öntette, valamint

Gróf Khevenhüller Jósef Császári Palota mester

által a' Fejedelem nevében a fundamentomba

tétetett arany, és ezüst emlékpénzek, *) nem kü

lömben az, ezekhez ragasztatott Táblácskának

felirása előadásomnak valóságát. megesmérik. ")

Religione, optimisque artibus

In spem Reipubl: imbuendae

fundavit

CI3).I0CC.L.

*) Imp. Franc. Aug. et M. Theresia Aug.

Asceterii |

FF. O. M. S. Fr. Conv.

ad S. Crucem Wien.

Vivente Seraph. Patre

An. M. CC. XXIV. fundati.

M. DCC. XLVIII. Hal. Aug. instaurati

Pietatis Aug. Mon. pos.

Josephus Comes. Hevenhüller

I. C. M. supr. Cub. Praef.

**) Tabula

ad

Perpetuam rei memoriam
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Mária Therézia Feliczitás, ama halhatatlan

Török-Rettentőnek, Szabaudiai Herczeg Euge

*-*

Sedente Bened. XIV. P. O. M.

et -

Imperante Frane. Lotharingico

P. Fel. P. P. -

vietum senio Monasterium

FF. Ord. Min. S. Franc. Conv.

Ad S. Crucem Viennae Austriacorum.

Quod Leopoldus VII. Marchio II. Leop. Pronep.

vivente Francisco Patriarcha Nostro

An. M-CC. XXIV. fundavit ;

Maria Theresia Augusta,

Quae \

non tam in monumentis

quam -

in animis hominum perennat

Anno indictionis Christianae

M.DCC. XLVIII. Cal, Sextil.

Propensissima Benignitate sua

Ab interitu vindicavit ; ;

Dum sacro ejus Jussu

Josephus Comes Hevenhüller

S. C. M.

Supr. Cub. Praef.

Immobile pietatis Austriacae

fundamentum

Pr. Lap. P.

Em. Sigism. Card. a Holonitz Archiep.

Rmo P. - Car. Calvi, Ord. Nostri Gen«

a. R. P. Bonav. Abensperger Prov.

P. Cam. Geitter Quard. 4 • *

Futura deserit, qui Praesentia , ,

negligit.
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niusnak özveggye építetett 1749-ben a Máriahil

f; Hostádban a Nemes Ifjúság számára új fő Os

kolát, és a hozzá tartozandó Szavójai, vagy Ema

nueli nevelő Háznak talpkövet vetett, melly 1750

ben a Nagy Fejedelem Asszony Szabad rende

lésére bocsátatott ugyan, mindazonáltal az ebéd

lő szobában ragyogó érczből ki öntött kép *) a'

kenyeres Ifjúság szívében fentartotta a kegyes

Szerzőné emlékezetét.
-

Méltónak tartom itten meg jegyezni,, hogy

1751-ben az Olasz Országi Lotteria az Óstriai

örökös Tartományokba béhozattatott, és ezen

Lelemény Szerzőjének, Nemes Katáldi Oktavián

nak tíz esztendeig tartó különös személybéli en

gedelem adatott,

A Therézianum, mivel a számosan öszve

gyűltt nemes Ifjúság elfogadására elégtelen vala,

1755-ban meg tágosítatott, és a fundamentom

ásás alkalmával Szeverus Római Császárnak rit

ka ezüst pénze a felejdékenység setétsírjából nap

fényre hozattatott, mellynek felirása") ezen szép

nevelő Intézethez illett.

Ebben az időben helyheztetett a Himmel

pfort útzában lévő pénzverő-ház mái állapottyá

iba, a' mellyben Szent Mihály hava 4-kén, mi

dőn azt a Nagy Fdjedelem Asszony személyesen

megtisztelte volna, arany, és ezüst emlék-pénzek

verettettek. ***) -

-

*) M. Theresia D. Sabaudiae

Ex. Pr. de Liehtenstein

In Bonum reip. nata

Athenaeum sapientiae exstruxit,

Dotavit, et legibus firmavit.

**) Spes pública.

***) Augusta Praesentia

Neo Q9mum monetariana
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Mária Therézia a Bécsi anyaoskolának széj

jel hintett tudományos Tehetségeit öszve akar

ván kapcsolni, 1754-ben az alsó, és felső Beker

utzában több házakat meg vásárlott, és a mos

tani tudományos Egyetemnek roppant Palotáját

felállította; ") a Tanítás módját legjobb karba

helyheztette, és tudós Oktatókat jeles ajánlások

kal ide édesgetett; az öszveszövött Cseh, és Os

triai Kanczelláriának épűlettyét mái fénnyére ve

zette, *) 1752-ben Német-Ujhelyben, 1754-ben

pedig Bécs Városának Laimgrubeni Hostádjá

ban a hadi tudományok előadására nézve kato

primo hoc nummo

COI1S62C Tat * :

IV. Sept. M.DCC. LIII.

*) Franciscus I. Maria Theresia

Angg.

Scientiis, et Artibus poseuerunt

M.DCC.LIII.

•) Deo Auspice

Optimi Principes

Franciscus, et Maria Theresia |

Augustus , et Augustf

Ut republica bene ordinata

Subditis populis bene sit,

Hoc Bohemiae, et Austriac

Grammatophylacium

Perenne Curarum suarum »

et paterni, maternique affectus

Monumentum

F. F.

A. O. R.

, M. D, C, C. LIII.

: -
nai
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mai fő Oskolát szerzett, és két száz Nevendék

elfogadására, és táplálására örök Hagyományt

rendelt; a Szent István Templomában lévő ré

gi Ostriai Fejedelmeknek temetőhelyét meg tágo

sítatta, és az ottan elhatalmasodott rendetlensé

geknek véget vetett. Két lapos kő fedi mostan

ság ennek bémenetét, mellyeknek felirásai elő

adásomat kétségbe nem vonnyák. *) |

A kegyes Oskolabéli atyák 1754-ben a Vie

den, és 1757-ben a Landstrasz nevű . Hostádban

Szent Tekla, és Kalazantziusi Szent Jósef diszére

kissebb isteni Hajlékokat építtvén, mind a két

helyen tanuló társaságokat szerzettek, hogy a'

körűl lévő Ifjúság az elsőben a' latán, a má

sodikban pedig a nemzeti Nyelvtudomány ok

tatásában részesűlhessen. -

*) + Jesu Christe fili Dei vivi +

miserere Nobis f

D. O. M,

Maria Theresia Augusta

Religiosissima Artemisia

Christiana, quae sub immenso

Rerum pondere indefessa virtute

Vivos benefieiis donat , et mortuos

piis operibus coronat,

Sacram hanc eryptam

a Rudolpho IV. Fundatore

exstructam ampliatis

Decorationibus instauravit

An, Ch. MDCC.LIV.

Administratione Garoli Josephi

Nobilis Domini a Dier. Consiliarii Caesareo - Re

gii actualis aulici , et Sacri Aerarii Praefecti

Becs Város. II. Dar. B
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Schvantner Joakim Udvari Tanácsos Buz

góságának tulajdoníttya Szent Péter Temploma

szép tornáczczal való felékesítését, és tőle ren

deltt hét Papjainak tartására csinálttörök Hagyo

mányt, kik a szent Háromság képét melyjeken

viselvén, ezen magasztaltt Isteni Házban az Egek'

Urának szolgálnak. - - -

232.

II. Fridrik Porosz Király ki béreltt emberei

által Gyanujában megerősítettvén, hogy Mária

Therézia Sziléziának tőle erőszakkal lett kicsi

kartatását fájdallya, a közönséges Békeség helyre

állásával hadait nem csak fel nem oszlatta, sőtt in

kább azoknak számát csuda Csendeséggel száz öt

ven ezerre nevelte. Ezen háborút jövendelő ké

szűlet a szomszéd Hatalmaságokat figyelemre

hozván, Mária Therézia, a Muszka Czárné, Er

zsébet, és a Szász választó Fejedelem, egyszer

smind Lengyel Király III. Auguszt azon esetre,

ha egyik, vagy másik közűlök megtámadtattnék,

szövetséget kötöttek, melly" az Ostriai Se

regek mustra-tartás végett Cseh, és Morva Or

szágba parancsoltattak ; Erzsébet Livonia , és

Kurlandiában, III. Auguszt Cseh Ország szélein

Pirnánál táboroztatták seregeiket.

A Prusszus Király ezen nyilvánságos hadi

készületeket ellene terjeszkedni látván, 1756-ban

Kiss Asszony hava 20-kén Szász Országba bé

csapván, a hét esztendei háborúnak emésztő

fákláját lobogtatta, és ki bocsátott hirdetésében

azt állította, hogy fegyverre való kelését egye

dűl az ellene régtől fogva készülő, és már tökél

leteségre mentt Szövetségek okozták. -

A szövetséges Seregeket a Svéd, mind az

1648-ban kötött Vesztfáliai Békeségnek Oltalma

/
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zója, és a Német Birodalmi Herczegek segítet

ték, mellyeket XV. Lajos Franczia Király is két

derekas hadakkal gyarapított. A Porosznak egye

dűl II. György Angol Király kissebb Fija a Kum

berlandi Herczeg igazgatása alatt ajánlott segedel

met, ki Alsó Szász Országban Angol, Hannové

rai, Braunschweigi, Hassziai, Bükelburgi, és Gó

thai népekből olly vigyázó sereget alkotott, hogy

annak száma negyven öt ezerre nevekednék.

Az ellenkező hadak kettőzött elszánástól lelkesí

tettvén , változó szerencsével harczoltanak, és

majd Szász, és Cseh, majd Porosz , és Morva

Országba, majd Sziléziába vitték a kegyetlen vér

ontás borzasztó Piarczát, és egymást követték a'

szörnyű ember kárral járó viaskodások. Altal

ugrom ezeknek hoszszas Rajzolását, mivel Bécs'

állapottyára nem tekéntenek, egyedűl a' Kolini,

tulajdonképpen pedig Planiai elfelejthetetlen

Harczra vezetem Olvasóimat.

255.

II. Fridrik 1757-ben Pünkösd hava 6-kán

Prága szeme előtt az Ostriai hadakon győzedel

meskedvén, Lothringi Herczeg Károly elszéllyesz

tett Táborának egy részével Prága " között,

Gróf Daun Leopold Osztályos Fő-Vezér pedig

más részével Morva térségében keresett menedé

ket. Maga a Pruszszus Király Keith nevű Vezér

jével Prága Ostromlásához, Herczeg Bevernt pe

dig Gróf Daun Leopold üzéséhez fogott, ki Gróf

Nádasdy Ferencz parancsolattya alatt hozzá ér

kezett bátor szívű Magyaroktól segíttve, ugy meg

erősödött, hogy Bevernt neki tellyeséggel meg

nem felelhettne. A Király ezen Vezérjének meg

szorultt állapottyáról tudósítattván, ostromló Se

regének egy részével maga indult a meg futa
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modott Herczeg Segítségére, azonban GrófDaun

Leopold Prágának az Ostrom alól való megsza

badítására sietvén, nem messze Kolin Városához

lévő Planian nevű Falunál II. Fridrikkel öszve

találkozott. Elmellőzhetetlen vólt a vérengző via

dal; már mindenfelől leste a halavány Kaszásnak

Csontképe áldozattyait, midőn Fridrik Szent Iván

hava 18-kán Daun kevély Sánczaira rohant; de

bátor ellentállásra találván, hétszer újította meg

a harczot, és hétszer verettetett vissza nagy vesz

teséggel, végtére a Csatamezőt is a Győzedel

meseknek engedni, a holtakat, és foglyokat együ

vé számlálván, huszon öt ezer ember, huszon

két zászló, negyven öt ágyú, és felette sok tábo

ri eleség elvesztését gyászolni kénteleníttetett. –

Keith Porosz Vezér , ki a Kolini ütközet alatt

Prága ostromlásában foglalatoskodott, halván a'

veszedelem hírét, népeit Prága alól vissza vonni

igyekezett, de Lothringi Herczeg Károly huszon

négy ezer emberrel az erőségből kirohanván,

nagy Vérontást okozott Seregében. Ekképpen

mind Prága az Ostrom terhétől felszabadulván,

mind egész Cseh Ország a Porosz hadaktól ki

ürűlvén, a Kolini fényes Győzedelemnek örök

emlékezetére, és a katona Tiszteknek további

felserkentésére állította fel Mária Therézia ama

nevezetes vitézi rendet, melly az ő nagy nevétől

Mária Therézia Rendének hívattatik. Ferencz Csá

szár ezen Rendnek nagy mesteri méltóságát fel

válalván, 1758-ban Bőjt más hava 7-kén Ottsét,

Lothringi Herczeg Károlyt, és Gróf Daun Leo

poldot, Mária Therézia pedig későbben GrófNá

dasdy Ferenczet ezen vitézi Rendnek nagy ke

resztes czímjével felékesítette: az apostoli Kirá

lyi Titulust, melly Szent Istvántól, Magyarok el

ső Királlyától, és Apostolától vétetett, vagy is

inkább annak meg erősítését a Római Pápától,
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XIII. Kelementől megnyerte: 1760-ban nem csak

a Királyi magyar nemes testőrző Sereget, melly

nek Kapitánnya 1764-ben tartatott Ország-Gyű

lésében, a Haza Zászlós Urai közzé számlálta

tott, hanem Selmeczben a királyi Bányász fő

Oskolát is felállította, melly a' Magyaroknak nagy

dicsőségére szolgál, és sokszor külföldi, sőtt A

merikai, esméretöket, és tapasztalásokat öreg

bíteni kívánó vendégekkel dicsekedik.

25l;.

Valamint határtalan örömöt öntött minden

hív Jobbágy szívében II. Jósef Korona-Orökös

nek Pármai Izabella királyi Herczeg Asszonnyal

való, és 1760-ban Mindszent hava 6-dik napján

fényes pompával innepeltt egybekelése: ugy nagy

szomorúságot hozott az elenyészett esztendőben

Szent Iván hava 24-dik napján a Vieden külső

Városban lévő Gróf Starhemberg szabados Házá

ban támadott gyuladás. Az Eszak, és Nyugot fe

lől kegyetlenkedő Fergeteg a többi Hostádokra

égő tutalyokat csapván, a Duna partyáig, on

nén pedig Erdberg faluig vitte a pusztítás ret

tenetességét. A Karinthiai kapu mellet lévő Já

ték szín épűlete 1761-ben Szent András hava 5

kán estvéli tíz óra után hamuba fordítattván, ha

sonló veszedelem fenyegette az anya-Városnak

tündér Palotájit is, mindazonáltal a szemes fel

vigyázás, és jó karban helyheztetett oltó eszkö

zöknek foganattya gátot szabott a kegyetlen Lán

gok ragadozásának.
**

255.

A hét esztendei Háborúnak sullya kifárasz

totta a hadakozó hatalmasságokat, és az Isten

w
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ség az emberi nemzet veszedelmét tovább nem

szemlélhetvén, a Hubertspurgi Béke által véget

vetett 1765-ban Bőjt elő hava 15-kén a véron

tásnak. - -

A papiros-billegezés, és a Császári német

testőrző Sereg nevezett esztendőnek tulajdoníttya

származását, - - -

A Korona-Orökös II. Josef 1764-ben Bőjt

más hava 27 kén köz akarattal Római Királynak

választattván, Mária Therézia a szembetűnő pol

gári érdemnek megjutalmazására Szent István

apostoli Király vitézi Rendjét felállította. -

Az új Római Királynak szerelmes Hitvestár

sa már két esztendő elfolyása előtt a mulandó

ságot elhagyván, Mária Joséfa, elhunytt VII. Ká

roly Császár Leánya lett 1765-ben Boldog As

szony hava 25-kán Jósef Királynak második Fe

lesége, melly alkalommal Schőnbrun, a Nagy

Fejedelem Aszszonynak nyári Palotája két száz

ezer lámpásokkal meg világosítatott, és huszon

öt külső Városi Polgár részesűltt a házasság

szentségében, kiknek a Császárné bőkezűsége

külöm külöm két száz Forintokból álló menyeg

zői ajándékot nyújtott.
-

Mária Therézia második Szülöttyének Leo

pold Ostriai fő Herczegnek Mária Ludovika III.

Károly Spanyol Király Leánya ellévén jegyezve,

a felséges Udvar Insprugba, Tirolis fő Városá

ba útazott ezen fényes egybekelés inneplésére,

melly 1765-ben Kiss Asszony hava 5-kére meg

vala határozva. A senkinek nem kedvező isteni

végzés rövid idő mulva meghomályosította a há

zasság innepeit, mert Ferencz Császár szép éle

te 56-dik esztendejében nevezett holnapnak 18

kán gutaütés által berekesztette napjait, és hideg

tetemeit a Bécsi kapuczínus atyák gondviselésére

ajánlotta. . . : -

«
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25Ű.

II. Jósef szerelmes attya halála után a Csá

szári székre ültettettvén, Mária Therézia a szent

István vitézi Rendjének Nagy Mesteri méltóságát

első Szülöttyének által engedte, egyszersmind a'

Rend Kanczellárjának Galanthai Gróf eszterházy

Ferencznek meg parancsolta, hogy rendbéli öl

tözettye a Szerzőné örök emlékezetére a rend-ru

határában fentartassék.

Az alatt, meg jegyzett homlok irások bizo

nítyák, hogy 1765-ben az egyesűltt Olasz, ésNé

met All-főldi Kanczellária ,*) a természet tudomá

nyi Lelemények, és ritka Pénzektára , *) 1767

*) - Tabularium

Chartis publicis Belgium, et

Italiam -

spectantibus asservandis

Maria Theresia Augusta jubente

Cura W. Principis a Haunitz

Rittberg

GTCCtU1m

CI0IQCCLXV.

”) Naturae miranda , et artis,

Quae una cum

Omnium fere populorum monetis

D. Franciscus Rom. Imp. P. F. Aug.

ubique Terrarum collegit ,

Josephus II. et Maria Theresia Augg.

Publicae Utilitati, et memoriae

Parentis opt. et Conjugis amantiss.

Adjecto veterum num. avito

Thesauro heic

Sacra esse jusserunt.

M. ' DCC, LXV.
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ben a felséges. Udvari Magyar, *) és 1768-ban

a külső dolgokra ügyellő titkos Kanczellária *)

mai méltóságára emeltetett. -

- Mária Therézia a Bécsi Lakosoknak sze

mély-választás nélkűl kedvezni akarván, a Duna

ágainak öszve folyásától a Leopoldstadtig terjedő

erdős szigetet, melly Praternek neveztetik, és ed

dig a felséges Udvarnak, és nagyobb rangú Sze

mélyeknek szolgált, 1767-ben a Közönségnek

meg nyitotta ; nem külömben a Magyar Nem

zethez való különös kegyelmének megbizonyításá

ra a koronához tartozó tengeri környéket a Fiu- -

mei kikötő hellyel egygyütt Pannoniához ragasz

totta, Erdélyt Nagy Fejedelmességgé tette, ésMa

*) Aedes

Dicundis, et faciundis

Hungariae rebus

Magnoque Regis Sigillo

Sacrae

Quae modernam induere formam

dum

saLVa aVgVsta regina MarIa

theresIa sVIS restItVta »

feLIX LaetatVr popVLVs;

gaVDet hVngarIa.

**) Praetorium

Maj. Sigilli, et rerum cum

Exteris gerendar. -

Maria Theresia Aug. jubente,

Cura

W. Principis Haunitz-Rittberg

I'6StaU1Tatum

s | CI0.IoCC. LXVIII.
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gyar Országban a főldes Uraknak jussait, 's a'

Jobbágyoknak ezek eránt való tartozásait az ugy

nevezett Urbárium által meghatározta; de 1767

ben Pünkösd hava 26-kán dicsőséggel tellyes éle

tének 50-dik esztendejében veszedelmes himlőbe

esvén, mély szomorúságot hozott Bécs Városá

nak, és minden alattvalójinak; az Egek Ura mind

azonáltal ájtatos szolgájinak minden vallásbéli

szent hajlékokból hozzá bocsátott buzgó fohász

kodásait elfogadván, a Nagy Fejedelem Asszony

nak előbbeni egésségét felserkentette, ki szent Ja

kab hava 22-kén az udvari tisztségektől késértet

vén, tartotta Szent István Templomában fényes

bemenetét, hogy az öszve tolódott Sokaság je

lenlétében ájtatos háladatosságát le tegye. Ezen

ritka esetet nem csak hiteles irományok, hanem

a Császári pénzverő hívatal is két rendbéli em

lékpénzben az onoka világra általszállította. *)

257.

A' Rennvégi Hostádban lévő árvaháznak

temploma omladékos állapotban forogván, II. Jó

*) Az egyiknek felirása:

Deo

Conservatori Augustae

ob

redditam Patriae matrem

XXII. Julii MDCC. LXVII.

A másodiknak foglalattya :

Prudentia , votis, et arte

Parenti optimac

Clementi justae

restituta salus

1767.



26

-

sef Császár, és Felséges Huga Măria Karolina a'

két Szicziliai Királynak jegy-mátkája 1768-ban

Eöjt más hava 21-kém a' mostani ott lévó Szent

Häznak fundamentomot vetettek, mellybe több

fêle emlékpénzek kivül egy laposam verit bányász

na létetett, *) és Chaosz' nevezetú Zászlós Ürt6l

•gy nevelô hâznak szenteltt jámbor hagyomány

rendeltetett. -

II. Jösef Császár már ennek elötte részt vé

vén az Uralkodásban , 1769-ben a' Landstraszi

Hostädbam a' Barom orvosló intézetet felállította,

a' Bécsi hadi fö Oskolát a' Német-Ujhelyivel ösz

ve forrasztotta , amannak helyére Gumpendorf.,

-*

*) Anno Domini 1768. die 21. Martii In hono

rem B. M. V. AngeIorum Reginae Lapis iste fun- '

mentalis positus est:

Praesente Romanorum Imperatore Josepho II.

aC

Maria Garolina Archiduce Austriae Regis Neapo

lis, et Siciliae sponsa sub felicissimis Auspiciis

Augustissimae Imperatricis Mariae Theresiae

Bohemiae, Hungariae Reginae

Apostolicae,

Fundatrieis et Benefactricis pientissimae

Arehi Episcopo Viennensi Eminentissimo ae

Celsissimo S. R. E. Gardinale

S. R. I. Principe e Comitibus

Migazzi.'

Domum Orphanorum administrantib.

Patre Ignatio Parhamer S. I. .

et Dno Bernardo de Falquet

Directore aedifieii D. Thadaeo Harner

aedifieante Dno Leopoldo Grossman.
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ból a hadi építő mesterség Oskoláját által szállí

**** és ennek előbbeni, épűletét a Bécsi ör

álló Sereg számára Ispitályra fordította; a' Csá

szári könyvtár boltozattyait, mellyeknek gyenge

sége a számtalan munkáknak terhe miatt félel

met okozott, a homlok-írás értelme szeréntmeg

erősítette. ") mivel pedig az építő mesterségnek

*****mek munkája a szent Ágoston Szerzete
sek templomától a Császári lovagló Oskoláig

magos kőfallal be vala kerítve, ezt je döntettvén,

a mai Jósef Piarczának adott nevezetet, -

„ „ A Császári, s királyi Udvarnokoknak, kik

eddig kűlömböztető jel nélkűl Szűkölködtek,

1770-ben, Szent György hava 16-kán engedelem

adatott, hogy udvari ruhájokon valamint a ka

**rások arany; ugy ők ezüst kulcsot viselhesse
nek, -

258.

A Franczia Udvar incselkedései ellen bátor

ságot akarván szerezni Mária Therézia örökös

tartománnyainak, Antonia nevű császári Leányá

nak kezét XV. Lajos Örökösének, ama szeren

csétlen XVI. Lajosnak, ki Öseinek öszve halmo

zott vétkeiért fejevesztével adózott, által engedte,

és 1779-ben Szent Iván hava 19-kén innepelte
egyházi öszveadását.

4*

*) - Josephus II. Rom. Imp.

et Maria Theresia Mater

Augg.

Fundamentorum , et fornicum

substructione

restaurari jusserunt.

CIK).I0CCLXIX.



28

- Az anya városból a Hostádokba vezető mai

szekér, és gyalog utak, mellyek 1776-tól fogva

számtalan Lámpások által a komor setétség ide

jében meg világosítattván, a ki, 's bejáróknak

szép tekéntetet, és bátorságot szereznek; ugy a'

szép mesterségek közönségének , Volf János

György előképezettye szerént keltt fő-Oskolája

nevezett 1770-dik esztendőnek tulajdoníttyák lé

telöket; a Lichtenthali megyés templom pedig

a meg gyarapodott ájtatos kereszténység elfoga

dására meg tágosítatott, és a fundamentomba

tétetett emlékpénz értelme szerént ugyan azon

esztendőbéli Karácson hava 15-kén talpköve a'

főld méhébe helyheztetett. *). Valamint 1771-ben

Bécs Városában a Tudományokra ügyelő Biz

tosság rendeltetett, és ennek bőlcs előadása sze

rént a nemzeti fő-Oskolák állapottya helyessebb

formába öntetett: ugy az örökös tartományok az

új katona-szedés elősegéllésére bizonyos megyék

re osztatván, a Népnek közönséges öszve irása

meg parancsoltatott.

*) Az egyik felén Josef Császár, és Mária Therézia

egyesültt képe következendő felirás között tün

döklik : * -

Josephus II. Maria Theresia Augg.

A másik felén :

D. O. M.

M. Theresia. Rom. Imp. Pia , felix, Aug.

P. P.

hujus [intra Pomeria Vindob. sub

titulo XIV, S. S. Auxiliatorum An.

M.DOC.XII. ~

erectae , nune vero ampliatae primum

|Lapidem posuit die XV. Dec. M DGC.LXX.
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250.

A Bécsi kis pósta, hívatalnak, melly Ber

gestrateni Schotten János Lajos Jósefnek köszö

ni eredetét, a Leveleknek a tulajdonosok kezé

hez való kiszolgáltatására, és az elkűldettendők

nek által vételére szabadság adattván, ezen hasz

nos intézet, 1770-ben Bőjt más hava 1-ső napján

kezdett foglalatosságába lépni.

A Jézus Társasága 1775-ban szent Mihály

hava 14-kén valamint az örökös Tartományok

ban: ugy Bécs Városában is eltörűltettvén, an

mak Szent Borbálához neveztetett nevelő háza

1775-ben az egyesűltt ó hitű Papságnak, a Tár

saságbéli nevendék Papok szent Annai épűlettye

a szép mesterségek fő-Oskolájának, a feleskedt

új Papoknak a Hof Piarczon lévő Háza az Ud

vari hadi tanácsnak szenteltetett. *)

Nemes Trattner János Tamás, egy Könyv

árros Boltnak és az udvari Könyv - nyomtató mű

helynek tulajdonosa, dicsőűltt Pesti Könyvnyom

tatónknak, és a hónyi kimiveltetés buzgó előse

géllőjének hasonló nevet viselő Trattner János

Tamásnak érdemes őse, néha időben a Graben

Piaczon fekvő Freyszingi Udvart, mellyet Ottó

Freyszingi Püspök, a Történet év-könyvyeiben

dicsőséges emlékezetben tündöklő első Óstriai

Herczegnek Henrik Jaszomirgottnak testvér Öt

tse épített vala, 1775-ban öt egymás mellett lévő

*) Josephus II. et Maria Theresia Augg.

Salutis publicae tutelae

Re militari novis incrementis

3UICta

t> has aedes dedicarunt

M.DCC. LXXV.

»
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házakkal meg vévén, azon remek - alkotmány

nak talpkövet vetett, melly a többi épületek kö

zött nagyságával, és méltóságával a mustráló fi

gyelmetességet magára vonnya. A fundamentom -

ásás alkalmával számtalan égett téglák, mellyek

Vindobona névvel valának megbillegezve, és több

Romai ritkaságok találtattak a', főld mélységé

ben. -

Halhatatlan nevet adott II. Josef Császárnak

azon Stork János Fridrik világi Pap igazgatása

alatt 1770-ben Bécs Városában boldog előmene

tellel szerzett Intézet, mellyben a Siket-némák

mindenféle oktatásban részesűlvén, hasznos pol

gároknak neveltetnek.

Ebben az esztendőben Szent Iván hava 26

kán a Nuszdorfi Lineán kívűl lévő puskaporos

házban regeli kilencz óra felé véletlenűl támadott

gyuladás rettentő félelmet hozott Bécs közelebb

fekvő Hostádjainak. A fel pattanás alkalmával

huszonöt abban munkálkodó napszámosok széj

jel szaggatott tetemei repdestenek a borzasztó
fekete fűst fellegei között a terhes levegőben;

számos Utazók a felvettetett omladék, és golyó

bisok sulyos ereje által részszerént megfosztattak

életöktől, részszerént megsebesítettek, a házak

nak cserepes fedelei, és bezártt ablakjai is része

sűltek a veszedelem nagyságában, -

A Skotziai kapun kívűl ájtatoskodó Montfe

rati Szent Benedek, közönségesen Fekete Spa

nyolok nevezete alatt esméretesSzerzetének rend

je 1780-dik esztendőbéli Szent András hava 6-kán

egy kiűrűltt Jézus Társaságbéli épületbe helyhez

tettvén, templomjok a haditár hasznára fordit

tatott, és a világi kézre bocsátott Monostornak

ára az egyházi értékbe bélizetődött,
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240.

Maksz Jósef Bajor választó Fejedelem még

1777-ben magban szakadtt állapotban kimulván,

a felséges Ostriai Ház Zsigmond Császár ado

mánnyából Bajor Ország némely részéhez jussát

fentartotta, melly okon a Nagy Fejedelem As

szony fegyveres népét a Duna, Inn, és Salcza

fók között fekvő tartományba bészállította. A'

Palatinátusi választó Fejedelem Theodor Károly

is Ottó Herczeg után, ki a tizenharmadik szá

zadban, a két testvér Fejedelemségnek törzsö

ke vala, az árvaságra jutott Herczegségre számot

tartván, tehetetlenségében a Pruszszus Király

nál keresett oltalmat.

II. Fridrik újra a hatalmas elfoglalás láng

jától indittatva, 1778-ban két száz ezer ember

ből álló fegyveres Sokasággal ki állott, és bátor

hadait négy felől Cseh Ország felé indította; mind

azonáltal hathatós ellentállásra találván, semmi

képpen nem boldogúlhatott magas czéllya eléré

sében. A rettenetes készületek a háború terhét

az ellenkező Fejedelmekkel éreztettvén, és az ab

ból áradandó vérpatakokat az ártatlan Nemzetek'

romlásával elevenebben képzeltettvén, békesség

re hajló indulatokat öntöttek a viaskodó Ha

talmasságok szivébe, és 1770-ben Pünkösd ha

va 15-kán végre hajtott Tescheni Békeséget si

ettették.
-

241.

Minekutánna a Pannonok elfelejthetetlen

annva Magyar Ország jobb kimiveltetésére még

1772-ben Nagy Szombatban anyaoskolát, melly

1777-ben Hazánk fő-Városába, 1784-ben pedig

Pestre által tétetett, szerzett, Zsigmond Király
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idejétől fogva Lengyel Országnál zálogban volt

tizenhat szepesi Városokat 50o. esztendők elfo

lyása után vissza vette; 1777-ben a Székes - Fe

jérvári, Besztercze - Bányai, Rosnyói, Szepesi,

Szombathelyi, az egyesűltt O-hitűek részéről

pedig a Nagy-Váradi, és Kőrös-Vásárhelyi Püs

pökségeket felállította, 1770-ben a Bánát felső

részét a határőrző katonaságnál hagyván, a mará

dékot Temesvár, Torontál, és Krassó Vármegyék

re osztotta volna, nem sokáig élhetett a Békes

ségnek édes gyümölcsével, mert mejjbéli vizi

betegségben szenvedvén, 178o-ban Szent András

hava 29-kén élete 6l-dik és Uralkodásának 41

dik esztendejében csendesen elhagyta az árnyék

világot, és szerelmes Férje mellett fejedelmi

kölcséggel készitett sirjába sietett a Nemzetek

nek, különösen a Magyaroknak legnagyobb

szomorúságára,
-

242.

Mária Therézia halálával II. Jósef vette ál

tal az örökös Tartományoknak igazgató Kor

mánnyát, és mingyárt magányos Uralkodásának

keletével utazásaiban számos tapasztalásokkal meg

világosított bőlcs elméjének nyilvánságos jeleit a'

világ szine eleibe bocsátván , újításaival egész Eu

ropa figyelmetességét magára vonzotta, Legelő

ször 1781-ben Böjt elő hava 16-kán Bécs Vá

rosában a polgár Házaknak tulajdonossait az ud

vari szabad - szállás - adástól felszabadítván , e'

helyett bizonyos adót rendelt, mellyből az udvari

embereknek tisztségökre nézve nagyobb, vagy kis

sebb szállás pénz ki szokott fizettettni.Bőjtmás hava

24-kén az örökös Tartományokban lévő Szer

zetes Rendeket a külső Országbéli Elöljárójikkal

való egybeköttetéstől fel oldozta; Szent Mihály

- hava



35

hava 10-kén parancsolatot adott, hogy a házas

ság dolgában előadandó törvényes akadályok ese

tére az egybekelésre való engedelem nem Romá

ból, hanem az örökös Tartományokban az egy

házi állapotra ügyellő Érsekektől, és megyés Püs

pököktől, vagy a megüresedett fő papi székek

nek Helytartójitól kérettessék. Nem külömben a'

nagyon elhatalmasodott vallásbéli gyülőlségnek

gátkövet akarván állítani, nevezett esztendőbéli

Mindszent havának 15-dik napján a vallásbéli

türedelemről szóló rendelését ki hirdettette,

melly szerént az Augusztai, és helvetziai Vallás

tételt - tartóknak, ugy a nem egyesűltt O hiten lé

vőknek mai napig virágzó szabadságokat enge

dett, és több szerzetes Rendeknek eltörlését ma

gában eltökéllette; melly végzésének tellyesítésé

re Bécs Városában 1782-ben Boldog Asszony ha

va 12-kén nem csak a Kármelhegyi Apáczákat,

hanem a Király, és Szent Miklos Klastromban

ájtatoskodó Szüzek szerzetesrendét is felbontotta,

és feleskedt tagjainak illendő élelmére az egyhár

zi értékből esztendőnként bizonyos kegyelem -

pénzt rendelt; az elsőknek Monostorja a polgári

vétkekbe merűltt személyek fenyítő helyének szen

teltetett, a Király-Klastrom kótyavetye alkalma

tosságával vévőre nem találván általment a Vá

rosi tanács tulajdonára, a harmadik helyére 874.

1558 1550. és 1300-dik szám alatt lévő házok

helyheztettek. -

/

245.

II. Josefnek illyetén végzései a Római Szent

Széket figyelmetességbe hozván, a hármas koro

nával felékesítetett VI. Pius öregségére, és a hos

szas utazás alkalmatlanságaira keveset ügyelvén,

1782-ben, keletre kelve Bécs Városába indultt,
Becs Város, II, Dar. Q
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hogy a Császár hatalmát az anyaszentegyhaz'

Jussaival megegyeztesse. Jósef a Szent atya kö

zelítéséről tudósítattván , Maksz testvér öttse

társaságában nagy Vendégjének illendő elfogadá

sára sietett.Az Anyaszentegyház látható Feje Német

Ujhely kivűl Neunkirchen helységnél a Császár

ral öszve találkozván, pompás Hintójába által szál

lott, és a Magyar, 's lengyel lovastestőrző Sereg,

melly utolsó az előbbeni esztendő végével for

máltatott az úgy nevezett Bécsi hegyen várván,

Böjt más hava 22-kén a gyülevész sokaság ösz

ve folyása, és a harangok közönséges Zengése

között tartotta az Ostriai Urodalomnak fő Váro

sába fényes bémenetelét.

: A Római Kereszténységnek nagy Lelki- Pász

tora az öszve háritott Ritkaságokat, és az ájta

tosság ragyogó hajlékait megszemlélvén, a nagy

héten több anyaszentegyházakban, Husvét nap

ján pedig a szent István templomában személye

sen tartotta a szent foglalatosságokat; a keresz

tény közönséget tellyes búcsúban, és többszöri

apostoli áldásában részesűltette; végtére Herczeg

Firmiánt Paszszáviai Püspököt, és Herczeg Bat

thyáni Josefet, Magyar Ország Primását az egy

házi vörös kalappal felékesítvén szent György

hava 22-kén viszsza tértt a Római nagyságnak

néhai székébe. Josef Császár ezen példa nélkűl

való történetnek fenn – tartására nagyobb, es kis

sebb, de hasonló értékű arany, és ezűst emlék -

pénzt verettetett.")

*) Egyik felét Pi u s VI. P o n t i fe x Ma x i m u s

felirás között a Pápának jól eltaláltt képe ékesí

tí; a másik felé ezen ritka történetet következen

dő igékkel foglallja magában: Joseph i II. Aug.

Vindob. H o s p es a die IX. H a l. A p ri l. ad. X.

Ha l.May. M.DCC.LXXXII. 4 -
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244.

II. Jósef újításainak szakadatlan folytában 1782

ben Kiss Asszony hava 51-kén a Szent Agoston

szerzetes kánonokjait, kik a Szent Dorottya tem

plomában ájtatoskodtanak, a Kloszterneuburgi

illyetén renddel, és következendő évben Bőjt más

hava 11-kén az anyavárosba által tétetett Fekete

Spanyolokat a Skótziai Szent Benedek szabados

Szerzetével egyesítette; az ellőbbieknek monos

torát Zálog, az utolsóknak Klastromát közön

zéges Pap – nevelő házzá fordította, *) mellyben

a világi, és szerzetes papságra menendő Ifjak

egy forma öltözetet viselvén, nem a megyés Püs

pökök, és szerzetes Előljárok, hanem a Császár

tól kinevezett közönséges Igazgatók vigyázása

alatt a hit- tudomány oktatásában részesűltek.

Abdul Malek, Marokkai Követtel, ki 1782

ben Böjt elő hava 2o-kán Bécsbe érkezett és kö

vetkezendő holnapnak 22-kén ismét elbúcsúzott,

a tengeri kereskedésnek sikeres elő mozdításá

ra Ura nevében Joseffel, ez pedig frigykötetre lé

pett ; 1745-ban három külömféle Ispitály

ból 115. Leány, és 117. férjfi gyermeket Parham

mer Prépost gondviselése alatt a RennwegiHostád
ban lévő nevelő – házba által szállított; a Hohen

bruken útzában, és a mostani Laczenhofi ház

ban zsoltározó Theatinus, és Nerianus egyházi

gyűlekezetét felbontotta , számtalan kápolnákat,

és házi szent hajlékokat eltörőltetett; Szent György

*) Instructioni Cleri

Religionis firmamento

- vovit

Josephus II. Aug. -

M.DCC.LXXX.III. ~

C 2



36

hava 20-kán az Anyavárosban kilencz, a Hostá

dokban pedig húsz megyés Papot, és kihez ki

hez két egyházi Segédet rendelt; nem külömben

az isteni szolgálatra nézve új rendtartást szabott;

Szent Iván hava 5o-kán kibocsátott udvari ren

delésének ereje szerént az Anyavárosban hatvan,

a Hostádokban pedig ötven négy ájtátos öszve

barátkozásókat meg szüntetett, és ezek helyett a'

tellyes felebaráti szeretet gyakorlására Meg - Vál

tónk, és Üdvözétőnk oltalma alatt lévő Intéze

tet meghatározta, melynek tárából folyó sege

delemben minden papi megyebéli Szegények mai

napig részesülnek; Szent Mihály hava 18-kán a'

Himelpforti Monostorban, ugy Szent Jakab, és

Lőrincz Klastromában az Istennek szenteltt Szü

zeket fel oszlatta; az első helyére 976, 077, 1552.

1555. 1554 1555. és 1556-dik szám alatt lévő pol

gár házak rakattattak, a második egyik részébe á'

Dohány, és Papíros-billegezés, Sáfársága hely

heztetett; a templom pedig a hátra maradott é

pűlettel által mentt Herczeg Paar tulajdonságára;

az utolsóban Mostanság dicsőségesen uralkodó

Fejedelmünk parancsolattyára a Szám vévőtisz

tségek fognak helyheztettni.

245.

A városi Tisztségeknek hivatalbéli foglala

tosságai nagyon megszaporodván, II. JósefCsá

szár az igazság helyessebb kiszolgáltatására fűg

gesztette figyelmét, és szép czéllyának elérésé

re a meg gyarapított városi tisztviselő személyek

ből három tanácsot formáltt: az elsőre a rend

szerént való Polgármester előlülése alatt a köz

haszon vétel dolgait, a másodikra az első All

Polgármester igazgatása alatt a polgári pereknek

elintézését, a harmadikra pedig a második All
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Polgármester kormánya allatt a főben járó vét

keknek megesmérését bizta.

Fejedelmi pálczája alatt lévő minden tarto

mányoknak megnemesítését óhajtván, 1785-ban

az Oskolákban a német nyelven való oktatást

meg parancsolta; ezen kívűl minden kormány

székeken ezen nyelvgyakorlását sürgette; Magyar

Országban a Vármegyék közönséges gyűléseit

meg szűntette; Hazánkat tíz kerűletekre osztván,

a fő Ispányok helyett tellyes hatalmú Bíztosokat

rendelt; az Országot felméretettvén, és a háza

kat számmal jegyzettettvén, Lakosait megszám

láltatta; Szent András hava 21-kén az Alszer ne

vű Hostádban lévő keresztes Barátokat, vagy Tri

nitáriusokat, kik Spanyol Országból származván,

Fejér Spanyoloknak neveztettek , elbocsátotta,

ezeknek szép templomát, és tágos klastromát az

Anyavárosban letelepedett Minorita Barátoknak

engedte, kiknek egyszersmind kötelességűl ada

tott, a fel állítandó közönséges betegházban a'

lelki-pásztorságot viselni, az utolsók előbbeni

monostorát az Ostriai igazgató Hívatalnak (Regie

rung) templomát pedig az Olasz Nemzetnek aján
dékozta.

246.

A Városi Tanács új kótyavetye alkalmával

a Szent Klára Apáczák elfogadására nagy költsé

gek feláldozásával tétetett királyi klastromnak

birtokáról lemondván, ezen tágos épületnek egyik

részén mostanság Gróf Friesz, az epítő mester

ség rendszerént való szabásához képest rakott

Palotája a Jósef Piarczát ékesíti; a Dorottya utzá

ban Herczeg Pálffy háza mellett lévő részére szám

talan Versengések után a felséges Udvar enge

delmével helyheztetett szent Hajlékokban az Au
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sztai, és Helvetziai vallásbéli közönségek az

Egek Urához zsoltároznak. Hogy az Augusztai

vallástételt tartók az előbbeni templomot csekély

változással 1785-ban szent, András hava 50-kán

felszenteltt Imádság-házra fordították, ezt a' régi

királyi klastrom Szerzőnéjének, Ersébet II. Maksz

Császár Leányának, és IX. Károly Franczia Király

Ozvegyének az Oltárfelett lefestett Czimere min

den erőltetés nélkűl bizoníttya. Kalvínus János

követőjinek Temploma Nigelli, udvari építőmes

ter igazgatása alatt 1784-ben mentt tökélletesség

re; valamint az udvarban lévő Homlok írás hi

telt szerez előadásomnak. *)

II. Jósef Császárnak atyai gondoskodása a'

katholikus közönségnek öt, a protestáns-Vallás

bélieknek pedig egy, a Lineákon, vagyis külső

Városi árkolatokon kívűl kőfallal békerített te

metőhelyt rendelvén, 1784-ben a lelketlen tes

teknek a Templomok alsó boltozattyaiban, vagy

a külső házak között helyheztetett régi temetők

be való eltemetését kemény fenyíték alatt meg

tiltotta; sőtt azoknak tíz esztendő elfolyása után

házhelyekre való felosztását meg parancsolta,

Ebben az esztendőben a Tél kegyetlenségé

ből keletre kelve származott rettenetes áradás,

és 1785. Szent Jakab hava 20-kén Tulln, Gáb

licz, és Szikardszkirchen között támadott felhő

szakadás veszedelembe vonta az Ostriai Fő Vá

rosnak megrezzent Hostádjait. A ragadozó Duna,

*) D. O. M. S.

Imp. Josepho II.

3D In U1ente

Amor Fratrum

F. C.

M.DCG.LXXXIV.
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a posványos Alszer, és Vien patakok ágyaikat

elhagyván, kevés órák mulva a szorgalomnak

terhes verítékkel szerzett Gyümőlcse elenyészett;

a vizi térségnek zavaros háta mindenféle házi

eszközökkel, ledöntött épűleteknek töredékjeivel,

tőből kiszaggatott koros fákkal, bőlcsőben édes

álomban merűltt csöcsömős kisdedekkel, és szám

talan dögtestekkel meg vala terhelve. Sáhos fá

tyolt vetek e pusztítás borzasztó mezejére, és

vissza térek kötelességemnek kiszegezett tárgyára.

247.

II. Jósef 1784-ben Szent György hava 15

kán a Magyar Nemzet nagy szomorúságára az

Ország koronáját apostoli kincseivel a Posony

Várból Villámlás, és menydörgés között , Bécs

kincstárába vitette; az irgalmas Barátoknak, és

Szent Ersébet szerzetes asszonyi rendének beteg

házait császári kegyelmében megtartotta, a töb

bi, sokféle nevezet alatt lévő Ispotályokat pedig

felbontotta, és ezek helyett az Alszer utzában az

alatt megjegyzett homlokirás szerént ") egy olly

remek intézetet alkotott, melly a közönséges Is

potályt, szűlő házat, és esztelenségbe esett bete

gek orvoslására szenteltt tornyos alkotmányt fog

lallya magában.

Ebben az esztendőben tetézte az Erdélyi

Nagy Fejedelmesség Udvari fő kormány-széké

nek a magyar Kanczellária palotájához ragaszta

tott épülettyét. *) -

*) Saluti, et solatio

| Agrorum

Josephus II. Aug.

Anno M.DCC.LXXXIV.

**) M.DCC.LXXXIV.

*
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A régi kontumácz udvar helyén a bécsi Ör

álló Sereg közönséges Ispotályát; a Vähringer

utzában pedig az orvos-Sebgyógyító, és emberi

testet mesterségesen fel-bonczoló katona fő Os

kolát felállította. *) Esztergomi Ersek Panaszi

Pázmán Pétertől II. Ferdinánd Uralkodása alatt

Bécs Városában a magyar nevendék papság elfo

adására szenteltt nevelő házban, melly Szerző

jétől Pazmanaeumnak neveztetik, a Siket-némák -

Intézetét helyheztette. *) A Magyarok annyától

1746-ban és Mária Therézia Feliczitás özvegy

Szavóji Herczeg Aszszonytól 1740-ben a nemes

nevendék nyáj számára rendeltt fő Oskolákat el

tiltván, ezen két intézetnek öszve forrasztott jö

vedelmeiből az előbbeni, szent Borbálához ne

veztetett nevelő házat felserkentette, mellyben a'

kenyeres Ifjúság egyedűl a nyelv, és szelidebb

tudományok, ezen kívűl a' Franczia, Olasz, Cseh

nyelv, és minden féle testi-gyakorlás oktatásá

ban az Anyaoskolában pedig a bőlcselkedés, és

törvény tudományban részesűltt. A Thereziánum

ba, a Laimgrubeni intézetben lévő nemes ifjú

•) Providentia, et Auspiciis

Imp. Caes. Josephi II.

P. F.

Sehola anatomico-medico-chirurgica, Militum vul

neribus, et morbis curandis , sanandisque institu

ta » omni Supellectile salutaris Artis, quae manu

medetur, instructa.

Anno R. S. M.DCC.LXXXIV.

•*) Surdorum, Mutorumque

Institutioni, et victui

Josephus II. Aug.

M.DCC.LXXXIV.
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katona-tanítványokat, ezeknek lakásába pedig a'

pattantyús sereget által szállította; szent Borbála

templomába az egyesűltt O-hitű közönség szá

mára egy megyés, az egyházi értékből fizetendő

papot, egy segédet, éneklőt és Sekrestyést ren

deltt. Az udvari megyés templomot, mellyben

szent Ágoston Szerzetesei ájtatoskodnak, mai fém

nyébe öltöztette; a Minoríták előbbeni, vagy az

Olaszok mostani templomában lévő, ugy neve

zett szent Garádicsokat a Római izlés réguláji

szerént abban elkészűltt öreg Oltár alá helyhez

tette, az Orgonát pedig, és székeket a Fekete

Spanyolok ájtatos házából oda rendelte. Erdély

Országi Hunyad, és Zarand Vármegyében az Olá

hok között lett támadást, kik 1784-ben Mind

szent hava utolsó napjain Hóra, és Kloska nevű

Lázzaztók által felzendítettvén, következendő hol

nap elején a magyar nemzetet iszonyú pusztí

tással, és öldökléssel sanyargatták: a nem ke

vés bajjal kézre kerűltt hazasértők törvényes meg

bűntetése után szerencsésen leűltette; 1785-ben

a Rennvégi Intézetben lévő árva gyermekeket a'

Váhringi utzában ki ürűltt Spanyol-Ispotály épű

lettyébe, ezeknek előbbeni nevelő házába pedig

a katona gondviselésre ügyellő Sáfárságot által

szállította, és, a mi neki a maradék” háládatos

ságát le kötelezte, minden tartománnyaiban az

örökös jobbágyságot megszűntette.

248.

A szövetséges Belgák 1785-ben az Óstriai

Német Alfőldnek nagy kárával a Skaldis vizén

való szabad hajókázást elzárván, viadalra kénsze

rítették a békességet szerető Császárt; mindazon

által XVI. Lajos Franczia Király közbenjárására

a Vér patakok forrása kiszárítattván, a Békes
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ség még azon esztendőbéli szent András hava

8-kán szerencsésen elkészűltt. 7

A Bécsben lakó Olasz Nemzet, az Ostriai

buzgóságnak követője, a nékie által engedett Mi

noríták templomát 1786-ban mai fényességére

emelte, ") és a Császár bőkezűségét magasztal

ta, hogy saját képtárából egy, és az eltörlött Fe

kete Spanyolok templomából négy darab Oltár

képpel segítette dicsőiteni az Olasz szent haj

lékot. - -

A vérengző kinézéseknek gondjai, el tün

vén, az Anyaváros, és kerekségében lévő Hos

tádok gyarapodására, és további kimiveltetésé

re vezette II. Josef atyai gondoskodását. Erre

az okra nézve 1787-ben szent András hava 21

kén meghatározta, hogy az Anyavárosi Kapuczi

mus atyák, és Szürke Barátok', a Landstraszi

Szent Agoston, és Domokos Szerzetesek a Leo

oldstadti mezétlábú, és Vindmühli czipellős

, Barátok', a Josefstadti kegyes Os

kolabéli, és szent Ulriki Kapuczínus atyák tá

gos kertyei fel mérettessenek, a többi üres tér

séggel házhelyekké felosztassanak; a kótyavetye

alkalmával letétetett pénzek az egyházi értékbe

béfollyanak, és a külső Városok is komor estvéli

időkben lámpásokkal megvilágosítassanak.

1788-ban Boldog Aszszony hava 6-kán in

nepelte most dicsőségesen uralkodó koronás Fe

jedelműnk Vürtembergi Herczeg Asszónnyal Ersé

(* D. O. M.

Itali hujus Urbis Ineolae vetustum templum Caesa

ris Josephi II. Aug. munere sibi traditum suo aere

instauraverunt, novoque opere ornatum Virgini

Matri dedicaverunt.

A. Sal. M.DCC. LXXXVI.
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bettel, az akkori Muszka Nagy Herczeg Pál Fe

leségének testvérével való egybekelését; melly

örvendetes alkalommal a Császár a felebaráti

Szeretet, gyakorlására szenteltt értéknek hat ezer

aranyat ajándékozott, és egyszersmind parancso

latot adott, hogy minden abból részt vevő sze

génynek fejenként egy arany adassék.

240.

II. Josefnek 1787-ben a Muszka Czárnéval

II. Katalinnal Tatár Krimiának Cherzon Városá

ban volt öszvejövetele, és a régi szövetségnek

megújítása gyanúba vonta az Ozmánok Abdul

Hamid nevű Fejedelmét, ki azon elterjedett hir

- re, hogy Katalin magát Tauriai Király - Asszony

nak akarja koronáztatni, felsőségi Jussainak fenn

tartására hadat mondott 1787-ben a Muszka ha

talomnak, és ez által a jelentett Szövetség kö

vetkezésében II. Jósefnek egész erejét maga ellen

fordította, ki 1788-ban személyesen meg jelent

vitéz seregeivel a Muszka segedelmére, rövid

idő mulva Szabacs, Dubicza, Choczim, és No

vi nevezetű török várokat megvette; azonban a'

Császári táborba bécsúszott ragadozó nyavalya

ezereket lekaszálván, megcsükkent a Gyözedel

mesek szerencséje, és a'" egéségeis meg

gyengülvén, Bécsbe Viszsza utazni kéntelenitte

tett. Nem sokára bément székes Városába, és

1788-ban Szent András hava 22-kén hozott vég

zésében meghatározta, hogy a kegyes Oskolabéli

atyáknak épűlettyei idegen kézrebocsáttassanak,

és az egyházi értékbe bé fizetendő Summák a'

Jósefstadti Monostor hasznára tőkepénzre for

dítassanak. Ezen az okon az Anyavárosban lévő

úgynevezett Juristák Oskolája a hozzá ragasztott

Szent Ivo Templomával Nagy Szent Miklosi Ná
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kó Kristófnak, a Landstraszi kissebb Klastrom

edig a beteg Papok elfogadására fel állított

ntézetnek tulajdona lett. A Viedeni Hostádban

ezen rendnek nyelv-tudományi Oskolája a Szent

Thekla templomával meg hagyattatott ugyan a'

Piaristák birtokában, egyik részébe mindazon

által az által szállítandó Katonaságra űgyellő Biz

tosság, az Alszer utzában lévő Mölki apátság

nyári épülettyébe pedig a ki tétetett Csöcsömő

sök intézettye helyheztetett.

250.

II. Josef a Tábor elhagyása előtt Laudon

Gedeon Zászlós-Ur kezébe adta a fő vezéri tel

lyes hatalmat, ki, minekutánna Herczeg Koburg,

Muszka Vezérrel, Szuvarovval egyesűlve, 1789

ben Szent Mihály hava 22-kén Havasalfőldén

Martinjestienél Kudtsuk Haszszánon, Török Nagy

Vezéren tökéletesen győzedelmeskedett, Nándor

, Fejérvárának ostromlására sietett, és az oltalma

zó Ozman Bassával végre hajtott egyesség követ

kezésében bément Mindszent hava 8-kán ezen

erősség birtokába., Három százötven egy ágyú,

hat ezer mázsa puskapor, sok ezer nagyobb, és

kissebb golyóbis, és hosszabb időre való eleség lett

esen gyözedelemnek jutalma. -

Josef Császár különös vitéz cselekedettel

dicsekedő köz katonák megjutalmaztatására, és

másoknak hasonló tettekre való felserkentésére

utóbb nevezett esztendőben arany, és ezűst ér

dem pénzt verettettvén, az elsőhöz az egész, a'

másodikhoz Pedig a fél Zsold ki szolgáltatását

kapcsolta. -

251.

Azonban az Óstriai Német Alföldiek régi

jussaik, és szabadságaiknak megsértődését faj
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dalván, 1789-ben közönséges pártütésre fakad

tak, a Pruszszus Király II. Villiám pedig a kü

lömben is magasan álló felséges Óstriai háznak

az Ozmánok megalázása által még fellyebb leen

dő emelkedését magára nézve veszedelmesnek

tartván, 1790-ben Boldog Asszony hava 16-kán

szövetségre lépett a Törökökkel. *

Ezen kétséges környülállások közepette e

észlen elhanyatlódott a Császár egéssége, és

alálos ágyba esvén, hogy a magyar Hazát csen

dessebb állapotban hagyhassa Ottsére, 1 790-ben

Boldog Asszony haya 28-kán minden újitásait

vissza vette, Böjt elő hava 18-kán a' Magyar ko

ronát, a Királyi pálczával, keresztes arany almá

val, Szent István palásttyával, és kardjával együtt

a Nemzetnek vissza adta, egyedűl a vallásbéli

türedelemről, a feloldozott szerzetes Rendekről,

és a Jobbágyok szabad költözéséről szolló ren:

deléseit a következendő Ország gyűlésére bocsá

totta. Végtére illyetén bölcs végzései között sa

ját kivánsága szerént a halandók szencségében

részesülvén, bátran tekéntett a leselhedő halál,

szemeibe Ersébetnek, koronás Fejedelmünk el

ső szerelmes Hitvestársának Böjt elő hava 18
kán és Josef Császárnak 20-kán történt halála a'

felséges Udvart kettős gyászba borította. Halotti

ompával késérték az Országok Nagygyai a lel

, testeket a városi Kapuczínus atyák, gond

viselése alatt lévő Császári boltozatba. . :

252.

Jósef Császár két rendbéli házasságának

gyümőlcsében nem gyönyörködhetvén, az örö
kös uralkodás rendinek meghatározott törvén

nye szerént testvér Ottsére II. Leopoldra. Tos



46

kánai Nagy Herczegre tekéntett az igazgató ha

talom -

A költséges török háború, és a Prusszus :

Királynak Cseh Ország széleire kiállott számos

seregei nyughatatlanságba ejtették mingyárt a'

kormány általvételéval II. Leopold atyai gondos

kodását, melly a' Magyarok kedvetlensége, és

Német Allfőldnek az elszakadásra való hajlása

által nagyra nevekedett,

Ezen terhes környűlállások között Europa ele

ibeterjesztette Leopold , hogy a fejedelmi bölcse

ség az atyai jósággal párosodva, óriási akadályo

kon győzedelmeskedhetik. Erre az okra nézve

Nagy Herczegségének Florentzia nevű fő Váro

sából 1700-ben Böjt más hava 12-kén határtalan

öröm kinyilatkoztatások között Bécsbe érkez

vén, Szent György hava 6-kán a hónyi szokás

szerént az alsó Óstriai Rendeknek hűség-es

küvését elfogadta, és ezen nap ínneplésére a

rany, és ezüst külöm külöm értékű emlék-pén

zeket verettetett. *) -

Orökös Tartománnyainak csendességben va

ló megtartása, és súllyos dolgainak jobb mód

dal lehető elintézése végett már szent Jakab hava

27-kén Alsó Sziléziai Reichenbach nevű Városban

a Porosz Királlyal olly egyességre lépett, melly

ben azoknak viszszaengedését ajánlotta, mel

lyek az Ozmán birtokból hatalma alá jutottak

*) Opes Regum

Corda subditorum

Leopold. II. Hungariae, Bohemiae,

Galliciae, et Lodomeriae etc. Regi

Archiduci Austriae

Homagium praestitum Viennae

6-a April. 179o.
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valá, Ezen egyességet Szent Mihály hava, 10-kén

IHavasalföldi Giurgievóban a … Törökkel kötött

fegyverszűnés, és 1791. esztendőbéli Kiss Asszony

hava 4-dik napján a Szisztói béke követte.

253.

II. Leopold 1790-ben Kiss Asszony hava 2o

kán a bécsi közönséges pap - nevelő-házat fel

bontván a nevendék-papság részszerént a me

gyés Püspökök”, részszerént a szerzetes Rendek"

gondviselése alá, hová ki ki tartozott, ismét vis

sza utasíttatott. -

Fel virradott Szent Mihály havának 15-dik

napja, mellyben Bécs Városának szerencséje va

la IV. Ferdinándot, Nápoly Királlyát Hitvessével,

Mária Therézia, és Maria Ludovika Leányaival

falai között tisztelni; nem külömben már ennek

előtte végre hajtott meg egyezés következésé

ben hármas fejedelmi egybekelést ezen holnap

nak 10-kén innepelni, midőn a házasság szent

ségének áldása Klementina Óstriai fő Herczeg

Asszonyt a Nápolyi korona Orökössel, Ferencz

Januariussal, II. Leopold első szülöttyét, most

dicsőségesen uralkodó Fejedelmünket Nápolyi

Mária Thereziával, és ennek Ottsét Ferdinánd

Ostriai fő Herczeget, a Toskánai Nagy Herczeg

ségnek mostani Birtokosát Mária Ludovika ugyan

Nápolyi Királyi felséggel egyesítette.

. : Leopold az egyházi öszveadás pompázásai

után nagy Vendégeinek társaságában említett hol

napnak 25-kán Moenus melléki Frankfortba uta

zott, hogy Mindszent hava 9-kén a Császári Ko

ronával a német birodalmi testnek igazgató ha

talmát által vegye. Innén utóbb megjegyzett hol

napnak 22-kén székes Városába érkezvén, Szent

András hava 12-kén Posonyba sietett, hogy meg
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koronáztatása végett a Magyar Rendeknek elei

be terjesztett kivánságait 15-kén tellyesíthesse,

kik már ennekelőtte Buda Várából oda által tet

ték vala tanácskozásaikat. - -

Leopold Császár az előbbeni rendtartást bé

hozván, kegyes kormánnya alatt lévő magyar

Hiveinek minden fohászkodásait , a mennyire

méltóságával nem ellenkeztenek, mind egy jó

akaró atya elfogadta, A többi között a kinzás

által való vallatás eltörlése, az Augusztai, és

Helvetziai vallásnak közönséges gyakorlására, és

'Sinat tartására terjedő engedelme, neki fényes

dicsőséget, és halhatatlan emlékezetet szerzett.

A Nápolyi nagy Vendégek 1791-ben Bőjt

más hava 10-kén Bécs Városától elbucsuzván, a'

Császár Florentziába útazott, hogy második szü

löttyét Ferdinándot a Toskánai Nagy Herczegség'

birtokába bé vezesse. Olasz Országból vissza tér

vén, nevezett esztendőbéli Pünkösd havának 1-ső

napján a Nemes lengyel testőrző sereget felbon

totta, és egyszersmind meghatározta, hogy ezen

tűl negyven nemes lengyel Ifjú a Német-Újhelyi

katona fő Oskolában neveltessék, és harmincz

nemes lengyel katona-tiszt a Német testőrző Se

regnél nyerje helyheztetését. Kiss Aszszony hava

19-kén ki bocsátott Udvari levele által a There

ziánumot ismét felserkentette, és a Josefstádti

kegyes Oskolabéli atyák gondviselése alatt lévő

Lővenburgikomnak neveztetett nevelő házat ren

delte ezen viszsza tértt Intézetnek elfogadására,

mellyet Theresiano-Leopoldinum névvel megtisz

telt. - -

-

254.

Midőn ezek történtenek, az elfajúltt embe

ri Nemnek Sepredéke a jó rend felforgatása dü

-

hétől
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hétől ittatva, Franczia Országban vér-patakokat,

szűlő pártütést koholván ; allattomos gyilkolás,

közönséges mészárlás, erőszakos szabad akarat,

fajtalan bujaság, és számtalan iszonyú tetteknek

borzasztó nemei fel jövének a pokol komor se

tétségéből, és Europának boldogságát mérges

nyilaikkal fenyegették. Hogy feltett czélomtól elne

távozzak, elhagyom az emberi ábrázatot vise

lő fene Franczia Tigrisek gondolhatatlan gonosz

ságainak rajzolását, mellyek a megromlott er

kölcsű Orleani Herczeg fattyú szüleménnyei va

lának, ki kecsegtetéssel mesterségesen tudta táp

lálni a dühösködő álorczás ábrándozókat.

/ A Királyi méltóság eltörlésével merészeb

bekké lett franczia Rablók a rablás, gyilkolás,

és minden némű istentelen kegyetlenkedés által

a többi Európai békességes Nemzeteket is vérrel

szerzett törvénytelen szabadságok képzeltt bol

dogságában akarván részesűltettni , a Vürtem

bergi, és Bipontumi Herczeg', a Badeni Márk

gróf', a Spirai, és Baszilai Püspökök', a Mo

guncziai, és Treviri Érsekek birtokait háborgat

ták; a határtalan szabadság', és gyáva egyenlő

ség pokolbéli magvát Europai Lakosai között

ki hinteni, és magokkal az egész világot a ve

szedelemnek feneketlen őrvénnyébe vonni igye

keztek. -

Erre az okra nézve II. Leopold Császár, és

II. Villiám Prusszus Király Pilniczben személye

sen tanácskozván, arra kötelezték magokat, hogy

fegyveres hatalommal fognak a német birodal

mi Herczegeknek elégtételt szerezni, és az egye

dűl Öseinek hibájiért igazságtalanúl szoros fog

ságban sanyargattatott XVI. Lajos szabadításán

munkálódni.

Azonban Leopold Császár a vérengző há

borúnak szomorú következéseit fontolóra vévén,

Becs Város. II. Dar. D
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a Franczia nemzeti gyűlésnek barátságát ajánlot

ta, ha a Király méltóságát illendő tekéntetben

tartya, és a Német Fejedelmek kárait visszaté

ríti. A dühösködő pórság ezen ajánlásnak kevé

lyen mosolyogván, azon az okon, hogy a Csá

szár a franczia Nemzet méltóságának megsérté

sével az Európai Hatalmasságokkal öszve szövet

kezett a Német Fejedelmek segedelmére, 1792

ben Bőjt más hava 11-kén hadat mondott II.

Leopoldnak, mint Magyar Királynak , ki gyú

lasztó betegségbe esvén , három nap elfolyása

után nevezett esztendőbéli Bőjt más hava 1-ső

napján el hagyta a mulandóságot, és hideg te

temeit a Bécsi Kapuczímus atyák gondviselésére

ajánlotta.
-

Ezen szeretetre méltó Fejedelemnek a leg

sűrűbb viszontagságok között történt véletlen

halála mély szomorúságot hozott Bécs Lakossai

nak, kik egyedűl abban találták kecsegtető ví

gasztalásokat, hogy olly Fejedelemre száll az igaz

gató hatalom, kiben két nagy Nevelőjinek, tud

nillik II. Leopoldnak, és II. Jósefnek ritka tulaj

donságai öszve vannak kapcsoltatva.

255.

II. Leopold véletlen halála után most dicső

" uralkodó Fejedelmünk kezébe adatott

a háború, sullyával az örökösTartományok kor

mánya, kinek álmélkodásra gerjesztő nagy lelke

az öszve toronyosodott óriási veszélyek közepet

te már előre lekötelezte a jövendő kor háláda

tosságát. Azon had-izenés, melly a' Franczia Pár

tosoktól elhunytt Leopold Császárhoz intéződött

vala, 1702-ben Szent Győrgy hava 20-kán a kö

vetkezendő Fejedelemre nézve forma szerént meg

újítattván, Ferencz első gondoskodásait oda for
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dította, hogy fejedelmi székének támaszszait meg

erősítse. Ezen az okon nevezett esztendőbéli szent

György havának 25-dik napján a bé vett ősiszo

kás szerént Ostriának hűség-esküvését elfogadta,

és ezen örvendetes nap fénnyére rendeltt kőltsé

geket a Bécsi papi megyékben tengődő Szegé

nyek gyámolára szentelte. Már Uralkodásának ke

letét a senkinek nem kedvező isteni végzés szo

morította, midőn Pünkösd hava 15-kén a halál

szerelmes annyát az árnyék világból kiszólította.

A fiui kötelességnek eleget tévén, Budán szent

Iván hava 6-kán a Magyar , Moenus melléki

Fránkfortban Szent Jakab hava 14-kén a Császá

ri, és Prágában kiss Asszony hava 9-kén a Cseh

koronával felékesítetett; Székes Városába vissza

térvén, utóbb nevezett holnapnak 10-kén tartot

ta Szent István templomába pompás bémenete

lét, hogy az öszve tolódott Sokaság jelenlétében

a Királyok Királyának ájtatos köszönetét lete

hesse.

Ferencz Császár atyai gondoskodásának je

léűl azon tiszteleti Iveket, mellyeket ezen alka

lommal a Városi Tanács, és a kereskedők kö

zönsége saját értékjökből felakart állítani , elpa

rancsolván, ezen pompázásra szánt Summákat

azon szent István temploma mellett lévő kissebb

lakásoknak, és boltoknak lerontására fordítatta,

mellyek ezen magasztaltt Isteni háznak tekéntetét

meghomályosították.

256.

A kipattantt veszedelmes Franczia háború

nak dühe az örökös Tartományok boldogságát

fenyegetvén, valamint Ferencz Császárnak minden

Ország, és rendbéli hivei a meg félemlett haza

Oltárára nagy áldozatokat tenni versent iparkod

- D 2
~

|
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tanak: ugy különössen a Bécsi Polgárságis több

féle szabad akaratból folyó jeles adománnyai kö

zött köszöntésre szolgáló régi ezüst Ivó-edénnyét

a Felségnek ajánlotta meg tántoríthatatlan hűsé

gének meg bizonyítására. Ezen ajándékot érzé

keny szívvel fogadta Ferencz, és egy más ezüst,

maga képével felékesített, belől pedig gazdagon

megaranyozott ivó-edénynek 1705-ban Szent

György hava 7-kén nyájas kifejezések között lett

általadásával felséges megelégedését ki nyilatkoz

tatta, melly mostanság a polgári fegyvertárház

nak fénnyét gyarapíttya. *) |

1795-dik esztendőbéli Szent György havának

10-dik napja nagy örömöt hozott Bécs Városának,

midőn szép reménnyel tellyes korona-Orökösünk

kegyes Uralkodónkat első tekéntetével boldogí

totta. Következendő nap az ágyúknak háromszo

ri durrogása a keresztelés egyházi pompázását

hirdettvén, estvére kelve a Városnak minden

épűlettyei két, egymás után következendő éjsza

kán, Pünkösd hava 20-kán pedig a felséges Gyer

mekágyas Béavatása napján öröm ki nyilatkozta

*) Ezen ezüst Ivó-edénynek Fedőjén következendő

felirás tündöklik:
-

Zum ewigen Andenken

der besondern Liebe aller bürgerlichen Innungen

Meister, und

Gesellen in Wien

für Ihn, und ihr Vaterland,

und zum Beweise Seiner Gegenliebe, und Erkent

liehkeit widmet

Franz der Zweite

diesen Becher allen seinen lieben Bürger

1793.

* * * * * *

< * * *
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tások között harmadszor ékesen meg világosí

tattak.

257.

A vérszopó franczia köztársaságnak nemze

ti gyűlése már 1702-dik esztendőbéli szent György

havának 27-kén a zenebonáskodó német Allfőld'

térségére akarván által-szállítani a véres háború

nak látpiarczát, féketlen csoporttyai többszöri

béütésekkel igyekeztek ugyan kiszegezett czéllyok

hoz közelíteni, de a bátor szívű Óstriai-vitézek

től mindenkor nagy vesztességgel vissza veret

tettek. - -

. A Porosz Király 1792-ben Szent Iván hava

26-kán kötött szövetség következésében a Csá

szár ügyét magáévá tévén, ötven ezer jól felké

szűltt emberrel állott ki a Francziák megalázásá

ra, kik szerencsétlen viadalok után Páris Váro

sához vezető utakat az egyesűltt Seregeknek fel

fedezni kéntelenítettek.

Azonban a határtalan szabadság dühe, erő

szakos akarat, rablásra gerjesztő engedelem, a'

Király követőjinek kegyetlen üldözéséből szárma

zó remény, és az öszve kapcsoltt hadaknak elő

menetele, a Franczia zagyva népnek számos sze

reit a Nemzet lobogó zászlóji alá édesgették,

kik a vak szerencsétől buzdíttva , nem sokára

Német Allfőldet Óstriától elszakasztották, és ké

sedelem nélkűl a Rajna parttyain | hirdették a'

Német Nemzeteknek az új polgári szerkeztetésből

származandó egyenlőség , és szabadság képzeltt

boldogságát. - - -

: Midőn a gyáva szerencsének kecsegtetései

által mérészebbé lett Franczia nemzeti Gyűlés a'

" dühösségnek azon ponttyára lépett,

ogy 1795-ban Boldog Asszony hava 21-kán a'

*-*
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jó szívű, és minden tekéntetben ártatlan XVI.

Lajos Királyt a Gilotinnal, Antonia Hitvesét pe

dig Szent András hava 16-kán ugyan azon gya

lázatos halál nemével ki végeztettné, ezen bor

zasztó, és boszuállást lehelő cselekedet a' hábo

rú folytatását elkerűlhetetlenné tévén, Óstriát,

Portugalliát, Szardiniát, Hollandiát, Prussziát,

Spányol, Nápoly, Angol, Muszka Országot, és

a franczia erőszakos béütések által megsértett

Német Birodalmi Herczegeket egy czélra öszve

forrasztotta; de éppen ezen egyesűlés, és az el

temetett Bourboni ház örökségében elhatalmaso

dott élet szűke számtalanokat hajtott a gyermek

ségben lévő köztársaság szolgálattyára , melly

ben a Haza-oltalmazói az élelem, zsákmány, és

virágzó boldogság reménnyével tápláltattak.

Ambár egész Franczia Ország egy táborhoz,

egy fegyver műhelyhez hasonlított, még is az

egyesűltt Seregek Német Allfőldöt ismét az en

gedelmesség határai közzé vissza szorítván, sőtt

némely franczia erőségeket is elfoglalván, szem

betűnő előmenetellel dicsekedtenek; mindazon

által a Czászári, és Porosz hadi Vezéreknek egy

más ellen neveltt Bizodalmatlansága , közöttök

uralkodó viszszavonások, és utálatos versengé

sek, nem külömben a franczia szükség által al

kotott új hadviselés módja, és a többi egyesűltt

hatalmasságoknak szunnyadozó készsége gátot

szabtak felséges Urunk a köz jó eszközlésére

czélozó törekedéseinek. Ezen az okon minden

akadályok elhárítására az osztályos hadi vezérek

mások által felváltattattak, a Seregek új katonák

kal meg erősítettek, és a háború folytatására

rend kívűl való adók vettettettek az óstriai tar

tományokra. -
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* 258.

Változó szerencsével harczoltak ugyan 1704

ben a végső elszánástól lelkesítetett ellenkező

Seregek, de végtére a Szövetség minden felől

nyomattattván, nevezett esztendőben Szent Ja

kab havában az egész Német All-főld által ment

a Francziák tulajdonára, és igy a veszedelem

a Német Birodalom határjaihoz közelítvén, Maksz,

Ostriai fő Herczeg , és Kolóniai választó Fejede

lem Érsekségét elhagyni kénteleníttetett, és ne

vezett esztendőbéli Boldog Aszszony hava 16-kán

kincseivel Bécsben találtt menedéket.

Mivel egy időtől fogva kézi irományok hir

dették Bécs Városában az éretlen újságokat, és a'

polgári Oszveséget veszedelmes kinézésekkel bot

ránkoztatták, ezeknek kézről kézre adása Bőjt

más hava 5-kén kemény fenyíték alatt eltíltatott.

A protestáns gyermekek kimíveltetésére tár

gyozó oskolabéli intézet, mellynek Himly, néhai

Bécsi kereskedő hagyománnya, és a két bé vett

vallás Tartóknak pénzbéli ajánlása fundamento

mot vetett, az igazgató Ország-Szék engedelmé

ből Szent Iván hava 10-dikétől fogva virágzik,

és magasztallya a jámbor szerzők bőkezűségét.

250.

Valamint a franczia féketlen Pártosok egész

Europában: ugy az Ostriai örökös Tartományok”

szívében is a pártoskodás magyát bé oltani tö

rekedvén, a székes Városban a Bécsi katonaság'

rendtartására ügyellő hívatalnak fő Hadnagygyát

Hebenstreit Ferenczet, Hazánkban pedig Királyi

Tanácsost, és Sasvári Apát Martinovics Ignáczot,

ki régi időtől fogva a felséges Udvarnak sok ke

gyelmeiben részesűltt vala, ki bérelték, és ezek
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nek eszközlésével a fejedelmi széket, az Orszá

gok sarkalatos alkotmánnyait, hasznos törvén

nyeit, és hónyi szokásait feszegették; de a Fel

ség-Sértők gonosz szándéka 1794-dik esztendő

végével bébizonyítódván, a bűntető perekben

hozott főben járó itélet következésében az első

1795-ben Boldog Asszony hava 8-kán Bécsben az

akasztófán találta megérdemlett jutalmát, a má

sodik pedig négy bűntársaival Budán Pünkösd

havában feje-vesztével adózott, és fekete vérében

a pártoskodás magvát meg fullasztotta; ezen a

lattomos szövetkezésbe békeveredett nagyobb,

vagy kissebb vétkesek pedig hosszabb, vagy rö

videbb ideig tartó fogságra ítéltettek.

A gyáva egyenlőség, és szabadság mérge

Lengyel Országban is mély gyökeret vervén, a'

Pártosok királlyokat méltóságától megfosztották,

és Kosziusko vezérlése alatt védelmezték a ha

zának még 1701-ben Pünkösd hava 5-kán koholtt

új alkotmányát; de a Miuszka, és Prusszus ha

talom 1794-ben Szent András hava 10-kén a gyen

ge Lengyel Seregen tökéletessen győzedelmes

kedvén, egyszerre elenyészett a Pártütőknek bu

borék építvénnye, midőn Szuvarow, Muszka fő

Vezér az Ország székes Városának Prága nevű

Hostádját ostrommal meg vévén, húsz ezer ösz

ve halmozott holtt testeken vérengző győzedelmeit

innepelte. Szent Pétervárában 1705-ben Szent

András hava 24-kén eszközlött Egyezés követke

zésében a Királynak esztendőbéli élelem-pénz

rendeltetett, Országa pedig a Muszka, Ostriai,

és Porosz hatalom között felosztatott,

260.

Mivel a' huzamos Franczia háború folyta

alatt temérdek pengő pénz részszerént az Ország
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ból kivitettetett, részszerént a meg félemlett

Uzsoráskodóktól zár alatt tartatott, és ekképpen

a belső kiss kereskedés, és a minden napi szük

séges dolgoknak meg szerzése gátoltatott, Felsé

ges Urunk atyai gondoskodása 1795-dik eszten

dőbéli szent György hava 20-kán hat, és tizenkét

krajczárosokat olly meghatározással kibocsátani

méltóztatott, hogy ezen ideig tartó pénz, ha a'

környűlállások meg engedik, minden haladék:

és vesztesség nélkűl a közönséges folyamotból

ki fog tetettettni, és az országosan bé vett pen

gő pénzre változtattni.

Mély gyászba borította a Császári Udvart

emlétett esztendőben szent Iván havának 22-dik

napja , midőn Felséges Urunk kedves Testvére,

es a magyar Hazának különös szeretetre méltó

Nádor-Ispánnya, Ostriai fő Herczeg Sándor Leo

pold a Laxenburgi Palotában egy mesterséges

tűzi-játék készítésében foglalatoskodván, a pus

kapor véletlen felpattanása által a haza , és a'

Felséges Rokonyság szomorúságára megfoszta

tott életétől. - - ~ ~~ "

Herczeg Lichtenstein Károly, Fillenbaum Já

nos felsőbb ítélő széki Tanácsos , Biedermann

Ignátz Posztó-kereskedő, Gerl JósefÉpítőmester,

VVürth Ignátz Udvari ezüst-műves a' tökélletes

Hazafiuságnak édesgető érzeménnyeitől öztönöz

tettvén, még 1705-ban a Felség, eleibe terjesz

tett, és kegyessen elfogadott Előképezet követ

kezésében Gróf VVurmzer nevét viselő Szabados

Sereget állítottak ki a' Fejedelem, Haza, és sar

kalatos ősi Alkotmány védelmére, és azoknak

minden szükségeit az öszve sereglett. Hazafiak se

gedelmével a következendő Béke idejéig pótol

ták. Érzékeny szívvel tekéntvén Ferencz Császár

ezen hazafiui buzgóságra, 1795-ben Sz. Jakab

hava 50-kán az elsőnek felséges meg elégedését,
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a másodiknák kegyelmét ajánlani, a nevezett

Polgárokat pedig pompás fényesség között az a

rany lánczon függő legnagyobb értékű arany Ér

dem pénzzel megjutalmazni méltóztatott,

A Városház templomában lévő öreg Oltár

mái fénnyét ezen időbéli polgár Czéhek jámbor

buzgóságának, főképpen pedig VVeinbrenner

Zászlós Ur bő adakozásának tulajdoníttya, ki a'

fából kivágott Üdvözétőnk helyébe Meidinger Já

nos Mesterkeze által hasonló festett Oltár ké

pet készítetett. ")

Ambár a Prusszus Király azon okból, hogy

kiürűltt kincstára tekéntetéből elégtelen a költsé

ges háborúnak folytatására - 26400 fegyveresseit

az Angol Király által ki béreltette, mindazonál

tal a háború sullyát egészlen Ostriara ereszteni,

és ennek elnyomattatásában saját hasznát ke

resni akarván, már 1795-dik esztendőbéli szent

György hava 5-kén Bazileában különös békesé

get kötött a Francziákkal, kik a Rajna, és Mo

zel parttyain tanyázó Császári Seregeken nem

győzedelmeskedhettvén, ugyan ezen esztendő

ben karácson hava 50-kán tíz napi fegyver szű

nésre léptek, melly a meghatározott idő elfo

lyása után többször megújítatott.

261.

Mária Therézia,a szerencsétlen XVI. Lajos',

és Mária Antonia Ostriai fő Herczeg Asszony”

*) Az előbbeni öreg Oltár 454. esztendeig állott,

és először 1561-ben másodszor 1592-ben harmad

szor pedig 1675-ben nyerte felszenteltetését.
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Leánya a franczia Királyi Szék Üldözöjitől nagy

bajjal megszabadulván, 1706-ban Boldog Asszony

hava 0-kén Bécs Városába érkezett, és a Csá

szári Palotában tapasztalta Felséges Urunknak,

magasztaltt Oseitől örökségűl vett sziveségét.

Bécs Lakosai számos új Jövevényekkel gya

rapodván, és ezen az okon a Szállások bé

re napról napra nevekedvén, már II. Josef, és

most dicsőségesen Uralkodó Fejedelmünk Paran

csolattyára a Hostádokban lévő üres főld ház

helyekre fel osztatott, és az építőknek húsz sza

bad esztendő engedtetett. Mivel pedig a kormá

nyozó Szék azon szomorú tapasztalásban része

sűltt vala, hogy az új épűletekbe korán való ál

tal költözés az egéség romlását sietteti, Pűnkösd

hava 15-kén meg határoztatott, hogy az illyetén

épűletek tulajdonossai ne merjenek kemény fenyí

ték alatt a kerületbéli Orvosok engedelme nél

kűl az új szállásokba Zselléreket bészállíttani.

Szent Mihály hava 1-ső napján az Allatok

küszködő színházában, melly általlyában fából

vala felállítva, estvéli nyolcz órakor rettenetes

yuladás támadván, rövid idő mulva ezen szép

épűlet hamuba forgattatott, a zár alatt lévő drá

ga külföldi állatok öszveségesen a lángok áldo

zattyává lettenek, csak az erdei Bika, mellyet,

a félelem meg szelídített vala, bilincseit öszve

törvén, és az öszve gyülekezett sokaság között

csendessen egy közel lévő mészáros-istállóba

űgetvén, menekedett meg a szembetünő vesze

delemtől, a ravasz róka pedig a főld gyomrá

ban találtt bátorságot. Végső romlás fenyegette

ezen alkalommal a környékező épületeket, mel

lyek egyedűl a bölcs Renleléseknek, és az oltó

eszközök foganatosságának köszönhetik megtar
tásokat. - -
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202.

A hadi Zivatarok közepette előljött az em

beri Nem romlására az esméretlenség homállyá

ból vitézi Tettek fénnyére /

Egy Oriás az emberek köztt:

Jobbjában a vérengző kard:

Ballyában a Népek nyakát -

Ígázni készültt járom érczből;–

Büszkén, kevélyen nagy robajjal jön megy

A Nemzetek köztt a Világon; -

Előtte rettenet, halál;–

Utánna Inség, döglelet.

Törvénnye önkény, és erő „ *)

. Ezen Hódítónak neve

Korszikai Bonaparte Napoleon, ki Olasz Or

szágban vitézkedő Franczia hadaknak vezérlését

által vévén, az új hadi tudomány, és polgári rend

tartásnak tulajdonságait mesterségesen tudta ösz

ve kapcsolni. Minden lépéseit követő gyözedel

mei által a Szardiniai Királyt 1796-ban Szent

György hava 28-kán békességre, a Modénai, és

Parmai. Herczegeket se egyik, se másik részre

való hajlásra kénszerítette Pünkösd hava 14-kén

Mediolanum elfoglalásával az innenső havasi köz

társaságnak talpkövet vetett; Sz. Iván hava 5-kén

a Nápolyi Királlyal, és 25-kán a Spanyol Udvar
közbenvetésére a Római Szent Atyával fegyver

szűnésre lépett, és ez által az Óstriai hadakat

egyedűl oltalmazó álapotba helyheztette.

, Fő Herczeg Károly 1796-ban Bőjt elő hava

10-kén „az, egésségében elgyengűltt Clairfait Gró

fot a fővezéri méltóságban felváltván, a Rajna,

*) Kisfaludi Hisfaludy Sándor
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és Mozel parttyain a tiz napi fegyver- szünés

nevezett esztendőbéli Pünkösd hava 21-kén fel

mondatott, és a Franczia Seregeknek napról

napra gyarapodott szerencséje anyira meg ret

tentette a Német Birodalmat, hogy Szent Jakab

havában a Würtembergi, Bádeni, és Sváb Or

szági Fejedelmességek a békességet nagy áldo

zatokkal megvásárolták, a megfélemlett Szászok

a hadi tanyát elhagyván, határjaiknak védelmé

re siettek; a Spanyol Udvar is ezeknek vétkes

példáját követvén, Kiss Asszony hava 10-kén ol

talmazó, és megtámadó frigyet kötött a Győ

zedelmesekkel, fontolóra nem vévén, hogy ez

által saját, és népeinek romlását eszközli.

265.

Minekutánna a Császári hadak a szövetsé

ges Seregek elpártolása által igen meggyengülvén,

a nagyra nevekedett Franczia hatalom Ostria,

és Cseh Ország Széleihez nyomakodott, Felséges

Fejedelmünk Alattvalójinak hívségében találtaTró

nussának erős támaszszaitE végre 1706-ban Kiss

Asszony hava 12-kén közönséges hirdetés által

a Haza védelmezésére a székes Városban azok

meg hivattattak, kiket az Ország sarkalatos tör

vénnye a Katonáskodás kötelességétől felszaba

dított. Idő hallasztás nélkűl 1514. Férjfiak, kiknek

öszvessége Bécsi Szabados Seregnek neveztetett,

készséggel repültek a Haza Zászlóji alá, és nem

sokára a Császári hadaknak számát gyarapítot

ták. Ezek közűl némellyek magoknak, és mások

nak forma - ruházatot, minden hadi megkivánta

tást, és élelmet szereztenek; némellyek csak sa

ját személyekről gondoskodtanak a tehetetlenek

a forma ruházat, és szükséges dolgok megszer

zését vagyonossabb Polgár-társaik bőkezüségé

* 4
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re bízván, egyedűl a minden napi tartást válol

ták magokra. Ezen Seregecske elősegéllésére egy

mással vetekedett már a Bécsi Hazafiaknak lán

godozó búzgósága, melly által a tüstént öszve

halmozott pénzbéli, és egyéb, a had-viselésre

szükséges Segedelem kívül esztendőnként a há

ború idejére 52418 forint 52. krajczár tétetett a'

Haza oltárára.

Pannonia Hívei, kik minden alkalommal,

főképpen pedig azon veszedelmes időpontban,

midőn 1741-ben majd egész Europa Mária There

zia örökösődését feszegette, Oseitől reájok szállott

hivségöket a rendszerént való Fejedelemhez ra

gaszkodó hajlandóságokat, és álmélkodásra mél

tó bátorságokat az onoka - világ tiszteletére szál

litották, a valódi hazafiuság , ki nyilatkoztatásá

ban más Nemzetnek nem akarván engedni az

elsőséget, nevezett esztendőbéli Szent András

hava 25-kán Posonyban tartatott Ország Gyülé

sében a közönséges Felkelés kívűl ötven ezer új

katonát, két milliom négy száz ezer mérő gabo

nát, három milliom hét száz hatvan ezer mérő

zabot, húsz ezer ökröt, és tiz ezer lovat ajánlot

tak Felséges Urunknak a hadi megkivántatások'

sikeres pótolására.

264.

Fő Herczeg Károly hadi Rényének tökélle

tességét Europa eleibe terjesztvén, 1706-ban Kis

Asszony hava 25-kán Amberg térségében szer

zett, és örök fényben tündöklő Borostyán-ko

szorúban gyönyörködött ugyan, és szerencsés

viaskodások között a Rajna innenső partyáig

küldvén győzedelmes Zászlójit , következendő

holnapnak 20-dik napjáig több, mint harmincz

ezer emberből álló vesztességet okozott az ellen
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séges Seregekben, nöltt ellenben a különös Bé

, , öszve szövetkezések, és erőszakos el

foglalások által Bonaparte Napoleon Olasz Or

szági hatalma, ki, minekutánna a Pápával kö

tött fegyver -szünés ideje elteltt vala, 1707-ben

Bőjt elő hava 2-kán, éppen azon a napon, mi

dőn Mantua , az Ostriai Birodalomnak leg neve

zetessebb erőssége, öt holnapi Ostromlás után

fejet hajtott a Francziáknak, a Szent Atya sere

geivel megütközött, és azt ezen holnap 10-kén

a Tolentinói Békére kénszerítette, hogy vérszo

pó dühében a Háborúnak mindennémű vesze

delmeit Ostria szivében egyesíthesse.

Ezen szomorú kinézések közepette fényes

pompával innepelte a Bécsi Polgárság, a Vá

rosi hivataloknak minden lépcsőin által mentt Pol

gár - Mesterének, Hörl Jósef Györgynek fél szá

, zadbéli szolgált esztendejét, kit Felséges Urunk

ezen alkalommal az igazgató széki tanácsosság

gal, és arany lánczon függő arany érdem-pénz

zel megjutalmazni méltóztatott. -

265.

Mivel Fő Herczeg Károly, ki a Rajna mel

léki gyözedelmes sereg részével az, Olasz Or

szágban szerencsétlenül viaskodó Császári hadak"

segedelmére sietett, Bonaparte gyors elönyomu

lását meg nem gátolhatta, rövid idő mulva egész

Olasz Ország, Karintia, és Karniolia ; Tirolis, és

Stiria nagyobb része a Franczia nyüg alatt fohász

kodott. A veszéllyek nagysága már Ostriára te

kéntvén, Szent György hava 4-kén a közönsé

ges felkelés meghatároztatott, az ostromlás esetére

a Székes városi monostorokba és más üres épü

letekbe idő hallasztás nélkűl minden élelem neme,

a többi között 114654 mázsa liszt, 12ooo mérő
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héjas gyümölcsi vetemény, ho00. mérő árpaká

sa, 1000. Okör, 270000. mázsa széna, és szal

ma bétakaríttatott: az anya Város falai, és a'

Hóstádok árkolattyai jó karba helyheztettek, a'

Bástyákra számos ágyúk, és golyóbisok paran

csoltattak; a kapuk elejébe vas lánczokon függő

emelcsős hidak rendeltettek, az Idegenek az el

költözésre kénszerítettek, az erősség kerülettye

hegyes oltalom karókkal körűlvétetett, és min

den nap 14000 ember foglalatoskodott a Város

kívűl való Sánczok szerkeztetésében, kik a Há

zak tulajdonossaitól vették fáradságoknak bérét.

266.

„Valamint Gróf Szaurau Ferencznek, az al

só Ostriai igazgató Szék Előlűlőjének hirdetésére

ezerenként repűlt a külöm külöm korú főldmé

pe Haszákkal, és minden némű Oldöklő eszköz

nemével felfegyverkezve, a megszorultt Haza vé

delmére: ugy a Bécsiek is hívségöknek diszes

emlékjét a késő maradék bámulására akarván

bocsátani, kevés nap alatt 1o44. anyaoskolabéli

Tanítvány, 450: a Szép mesterségek gyakorlá

sában foglalatoskodó Ifjú, 775. kalmár, arany és

ezüst műves Legény,459.Nemes és Tisztviselő, 162

Vadász, 185. Polgár, és Nemes Lovas külöm se

regbe állott, és a Bécsi pórság tizennégy Zász

ló alatt gyülekezett öszve a Nemzet lelkitesti sza

badságának oltalmára. A Bécsi Felkelők száma

rövid idő alatt 851,7-re szaporodott, az öszvessé

ges alsó Ostriai illyetén Sereg pedig már Szent

György hava 12-kén 57000-re nevekedett, melly

Vürtembergai Herczeg Ferdinánd kormánnyára

bizattattván , szolgáltt katona Tisztek által a'.

fegyverfogásban, és leg szükségesebb hadi for

dulásokban gyakoroltatott. * * * * *

*
- - Az
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Az eszes gondoskodás egy bizonyos Értek, fel

állítását javallotta, hogy abból a szükséges dolgok

meg szereztethessenek. Hosszú volna azon min

dennémű ajánlásokat leírni, mellyekkel a haza

fiúi buzgóság, a Felség' kivánságait dicséretes

készséggel tellyesíteni törekedett; mindazonáltal

- el nem halgathatom, hogy egyedűl hetven hat

Nagy kereskedő 2552oo hetven Zsidó 22575,

és tizenöt magányos életet élő Hazafi 545o. forin

tot tett a Haza oltárára.

A vagyonos Felkelő egyáltaljában sajátságá

ból szerzett fegyvert, forma ruhát, és élelmet

magának, az Uraságok, Pénzváltók, Kereskedők 9

és tehetőssebb kézi Művesek állítótt Embereik"

fizetését folytatták, és azt nagyobb, vagy kissebb

s megszerzéssel gyarapították; a Polgárok közön

sége nem csak a belső, és külső Városi felkelő

sereg felfegyverkezését, ruházását, és tartását

kötelességéhez számlálta, hanem a Hazavédlők,

hátra maradott Feleségeiknek szomorú sorsát is

bő adakozással enyhítette. * -

Az anyaoskolabéli négy Tehetségek Tudós

sai 552. szegény felkelő Tanítvány tehetetlensé

gét fontolóra vévén, a meg határozott Zsold'

kiszolgáltatására, és a szükséges dolgok, me

szerzésére, szép pénzbéli öszvességet "#"#
öszve. A latán Tanítványnak az oskolai segede

lem-pénz meghagyattatott, ki abból pótolta a'

megkivántatások summáját. Egyéberánt minden

anyaoskolabéli felkelő felső formaruhájának már

sodik Gombházán fekete, és sárga pántlikát vi

seltt, mellyen arany betőkkel ezen felirás : „ Alles

Jür Kaiser und Páterland" tündöklött. -

Az alsó Ostriai Rendek a Nemes Seregben

lévő Nemesnek naponként egy forintot, a nem

telen Tisztviselőnek pedig esztendei fizetése ki

vűl harmincz Krajczárt, nem külömben az elsők

Bécs Város II. Dar, E
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nek a meghatározott forma - ruházat megszerzé

sére 50. a második rendbélieknek e végre 25 fo

rintot adogattak. Valamint a latán Tanítványok:

úgy a Nemes Sereg tagjai - is felső ruhájoknak

másodikGombházán fejér, és vörös pántlikát visel

nek, mellyen arany betőkkel következendő feltrás

villogott: „ Ft;r Kaiser, und Pater land streiten

die Vieder Ősterreichischen Stände. * *

A többi számos mindennémű, szabad aka

ratból folyó adománnyok között Herczeg Lich

tenstein Alajos 500. hasonlóképpen Oszter Pus

ka - műves 500. a Bécsi Oszvesség pedig 907.

Puskával, és 175. Pistollal a' Hazának kedves

kedett. Ezen kívűl a Nápolyi Királynak szántt

515o, úgy a Pápához tartozandó 1450., hosszú

Puska, és 1000 Pistol: nem külömben a'Spirai Püs

pöknek 170. vadász fegyverből, és hat pár Pis

iolból álló tulajdona a Bécsi felkelő Sereg szá

mára zár alá vétetett, és így egyedűl 1700. véd

lőt kelletett Dárdákkal felruházni. -

Már Szent György hava 17-kén az egész Bécsi

felkelő Oszvesség a Város, és Hóstádok között

lévő térségen öszve gyülekezett, és az ottan,

Sátor alatt véghez vitt Isteni Szolgálat után hü

ség - esküvését letévén, és a felszenteltt Zászló

kat, mellyek a' Fejedelem Aszszony saját kezé

vel ki varrott drága pántlikákkal fel valának éke

sítve, által vévén, áldások között Bécs Városá

tól elbúcsúzott, minekutánna előttvaló nap a'

Bécsi bésánczoltt hegyen harmincz ezer Császá

ri katona három száz ágyúval meg érkezett vol

na, kiknek szükségei a Polgárok, Uraságok,

és Szerzetes Rendek által gazdagon pótoltattak.

Időközben a közelgető Veszély” rémétő hiré

re a, felséges Uraságok, fő Tisztségek, Udvari

kormány székek némely tagjai, a Császári va

gyonnak nevezetessebb része, többnyire a Mél
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tóságok, és tehetőssebb kereskedők Bécs váro

sától elválván, részszerént Cseh,részszerént Magyar

Országba igyekeztek. * * - -

267. - - - - * * * -
~ *

Azonban Ostriának roppant készületei, és

a Velenczéseknek fegyverre való „kelése a Fran

czia Bajnokot, úgy más részről Ostria kebelében

dühösködő Veszélyek, és szenvedett Csapások

Félséges Urunkat a csendesség eszközlésére

gerjesztették. Erre az okra nézve Stiriában, ne

vezetessen a Mura fónál fekvő Leoben Városá

ban 1707-béli szent György hava 8-kán a Békes

ség előljáró czikkellyeiről való alkudozások el

kezdődvén, azok tiznap elfolyása után eggyes

akarattal meghatároztattak, maga a Béke pedig

csak a Velenczéseknek megalázásával mentt ne

vezett esztendőbéli Mindszent hava 17-kén Olasz

"Országi UdineVárosa szomszédságában lévő Cam

po Formio helységben tökéletességre, mellynek

"ereje szerént Német Állfőld, a Lombárdság, Ve

lenczei Korfu, Zante, Czefalónia, szent Maura,

Czerigo Szigetek, Butrinto, Larta , és minden

Velenczei Birtokok Albaniában a Ladrinoi ten

ger öböl alatt'a' Franczia köz társaságra szállot

tak; Velencze, Viczencza, Padua, a Tavak, Is

tria, Dalmátzia, az Adriai öbölben lévő Szigetek,

ezen öböl, és Östria között fekvő Tartománnyal

Felséges Urunknak engedődtek, ki a Lombárd

ságból keltt innenső havasi köz Társaságot, melly

Mediolanumot , Mantuát , Bergamót, déli, és

nyugotti részét a hajdani Velenczei köztársaság

nak, Modenát, Maszszát , Karrárát, Bolognát,

Ferrárát, és Romagnát foglalta magában, olyan

nak meg esmérte. Ezen Békekötésnek azon Czik

kellye, melly a Rajna vizet tette a Franczia köz

, , E 2.
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társaság határává, a Német Birodalmi Fejedel

meket illetvén, szükség volt ezekkel eggyességre

lépni, ezen az okon tehát Rastadt Városába kö

zönséges Gyűlés rendeltetett, melly 1797-ben

karácsony hava 9-kén kezdette Üléseit.

- * * * * *

268.

~ *

* *

A Békesség előljáró Czikkellyei meghatároz

tattván, Gróf Szaurau Ferencznek Szent György

hava 28-kán kőltt feloszlató hirdetésére a mezei

Ifjúság, és cselédes gazda, ki életét a' Fejedele

mért, és Hazáért, koczkáztatta, vissza tértt fog

lalatosságaihoz; a Bécsi Felkelők öszvességepe

dig Pünkösd hava 3-kán Vürtembergai Herczeg

Ferdinánd által hadi pompázással a Székes Vá

rosba vissza vezettettvén, a Város, és Hóstádok

között lévő síkságon három seregbe állíttatott,

és Ö Felségétől szemügyre vétettvén, a' Hazának,

érzékeny kifejezésekkel tellyes köszönetével fel

bontatott. A kalmár, ezüst, és arany műves Le

gények felkelő közönsége Vürtembergai Herczeg

Ferdinánd atyai szorgalmát, és fáradhatatlan tö

rekedését, egy szép, drága kövekkel felékesített

Dákossal, és egy veres, gazdag arany himvarrás

sal kérkedő Nyereg-takaróval meghálálta. Nem

- külömben a Városi Tanács buzgó indulattyainak

kinyilatkoztatására nevezett Herczegnek, és Gróf

Szaurau Ferencznek, kik a közönséges Felkelés

szerkeztetésében dicséretes tehetséggel kitündök

löttek, Pünkösd hava . 8-kán a polgári Jussal

kedveskedett. Ezen jeles új Polgárok szíves há

ladatosságok jelét a késő maradékkal közleni

akarván, polgártársaiknak két nagy ezüst fede
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les Ivó-edényt ajánlottak, mellyekkel mostanság

a polgár fegyvertár diszeskedik.") * * * * *
- -- "

- - * *. . . . .*~ ~ ~ *-* . * *.* . : : : : :-* * * * * * * * * *1 -

: : : : : : : : " ~ 260. # #-#~ " " -"

- : - *** * * * • 9 …, * ***** **** * * * *

Felséges Urunk, zivataros viszontagságokkal

kezdődött kegyes Uralkodásának keletétől fogva

jelenlévő időpontig a valódi érdemnek az illendő

jutalmat meg nem tagadván, Gróf Szaurau Fe

renczet Pünkösd hava 15-kén Temes Vármegyé

ben fekvő Merczidorf, és Zsadány helységekről

szólló adományi levelével, a fentiszteltt Würtem

*) Az egyik Würtembergai Herczeg Ferdinánd met

szett képével , Czímerével, és következendő felí

rással kérkedik: - . -

3n Baffen bunb vertint, mít 3űtgttttát bet6tt,

éjiít mir at3 Rrieger - 206n beš 8űtget8 666tt "Bettó

3um Bunbt3 9entmat fei mít varmer Qantbatteit,

9Rain 3*r*, unb bet pofat JBien3 8űrgerfd6aft gtipti6t

-
3rin; 5erbinant 5er;og 3u Bűttemberg.

A másodikán pedig Gróf Szaurau Ferencz nemzeti

Czímere, és Nevének öszve fontt első betüi kö

vetkezendő felírás között ragyognak:

S)en eb[en 3űtgetn %{}icn3,

mocídje

5űtítenttcüt, unb Bateríanb3Ittőt,

3)utd) bic fie fid, veremigten ,

G50 getn« an anbett be(06nen /

3um $)ant 2%)fanbc

5űt baš ettbcíít: 8űtgettedt

-

-
őtan; Graf von ~&aurau -

5tegictun03 prűfíbent in Sti. Oft.

1797.

~
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bergai Herczeget pedig drága kövekben foglaltt

festett képével megtisztelni; a Városi Allkamarást

VVohlleben Istvánt, és az alsó Ostriai kormány

szék Titoknokját Trimmel Jósefet, kik a Bécsi

felkelő Seregnél Biztosi hivatalt viseltenek, becsű

letből való, Császári, 's, Királyi Tánácsossággal,

a rendszerént való Városi kamarást Schvarczhu

bert, és Városi tanácsost Arbeszert pedig arany

lánczon függő érdem pénzzel fel ékesíteni, nem

külömben a Bécsi felkelő Sereget fejenként a'

hazafiúság külömböztető jelével meg ajándékoz

ni méltóztatott, melly ki nevezett Udvari Bizto

sok által az öszve tolódott Sokaság jelenlétében

nagy pompázással a haza védlők melyére füg

gesztetett. *) * * * : : ,

- - -

*) A Bécsi Nemes felkelő Sereg tagjainak Szent

Mihály hava 5-kén fejér veres, és kék selyemből

* * szövött pántlikán fénlő, és kiss újnyi szélességű,

* : Ö Felségének kegyes engedelméből az alsó Óstriai

Rendek által készíttetett arany Csatadatott, melly

re következendő felírás vala helyheztettve!

- Denkmahl der Treue -

der N. Oe: Stände gegen

Haiser, und Waterland. 1797.

A többi Felkelő részszerént Szent Jakab hava 6-kán

részszerént Szent Mihály hava 6-kán, és 7-kén

sárga, és fekete színű selyem pántlikán függő,

és egy pengő forint nagyságú, a Tisztek nagyobb

értékü ezüst a Würtembergai Herczeg Ferdinánd,

Bróf Szaurau Ferencz, az alsó Óstriai Hormány

szék Tanácsossai, a kerületbéli Hapitányok, és

az anyaöskolabéli Oktatók, kik a felkelő Sereg

nél valamely Tisztséget viseltenek, arany Érdem

pénzzel jutalmaztattak meg, mellynek egyik fe

*
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Vürtembergai Herczeg Ferdinánd, és Gróf

Szaurau Ferencz a Bécsi tudományos Egyetemet

arra a különös becsűletre méltóztatták, hogy

Pünkösd hava 21-kén a négy Tehetségek je

lenlétében tulajdonkézzel Neveiket az anya - könyv

bebé iktatták, mellybe a tudományos Egyetem'

végzése szerént, ezen történet örök emlékezeté

re helyes felírással ") két képzeltt példázat feste

lén következendő felírással: ,, F r a n z II. R ő m.

Ha i. Erzherzog von Österreich "Felsé

ges Urunk képe; a másodikán Pálma, és Olaj

fa koszorúban ezen szavak ragyognak:

Den -

Bicdern „r -

Soehnen >Oesterreichs * •

des

Landesvaters #

Dank

M.DCC.XGVII.

*) Josepho Libero Barone Quarin -

Universitatis Rectore *

Ferdinandus Dux Würtembergicus

In Exercitu Francisei II. Caesaris

Pii Augusti

Rei Tormentariae Praefectus;

Et -

Comes Franciscus a Saurau •

Inclyti Regiminis Austriae infra

- Anasum Praeses : f

• Ille

- Quod voluntarium Austriorum

Agmen, atque
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"tett, és ezen két buzgó Udvari Férjfiúnak, képíró

Hickel mesterkeze által készített ábrázatképe illen

dő aláirással ") az anyaoskolabéli Palota nagy

-

Cohortem nostram Academicam

- In Gallum ,

* * * Limitibus, ac Urbi minitantem

• Consilio duxit, Solertia vovit,

Benevolentia conjunxit;

- Hic,

Quod prona Juvenum academicorum,

Civium , Colonorum Examina

Ad Caesarem , Patriamque tuendam

Exacuit, consociavit, distribuit.

Pace, Austriacis Provinciis reddita »

Ut tantae Virtutis, Fideique

Memoriam

Posteritati proderent,

Libro huic membrorum academicorum

Indici

Sua Nomina dederunt

XII. kal. Junii M.DCG.XVII.

*) | Ferd. e Ducibus Würtemberg.

Qui decreto, publice imminent.

Gallis, Tumultu

l Voluntariam Cohortém Acad.

Ad utriusque Minervae studia

Promptam, paratamque

Non Dueis, Magis. Imp quam Patris

Affectu

Fovit, formavitque.

In oujus Benevolentiae Memoriam

Senatus Acad. hanc Principis Opt.

Effigiem

/
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szobájában felállíttatott, hogy a' háladatosság, *

és hazafiúi köszönet emlékje a tanuló maradék

ra szállyon, - -

270.

Az első Franczia háború kegyetlen fákláját

elojtván kegyelmes Urunk, leg először is az örö

kös tartománybéli Nemes Ifjúság nevelésére füg

gesztette atyai gondoskodását, és Nagy Annya,

dicsőséges emlékezetű Mária Theréziától 171,6-

ban Therezianum nevezet alatt felállított, de a'

háborús zivatarok kipattanásával II. Jósef Csá

szártól katona intézetre fordíttatott nevelő házat

1797-ben Szent Mihály hava 9-kén ki bocsátott

kézi-irattya szerént, valamint az épűlet homlo

In hac Reip Suae Curia

Communi Consensu po suit,

Dedicavitque.

Franciscus Comes Saurau »

Qui regendae Austriae inferiori

Praefectus

Gallis nuper e vicino Urbi infestis

Servatae Patriae honorem

cum, Juventute

Academica conscripta

Ex ea Voluntariorum• manu

Communem esse voluit.

Cujus causa Meriti

Senatus Academicus

Effigiem Viri Pietatis erga Principem,

Patriam, Artesque Liberales

Immobilis -

Hoc loco statui jussit M.DGG.XCII.
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kára helyheztetett felirás *) hiteltt szerez előadá

somnak, eredeti czéllyához vissza vezette, a'

mellyben most 160, jó reménységű Ifjak a Haza

támasszára neveltettnek.

Német-Ujvári Gróf Batthyán Tódor Császári,

's Királyi titkos Tanácsos több évtől fogva a viz

béli kereskedés elősegéllésen törekedvén , egy,

700. mázsát nyomó mesterséges csinálmányt ké

szítetett, melly minden kézi, és vontató segede

lem nélkűl a víz ellen tolódott. Az első próbaté

tel meg feleltt a várakozásnak, midőn ezen mes

terséges Csinálmány, mellyhez egy 400. mázsás

hajó ragasztatott , 1797-dik esztendőbéli, Szent

Mihály hava 17-kén az öszve folytt temérdek so

kaság bámulására csuda könyűséggel a Dunán

felfelé úszott. , , , \

Figyelmet érdemel azon döglelet, melly a'

Macskák között Mindszent havában kezdődött,

és ezen esztendő végéig nem csak Bécsben, ha

nem hiteles tudósítások szerént Koppenhágában,

Lipsziában, és Drezdában is kegyetlenkedett. E

gyedűl Ostriának székes Várossában több, mint

1,00. macska részesűltt ezen veszedelemben. A'

szorgalmatos meg visgálás után kinyilványoso

dott, hogy ezen állatok epehájoga setét epével

bővelkedett, és valamint Bélök, úgy Lépök is

elperselést szenvedett. - -

Emlékezetre méltónak tartom itten megje

gyezni, hogy a remekművek”, és természetbéli

ritkaságok tára, melly a', szép elmebéli tehetség

gel felruháztatott Eberle Prépost fáradhatatlan

szorgalma által helyes rendbe hozattatott, kará

*) Aedes

Institutioni nobilis Juventutis

- Dicatae,
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csony hava 2-kán bizonyos számú személyeknek

meg nyittatott. . . . . : : : : : : :
~ * *

* * * * * * * * * * *
* * *

: : :x ~ . . 271.* ~ ' , , , , , ,

-" "" « | » i. *.* - * """";"..." 90 - ** - ! -

„A Franczia köztársaságbéli követBernadot
be Károly, akkori Polgár, és hadi Vezér, most

Svéd Király 1798-ban Bőjt elő hava 8-kán Bécs

ben meg érkezvén, Szent György hava 15-kán

nagy vendégséget adott, és ezen alkalommal há

rom színű zászlót helyheztetett. Lakhelye kapu

jának homlokára. Ezen szokatlan megjelenésre

megdöbbent a fel, s alá menő pórság, mivel

a kitétetett zászlót , lázzadásra gerjesztő jelnek

tartotta. A belső bátorságra ügyellő hívatal na

gyobb hivatalban lévő Férjfiak által minden le

ereszkedéssel meg kérette ugyan a követet, hogy

a történhető" elmellőzésére ven

né le a zászlót a kapu homlokáról; de a fran

czia büszkeség nem engedvén az okos előterjesz

tésnek, tovább gyönyörködött átalkodásában.

Azonban a nagyon megszaporodott zagyva nép

hurogatásával, és gunyolásával a néző folyosóra

csalta a követet, kinek illetlen állapottya, és ne

vetséges fenyegetése még nagyobb kaczogásra in

gerelte a hív sokaságot. Erre a háznak kapuja

bé zárattattván, egyik a jelenlévő lakatos Inasok

közűl, kik magokat régi időtől fogva pajkossá
gokkal megkülömböztetik, az épűlet czifrázat

tyaira emeltetvén, a Zászlót leragadja, a gyüle

vész nép kútifacsatornákkal, mellyek a ház előtt

hevertenek, a kaput feltöri, zabolátlan ivőlté

sek között a tornáczba rohan, a zászlót, és az

udvarban lévő drága kotsit prédára veti, a házi

eszközöket öszve ronttya , a' kívűl gunyoló so

kaság pedig kövek ezereivel ostromollya a Pa

lota ablakjait. A követ rejtek helyen keresvén bá
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torságot, nagy nehezen menekedhetett meg a'

fel pattantt nép dühösségétől, és csak a főem

berek nyájas kérései tarthatták meg a boszuál

lás menését; a Városnak minden kapuji zár alá

tétettek, hogy a Hostádbéli, és falusi nép a ze

nebonát meg ne újíthassa; az őr álló katónaság

egész éjjel, és következendő nap a város útzái- -

- ban tanyázván, a csendességet eszközölte. Nem

sokára vissza tértt ugyan az előbbeni nyugoda

lom; a' Franczia Követ mindazonáltal személlye

által Nemzetének képzeltt méltóságát megsértett

nek állítván, Szent György hava 15-kén lovas

katonaság védése alatt szégyenében elhagyta azon

- Várost , mellynek megtántoríthatatlan hívségét

személyesen tapasztalta, - -

**

272.

Mivel azon nap, mellyben a Bécsi felkelő se

reg 1796-ban hűség-esküvését letévén, az ellensé

ellen indultt vala , esztendőnként elő kerűlő

nemzeti Inneppé tétetett, 1798-ban Bőjt más ha

va 26-kán ki bocsátott közönséges hirdetés kö

vetkezésében az öszve sereglett anyavárosbéli Fel

kelők hadi fénnyel a Szent István menyei hajlé

kába, a Hostádbéli védlők pedig azon megyés tem

plomba, a' mellyhez kiki tartozott, mendegéltek,

hogy azIsteni kegyelemért, melly a legveszedelmes

sebb időpontban a hív Jobbágyok szivét egy czél

ra öszve forrasztotta, a leg főbb személyek”

pompás jelen létében buzgó köszönetöket lete

hessék. * * * * *

, A háború veszedelmei eltünvén, Felséges

Urunk azon, Bécsi szabados sereget, melly 1796

dik esztendőtől fogva minden alkalommal bátran

tekéntett a durva elle9ség szemébe, és több íz

ben Vallásért, Fejedelemért, és Hazaért életét
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koczkáztatta, ki rendeltt Biztosok által utóbb

emlétett esztentőbéli Szent György hava 5o-kán

Berchtoldsdorf mezején a Haza köszönetével fel

bontattni méltóztatott. -

: Szent Iván havának 24-dik napja szomorú

ságot hozott Bécs Városának, midőn a meg

másolhatatlan emberi Sors Kristina Fő Herczeg

Asszonyt, Felséges Urunk attya nényét ezen ár

nyék világból kiszóllította, és az ősi szokás hi

deg tetemeit a kapuczinus atyák gondviselése a

latt lévő Császári temetőbe parancsolta, Szász

Tesseni Albert, Ö Királyi Herczegsége el hunytt

szerelmes élete társa eránt való mély tiszte

letét meg akarván örökösíteni, a Szent Agos

ton szerzetének Templomában a képfaragó mes

terség római Bálvánnya Kanova Antal által Ala

bastrom kőből - egy remek bús - emléket raka

tott, melynek tiszta rajzolattyával; ha a hatal

mas Egek hazafiúi igyekezetemnek kedveznek,

csekély munkácskámnak második darabját di

szesítem. ' ' - - ".

*~ - 273.

Ámbár a Rastadti Gyűlés a Franczia Biz

-tosok azon meg átalkodott akarattyát, hogy a'

franczia köztársaság határjai a Rajna parttyáig

terjedjenek, a német Birodalomban lévő egy

házi Jószágok világi Birtokká változtassanak, és

ezekből a Rajna jobb parttyán ingatlan vagyon

nyaiktól elesett Fejedelmességek kárai pótoltas

sanak, tellyesítette: mindazonáltal a' Franczia

követek sikeretlen Béketanácskozásaikkal csak

időt nyerni akartak, hogy az alatt a Nemzet,

gőzölgő Vér-patakokkal szerzett ragadománnyait

új erőszakos elfoglalásokkal gyarapíthassa. -

-

* * *



Csudálva szemlélte Europa, midőn a Pá

risi Kormány szék Hollandiát 1798-ban Boldog

Aszszony hava 25-kán Batáviai, VVaat - Land ne

vű, Helvétziától elszakaszstott kerűletet utóbb

emlétett, holnap 20-kán Lemáni, a Szent Atya

. Birtokát Bőjtelő hava 15-kén Római, a Helvetziai

, szabad közönséget Szent György hava 12-kén

meg oszolhatatlan, Génuát Pünkösd hava 5-kán

Liguriai, Nápolyt, mellynek Királlyát Palermó

ba futtatta, 1709-ben Boldog Asszony hava 25

kén Parthenopei köz társasággá váltóztatta, a'

… Szardiniai Királyt 1798-dik esztendőbéli Szent

Mihály hava 9-kén Országának egy részétől meg

fosztotta, ki bérelt emberek által Europa tarto

mánnyaiban a pártoskodás magvát ki hinteni,

és így a békességes Nemzeteknek felforgattandó

sarkalatos alkotmányaink nagyságát építeni igye

kezett, sőtt telhetetlenségében újabb haszonvé

telhez tartván igazságát, már a Rajna bal part

tya eránt is kérdéseket támasztott. *** - * - *

Mind ezek kétségbe vonták a békesség ál

landóságát, és Felséges Urunkat új háború ve

széllyével, fenyegették, ki hadi erejét új erővel

akarván gyarapítani, a Muszka Udvarral szövet

séget kötött, mellyre a franczia Kormány szék

felgerjedvén, 1709-ben Bőjt más hava 1-ső nap

ján meg rontotta a Békességet. - : : : : : : :

• • • • • • • • ~ ~ . . . . : : : : : : : :

" | | | . . . . . 274. #~ ~ ~ , ,

• ' , #7 * * *-
-

- -
* * - - -

- }

Ostriai Fő Herczeg Károly a Német Biroda

lomban , Gróf Bellegarde Tirolisban, és Melasz

Olasz Országban a hadi kormányt által vévén,

és Gróf Szouwarow-Rimniszki, a Muszka segéd

seregnek tellyes hatalmú Igazgatója, kit Felséges

Urunk a Német Birodalmi Grófsággal, és egy

szersmind Császári, 's Királyi fő Vezér czímjével
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felékesíteni méltóztatott, Melasz mellett vitézked

vén, szerencséssen pörgött Ostriára nézve a sze

rencse koczkája. Fő Herczeg Károly, a Rajnán

által csapván, Helvetzia havassai között keresett

borostyán-koszorúkat, GrófSzouwarow számos

Városokat, és büszke erősségeket elfoglalván,

mindenütt, a hová lépett, űzőbe vette a meg

futamodott Francziákat.

. Időközben Károly hadainak egy részével a

Nekar fónak Rajna vizében való eséséhez sietett

az új Frankusok leültetésére, és tábora helyét
Rimszkoi-Korzakow hadi fenyítéke alatt harmincz

ezer főből álló, Muszka Osztálynak engedte, Gróf

Szouwarow Qlasz Országból Helvetziäba béütni,

és magát Főldijeivel egyesíteni akarván, azon

vett szomorú hirre , hogy Korzakow 1790-dik

esztendőbéli Szent Mihály hava 8-kán Limmát

vizénél Tigur Hegyei között nagy veszedelmet

szenvedett, Skafusziumnál a Rajnán által szökött,

és hadainak töredékjeivel visszatértt hazájába.

Az Angol kormányszék bérbe vett VVür

"embergai, Moguntziai; Sváb, és Bajor népekkel,

úgy Herczeg Kondéval kivándorlott Francziákkal

pótolta, a Muszkák eltávozása által okozott fo

gyatkozást, és igy még 1800-dik elején Seregeink:

győzedelmeit segítette. -

275.

El hagyom egy kevéssé a viaskodás küzdő

piarczát, és Bécs Városában történtt nevezetes

dolgokra tekéntek, Minekutánna a Muszka segéd

sereg része 1700-dik esztendőbéli Bőjt más ha

ya 19-kén sebes lépéssel Bécs szomszédságából

Olasz Országba sietett, következendő holnap 11

kén a Muszka Császár ötse, Nagy Herczeg Kon

stantin Ostriának székes Városába érkezvén, ti
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zennyolcz nap elfolyása után, mint szabados az

Olasz Országi hadakhoz igyekezett; Fő Herczeg

Ferdinánd, Toskánai Nagy Herczeg házi Népé

vel, szent György hava 17-kén Felséges Urunk

atyai kebelében találtt bátorságot; Maria Theré

zia, a szerencsétlen Franczia Király Leánya

Pünkösd hava 4-kén könyhullajtások között a

nyai ágon lévő Rokonyságától elválván, Kurlan

diának. Mietau nevezetű Városába utazott, hogy

a franczia királyi házból származó Gróf Artois

fijával, az Angoulemi Herczeggel egybekelését
tarthassa. -

A Bankó Czédulák értékének megsértésé

vel a pengő pénzzel való kamatozás Bécs Váro

sába bé csúszván, a mindennapi szükség póto

lására Szent Mihály hava 20-kán réz garasok,

következendő esztendőbéli Boldog Asszony hava

5o-kán réz hatkrajczárosok, Pünkösd hava 15

kén a kopott öt forintos Bankó czédulák he

lyett, egy, és két forintos Papírosok, és kiss

Asszony hava 14-kén új vékony krajczárok nem

Rülömben 1800-ban Szent András hava 26-kán

az ideig tartó esüst hat, és tizenkét krajczárosok

kívűl huszonnégy krajczárosok tétettek a közön

séges folyamotba. -

Mivel Bécs Városában a számtalan fel, 's

alá menő nép, nyerges, és hámos ló által esz

közlött kövecses por nem csak alkalmatlanságot

okozott, hanem ártalmat is hozott az egésségnek,

1700-ben az útzákat, és piarczokat vizesítő in

tézet meghatároztatott. -

Az alsó Ostriai kormány szék az Alszer, és

Vähringi Hostádokban meg érezhető víz-fogyat

kozásának meg szűntetésére, az Ottakringi tégla

vető háznál, és egy Herinalszi kertben lévő ele

ven forrásokat egyesítvén, ezen vizet a főld alá

tétetett 2558. őlnyi hosszaságú csatornák által az

- Alszer
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Alszer utzában, közönséges Polgár, és katona

Ispitában, nem külömben az Árvák házában lé

vő „ugró kutakba bocsátatta, és ezek közül 3Z

elsőt, és harmadikát Udvari képfaragó Fischer

mesterkeze által készített álló képekkel felékesí
tette. -

*#99-ben Mindszent hava 30-dik napján
Szent Pétervára szomszédságában Gatschina"ne

yű védítő Kastélyban innepelte Országunk Nádor

Ispánnya Ostriai fő Herczeg Jósef, Pawlowna

Alexandrával, Muszka Császári Herczeg Aszszon

nyal egyházi öszveadását, következendő eszten

dőbéli Boldog Asszony hava 5-kén Bécs városá

ba, és az ott tartatott fényes vigasságok, Défeje

zése után a Magyar Nemzet határtalan örömé

re Bőjt előhava 1-ső napján Budán meg érkezett.

- 276.

A hadi zivatarok fordulásai között véletle

nűl vissza tértt Egyiptomból 1z99-ben Mindszent

hava 0-kén a Franczia Polgár Bonaparte Napo

leon, és Szent András hava 15-kán a köztársa

ságbéli legfőbb hivatalra emeltettvén, jelenlété

vel új lelket öntött az Ostriai diadalmak által ki

fárasztott franczia Seregekben; 1800-ban keletre

kelve a Czenisz, Szent Kocsárd, Szent Bernát,

és Szimplom utatlan temérdek hegyeken hatvan

ezer új katonákból álló tartalék-sereggel, és min

dennémű akadállyal által csapván, várakozás kí

vűl Olasz Országban termett, haladék nélkűl

Aoszta felé nyomultt, és Szent Iván hava 15-kán

Aleszandra, és Tortóna között lévő Marengói

síkságon szembe szállott Seregeinkkel, mellyek

hosszú, de szerencsés viaskodás után már a bo

rostyán-koszorú tekéntetében gyönyörködtenek;

mindazonáltal a legkétségessebb időpontban friss
Becs Város. II. Dar.
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fegyveres néppel meg érkezett Dessai, a Mame

lukok meg hódítója, és , mind Epaminondas

Leuktránál, dicsőséggel tellyes Lelkét a Csata

mezőn ki lehelvén, tökélletes győzedelemre útat

nyitott a Francziáknak. A szenvedett veszede

lem által kéntelen vala Melasz fegyver szűnést

kötni, 's annak következésében nem csak az el

foglaltt Majlandi, és Piemonti Városokat, és erős

ségeket, hanem Ankónát, Placzencziát, Genuát,

és Urbinot is által engedni a Győzedelmeseknek.

277.

Minekutánna Kray Pál, fő hadi Tármester

'1800-ban Bőjt más hava 20-kán a német biro

dalomban vitézkedő Seregek igazgatását által

vette volna, a szerencse ápolygatásai által neki

bátorodott franczia csoportok ama híres Moreau

vezérlése alatt emlétett észtendőbéli Szent György

hava 25-kén a Rajna vizén által szálván, az En

geni, Mőszkirchi, Biberachi, és Memmingi vé

res ütközetek után Népeinket a szűntelen való

viszszavonásra kénszerítették, és Bajor Országi

Landszhut Városáig vitték győzedelmeiket.

Felséges Urunk atyai kegyessége a kegyet

len veszélyek gyors menését meg akarván szűn

tetni, Porszdorfban Szent Jakab hava 17-kén az

ellenséggel fegyverszűnésre lépett, melly alatt a

békeségről való alkudozások Párisban kezdődvén,

Lotharingiának Lüneville nevezetű Városában

folytattattak ugyan, de a zabolátlan franczia ki

vánsággal büszkéskedő, és Ostria méltóságával

ellenkező előljáró czikkelyek meg nem erősített

vén, újra lobogott Olasz, és Német Országban

a háború fáklája. Amott Gróf Bellegarde Me

laszt, itt Fő Herczeg János Kray Pált váltotta fel

a fő vezéri hívatalban,
-
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278.

Valamint a közelgető veszedelem, mellyel

a tettetett Békeszeretet palásttyával bépólyázott

franczia nagyravágyás az örökös tartományok:

bátorságát fenyegette, számos ezereket buzdított

a megszorultt haza szolgálattyára: úgy BécsVá

rosa-is az alsó Ostriai Rendekkel eggyesűlve,

1800-ban szent Mihály hava 12-kén ki bocsátott

felserkentő hirdetésre két zászló-allyából álló sza

bados vadász sereggel gyarapította a Császári

hadakat, és ennek felfegyverkeztetésére, és táp

lálására 700000 forintot tett haladék nélkűl a'

haza oltárára. -

, Bátran tekéntettek ugyan Seregeink a büsz

ke ellenség szemébe, mindazonáltal Karácsony

hava 5-kán Bajor Országi Hohenlindennél tökél

letes győzedelmet engedtek a Francziáknak, kik

felső Ostriának Velsz, Lincz, és Encz nevezetű

Városait, elfoglalván, az Erlaf vize parttyáig kűl

dötték elő csapattyaikat.

Az ellenségnek szapora elébb-vetekedése Bécs

Városát rémétő félelembe ejtette, mellyből a fő

emberek méltóságok, és tehetőssebb Tőkepénze

sek gazdag szekrényekkel részszerént Magyar, rész

szerént Morva, és Cseh Országba kőltöztenek,

Karácsony hava 25-kén az Idegenek elparancsol

tattak, a Kormány Székek', és egyéb Hívatalok'

része, Kincs, Könyv, Pénz, és Fegyvertárak el

utasítattak, a hámos lovak, paraszt szekerek,fu

varozó kocsik, és terhviselő hajók zár alá vétet

tek, a Sánczok és latorkertek szerkeztetésére na

f" 12000 emberek rendeltettek; 28-kán a'

özönséges felkelés, 51-kén pedig minden Pró
font nemének, nevezetessen 55705. mázsa liszt

nek, 800. akó eczetnek, 1000. akó káposztának,

500. mázsa Vajnak, 1000 mérő Lencsének, 500.

F 2 *
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mázsa aszaltt szilvának, és 2000. mérő Pityoká

nak Bécs Városába való bétakarítása meghatá

roztatott. A rendszerént való katonaság a Szé

kes Várost elhagyván, az Or-állás kötelessége

már Szent András hava 24-kén a fegyveres Pol

gárokra szállott, kiknek könyebségére 2000. ta

nuló Ifjú magát őnként ezen terh viselésre szen

telte. - -

279.

Azonban a Császári hadaknak szerencsétlen

állapottyában a boldog kinézések ápolygató re

ménnye eltűnvén, az óbajtott békesség helyre

állítása végett Stayer nevezetű Ostriai Városban

Karácsony hava 25-kén 45. napi fegyverszűnés

mentt tökélletességre, melly alatt a közönséges

felfegyverkezés elparancsoltatott, és a Székes Vá

ros meg - erősítésére járgyazó kőlcséges munkák

meg szűntettek. Az Ostriai fő hadi szállás Kará

csony hava 51-kén Bécs szomszédságában lévő

Schőnbrun nevezetű Császári kastélyba szállítat

ván, a Bécsi Lakosok, főldes Szerzetesek , és

Urak a körűl lévő Helységekben tanyázó, és szük

séggel küszködő Katonáknak, kik élettyöket 'a'

közjóért anyiszor koczkáztatták, minden féle ru

házat, és élelem nevével, nem külömben hala

dék nélkűl öszve halmozott 56581. forintal ked

veskedtek, és ezen díszes cselekedettel szeplőte

len hűségöket megerősítették, -

Bellona Olasz Országban sem kedvezett Se

regeinknek, mert ezek minden felől az ellenkező

Sorsnak csapásait mélyen érezvén, szűntelen vis

sza-vonásra kéntelenítettek; ugy hogy Gróf Bel

legarde Heinrik Császári fő Vezérnek egyéb nem

maradott hátra, mint 1801-ben Boldog Aszszony

hava 16-kán Trevizó Városában fegyver-nyug

~*
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vást kötni, és annak következésében több neve

zetes Városokat, és erőségeket által engedni az

ellenségnek. -

A hadi zörgések, pihenvén, bálvány-bércz

ről pislogott a fohászkodó Nemzetekre a boldog

Békesség reménnyel, mellynek megfeleltt nem

sokára a' kimenetel, midőn Felséges Urunk, hogy

Hiveinek lángodozó kívánságát tellyesitse, 1801

ben Bőjt elő hava 9-kén Lotharingiának Lűne

ville Városában" Békességet megerősítette,

és ebben a Kampo Formioi Czikkellyek meg

hagyása kívűl az Ecs fó tulsó parttyáig terjedő

minden Birtokiról, a Sváb kerűletben fekvő Briz

gó tartományról, melly az előbbeni Béke alkal

mával a Modenai Herczegnek adatott kára kipó

tolására; nem külömben a Toskánai Nagy Her

czegségről, melly nevezett esztendőbéli Bőjt más

hava 21-kén Etruriai Királyságra emeltetvén, a'

Pármai Herczeg tulajdona lett, le mondott, és a'

franczia kormány-széktől alkotott új köz társa

ságokat ollyanoknak meg esmérte. -

280,

Ferencz Császár hív Jobbágyainak a béke

áldásait meg szerezvén, a Tudományok virágoz

tatására, az egyházi, 's polgári dolgokra intézte

atyai gondoskodását , 1801-ben Szent György

hava 23-kán örökös tartományaiban a titkos ösz

ve-csempelyődéseket, és társalkodásokat, mel

lyek a közjóval ellenkeztenek, meg tíltotta; Kiss

Asszony hava 26-kán közönségessé tétetett vég

zés szerént az ezüst hat, tizenkét, és huszon

négy krajczárosokat a közönséges pénztárokba

lassanként béfolytattatta, és ezek helyett hét kraj

czárosokat, mellyeknek belső Becse az Országos

san bévett pengő pénz értékéhez jobban közelí

-
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tett, Szent András hava 1-ső napján folyamot

ba bocsátotta; egy Dajka-intézet szerkeztetését,

mellyből a ki rendeltt Orvosok kezessége mel

lett egéséges dajkáló személyeket lehet választani

a kisdedek lecsillapítására, meghatározta, és azt

Szent Mihály hava 1-ső napján a kitétetett Csö

csömősök házába által szállította; Mindszent ha

va 5-kán minden szugoly Zálog-házakat, mel

lyeknek embertelen Tulajdonosai a felebaráti sze

retet szőnyege alatt féketlen kamat ki facsarás

sal zaklatták az, szárnyaik alá csúszó szegénysé

get, kegyessen el parancsolta; Felséges nevét vi

selő Magyar Országi Csatornát, melly a' Mono

storszegi Dunánál kezdődik, tizennegyedfél mért

főldnyi térségen Bács Vármegyén keresztűl me

gyen, és Főldvárnál a Tiszába szakad, ezen esz

tendőben tökélleteségre hajtotta, a Bécsi Csator

nának Laxenburgon, és Német Ujhelyen keresz

tűl Sopronyig való folytatását megengedte; 1802

ban Bőjt más hava 10-kén Váczon a Siket-Né

mák Oskoláját fel állította , Pünkösd hava 4

- kén az örökös katonáskodást meg szüntetvén,

az ebbéli köteleség idejét bizonyos esztendőkre

szállította; Kiss Asszony havában több, a neven

dék nyáj számára rendeltt örökös Hagyományo

kat egy értékbe öszve forrasztván, a tudományos

Egyetem szomszédságában lévő néhai Jezus tár

saságbéli épűletet új nevelő házra fordította; a'

könyebb be, és kijárás tekéntetéből az új Karin

thiai kaput, melly majd két Századtól bé vala fa

lazva, fel nyittatta; a szent Theobaldi Hostád

ban (Leimgruben) az el törlött Kármelhegyi czi

pellős Barátok monostorát dolgozó házra alkal

maztatta, mellyben 500. mind két nembéli sze

"mélyek foglalatosságot, és élelmet találtanak, a'

kóborlók, henyélők , és erkőlcstelenek pedig,

ha valamelly vétkes cselekedetben nem részesül
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tenek, bizonyos időre elfogadtattak, és valamint

a munkás élethez , ugy az , erkőlcs-szeretethez

szoktattattak. Sárvári Felső Vidéki Szécsényi Fe

rencz Királyi fő Palota mester nagy gonddal fá

radhatatlan szorgalommal, és töméntelen kőlcség

gel gyarapitott könyvtárát régi pénzekből, ritka

kézi iratokból, és nemes Czimerekből álló becses

gyűjteményével eggyütt a Magyar hazának szen

telvén, Felséges Urunk ezen buzgó Hazafi aján

lását nevezett esztendőbeli Szent András hava 26

kán kibocsátott engedelem-Levelével meg erő

sítette, az eltörlött Szent Benedek fekete, Szent

Norbert fejér, és a tarka Barátok szabados Szer

zetét felélesztette, és régi Jussaiba vissza hely

heztette; 1804-ben pedig a széles kiterjedésű

Egri Püspökséget az Egri Érsekségre, és a Kas

sai, 's Szathmári Püspökségekre osztotta.

281.

A félholtaknak, vagy halálos veszedelembe

esteknek szapora segítségére nézve 1805-ban Szent

Jakab hava 15-kén a mentő Intézet bé hozatta

tott, és ennek következésében a belső bátorság

ra ügyellő kerűletbéli tisztségeknél, és seborvo

soknál, ugy a Duna mentének két parttyain több

helyeken a szükséges mentő eszközöket, és Or

voságokat magokban foglaló Szekrények rendel

tettek. - -

Ezen esztendőbéli Mindszent hava 8-kán tö

kélleteségre mentt a jótévő Intézet is, mellynek

alkotásában Urunk kegyessége régi időtől fogva

szakadatlanul foglalatoskodott. Ennek szabásai

szerént az Anyaváros Hostádjaival 25 fő, és 00.

allkerűletekre ösztatott, a megyés Papok a fő,

más világi személlyek pedig az alligazgatást tar

tottak, és ezek alatt 525, gyámatyák nem csak a'
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Szegények állapottyát meg visgálni, a szűkölkö

dőket, a szolgálatra, 's munkára alkalmatlano

kat felkeresni, hanem a kóborlókat, henyélőket,

és akaratos koldúsokat is kifürkézni köteleztettek,

hogy az elsők a meg érdemlett segedelemben

részesűlhessenek, a más rendbéliek pedig a Szent

Theobáldi dolgozó házban a Munkára, 's élelem

keresetre kénszerítetthessenek.

Az alsó Ostriai Kormány szék azon három

kissebb házakat, mellyek a' Stockameiszen piarcz

felől a Szent István bálvány templomának te

kéntetét homályban tartották, meg vásárolván,

azokat Mindszent hava 15-kén a főldig le ron

tatta, és ez által a Város diszét, és ezen remek

isteni ház külső méltóságát gyarapította. -

Felséges Urunk a fa lábokon álló Bőr gyár

tó híd helyén, melly a' Landstraszi Hostádból a'

Brunai Ország útra vezet, keresztes Zászlós Ur

Pakászi János előképezettye szerént egy más, a'

kiss Duna közepének fenekéről fel nyúló, négy

szegeletű temérdek kövekből mesterségesen ösz

ve forrasztott Oszlopon, és hasonlóképpen fara

gott nagy kövekkel kirakott partokon fekvő hi

dat, mellynek alapját nagy pompával még 1801

ben Sz. Mihály hava 16-kán meg vetette, 1805

ban Szent András hava 7-kén végsőképpen tetézte,

*) és annak felséges nevét kőlcsönözte.

282.

Minekutánna öt század elfolyása után Fe

rencznek, mint a felséges Ostriai ház második

*) A hidláb homlokára tétetett fel irás:

Franciscus II.

R. I. A. A.

M. DCCCIII.
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alkotójának fen vala tartva, Östriát, mellyet már

II. és III. Fridrik, úgy V. Károly Császárok Ki

rályságra emelni akarák, 1804-ben örökös Csá

szári czímmel fel ruházni ; ezen új méltóságot

karácsony hava 7-kén ki nevezett Biztosok az

anya városnak Hóf, és Graben nevezetű Piarczain

néző folyosókról, a Leopoldstadt, Alszer, Josef

stadt, Maria Hilf, Vieden, és Landstrasz Hostá

dokban pedig fejér, és vörös szinű Szőnyegek

kel felékesített fa alkotmányokról hirdették Trom

bita, és Dobszó között az öszve gyülekezett kö

zönségeknek.

Következendő nap a harangok Zengése,

ágyúk harsogása, rendszerént való, és polgár

katonaság Udvarlása között meg jelent az első

Ostriai Császár, felséges Házának öszvességes

tagjaitól, az Országok Naggyaitól, katonai fő mél

tóságoktól, a Város tisztségeitől, Testőrző Se

regeitől | környülvéve, a drága Német Allfőldi

karpitokkal kipiperézett Szent István templomá

ban tartando Szent Ambrosisteni dicséretén, azu

tán Császári Palotájában az Ostriai Rendeknekö

röm-kinyilatkoztatását elfogadta, és ezen nevezetes

történet inneplését arany, és ezüst Emlék-pénz

által a maradékra bocsátotta. *) Ezen nap a'

*) Az egyik fele Felséges Urunk jól el találtt ké

pével, és következendő felirással kérkedik: Fran

c is e u s ll o m. et A u s t ri a e I m p e r a tor

A másik felét egy Borostyán koszorú ékesíti,

mellyben e felírás között: Ob A u s t ri a m ha e r.

• d i g n i t a te o r n at a m.

következendő szavak ragyognak:

Hilaritas publica

VI. Id. Dec.

M.DCCC.IV.

*,
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Hostádbéli Előljárók is a külső Városi megyés

templomokban, a két protestáns közönségek, az

Ostriai és Török oltalom alatt lévő görög, és

Rácz kereskedők, nem külömben a Zsidók e

zen holnap 9-kén magasztalták a Mindenesség'

Urát, hogy Fejedelmünket az örökös Császári

Czimmel diszesítette..

A Bécsi Tanács ezen idő körűl a Székes

Városnak nagyobb ékességet akarván szerezni,

a Graben piarczi két ugró kutakon lévő kőből

"faragott Szent Jósef, és Leopold helyett, ezen

Szentek álló képeit Fischer Márton, Császári

Tanácsos, és Oktató mesterkeze által érczből

öntette, és azokat a Város diszére csinos kő

állásokra helyheztette; az Ostriai kormány szék

pedig kegyes Urunk helybehagyásával Würth

Antalnak oly feltétel alatt a Dorotya Udvarban

egy új Patikának fel állítására szabadságot adott,

hogy ez saját ajánlásához képest köteles légyen,

a Császári, 's Királyi Alltisztviselőknek az Or

vosságokat egy negyedrészel ólcsobban, mint a'

meg határozott Taksa szerént ki szolgáltatni,

285.

A külső Vorosi zagyva nép gyávaságában a

kenyér drágaságát a Pékek képzeltt uzsorásko

dásának tulajdonítván, 18o5-ben Szent Jakab

hava 7-kén, a belső nyugodalmat háborgatta.

Valamely kézi mives Legény a Viedeni Hostád

ban egy Péktől készpénzért garasos kenyeret ki

vánván, ennek fogyatkozásában, ámbár a Szek

rények minden egyéb kenyér nemével bővelked

tenek, becstelenségekre fakadott, mellyekre a'

Pék hasonlóképpen viszonozott. Az öszve folytt

esztelen pórság, régi időtől fogva a Pékek ellen

neveltt gyűlölségből a garázdálkodó Legény ű
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gyét védelmezvén, ivőltések között a kenyeres,

és lisztes kamarákba rohantt, az életet prédára

vetette, a házi keszületeket fel dulta, az abla

kokat kövekkel ostromolta, sőtt az egész házat

omladékra fordítani igyekezett. A belső bátor

ság Orzői a dühösség menését meg nem Zabo

lázhatván, a szálló Katonaság kettőzött lépéssel

sietett a felpattantt Elmék jó móddal való le csil

lapítására; azomban a kéméllés; és okos elő

terjesztés foganatot nem találván, kéntelen vala

a rendszerént való katonaság a zenebonáskodó

pórságra, melly amazt minden felől sűrű kő-e-

sővel érdeklette, tüzelni, Minekutánna némel

lyek a nyugodalom - Sértők közűl élettyőkkel

adóztanak vakmerő cselekedetökért, meg szüntt

estvéli tíz órakor a habzó elméknek nyughatat

lansága. Egész éjjel fegyverben maradott ugyan

a katonaság, a Hostádbéli sepredék mindazon

által az ízetlen bolondságot következendő nap

meg újítván, a Mariahilfi, Neubaui, Neustifti,

Szent Ulriki, és Jósefstadti Pékek , az előtt való

nap ki zsákmányoltt Viedeni Czéhtársok sorsá

ra jutottak. A belső bátorságra ügyellő udvari

igazgató szék haladék nélkül helyes rendeléseket

tévén, és még estve közönségessé tétetett hir

detés által minden öszve-csömpelyödést kemény

fenyíték, a további erőszakoskodást pedig nyo

mon követő törvényes büntetés alatt meg tíltván,

vissza tértt az elűzött csendesség, és a nyugalom

sértők öszve - fogdostattak, hogy a fenyítő igaz

ságtól vegyék a meg érdemlett jutalmat,

284.

Mária Kristina, Felséges Urunk attya - hu

ga, és Lengyel Királyi Herczeg Albert közönséges

tiszteletre méltó hitves társa a vizi szükségről,

*«
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melynek kemény ostora alatt több Bécsi Hostá

dok fohászkodtanak, személlyesen meg gyözet

• tetvén, a fogyatkozást elmellőzni magában el

tökéllette, de élete napját oriási lépéssel közelí

teni látván, halálos ágyában ezen végső kiván

ságának tellyesítését Férje kegyességének aján

lotta, ki, mihelyest az örökös tartományokban

a. hadi zörgések elnémultanak, Hitteldorf Hely

ség szomszédságában találtt vizi forrásokat egye

sítette, és azokat Montoyer Lajos udvari épitő -

mesterének igazgatása alatt a víz nélkűl szűköl

ködő Bécsi Hostádokban Bérczből szépen ki fa

ragott nyolcz ugró kutakba indítatta. A munka

hatvan ezer forint feláldozásával végsőképpen te

téztetvén, 1805-ben Szent Jakab hava 11-kén ,

tudniillik a Királyi Jótévő születése napján, a Ma

riahilfi, Stiftuczabéli, Schottenfeldi, és Neubaui,

nevezett holnapnak 24-kén az elhunytt felséges

Szerzőné neve napján, a Vindműhli, Gumpendorfi,

és Szent Ulriki, Kiss Aszszony hava 24-kén pedig,

Kalazancziusi Szent Jósef Innepén a Jósefstád

ti kutak, mellyeknek felirása a jótévő Felséges

Szerző-pár emlékezetét a háladatos Rokonyság

Ta ereszti, *) először ugratták gazdag vizeiket.

*) A Mariahilfi ugró kút felírása

Aquae Perennes |

VIIMCLV ab Urbe Hexap.

conlectae

Civium Suburb. Commodo

Diu exoptatum Munus

Maria Christina

Magnae Theresiae filia

- - constituit,

. Votum Uxoris explevit
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Vig szívvel tolódott ezen jó téteményben része

sűltt nép a pompásan kiczifrázott megyés tem

plomokban tartandó szent Ambros isteni dicsé

retére; Kristinának boldog Tetemeit áldotta, és

Albert Herczeg hvszszú éltéért az Egek Urához

zsoltározott.

285.

Bonaparte Napoleon az új Franczia polgari

alkotmánynak legfényesebb polczára emeltettvén,

a batáratlan Büszkeség', Fényűzés, és telhetet

lenség dühétől buzdítva, mesterségesen tudta a'

franczia ravaságot a kecsegtetések puruttya sző

nyegében bé polyázni; leg először is 18o2-ben

Boldog Asszony hava 26-kán a független innen

ső havasi köztársaságnak Olasz köztársaság ne

vezetet adván, abban az Előlűlői méltóságot erő

szakkal magának tulajdonította; ezen eszten

dőbéli Sz. András hava 9-kén a meg halálozott

Pármai Herczeg minden birtokait hatalmas kéz

zel elfoglalta, és azokat, 18o5-ben Szent Iván

hava 7-kén örök időkre franczia Országhoz ra

gasztotta; a Pruszus Királlyal alatomban czim

borázván, ennek kárait 1802-ben Pünkösd hava

- 25-kán felséges Urunk, és a német Birodalom

béfolyása nélkűl, saját tetszése szerént ötször

anyival, mint elvesztett vala, pótolta; több ural

Albertus -

Heg. P. Pol. Dux. Saxo-Tesch.

M.DCCC.V.

A többi hét kut homlok - irása

Aquae Christinnae

Albertinae

18o5.
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kodó Herczegeknek világi birtokká váltóztatott

papi Jószágokból minden várakozást fellyűl ha

Iadó elégtételt szerzett; 180l-ben Karácson hava

2-kán Parisban a franczia Császári, és 1805-ben

Bőjt más hava 28-kán Májlandban az Olasz Ki

rályi Koronát önn maga kezével fejére tette, u

tóbb emlétett esztendőbéli Szent Iván hava 18- -

kán Bacciochi Sógorának, és Erzsébet Hugának

a Herczegi Czimmel Lukát, és Piombinót által en

gedte; franczia Királyi vérből származott Eng

hieni Herczeget , kit a Badeni Márkgróf Biro

dalmában hatalmasan elfogatott vala, a Bourboni

Ház ellen táplált gyülőlségből érdemetlen halál

ra itélte, a köz társaságokat függetlenségétől

megfosztotta; az utóbbi Egyezés meg- vetésével

az Ostriai határok szélein öszve gyűjtött hadai

val az arany békeség állandóságát fenyegette, és

egész Europának törvényt szabni szándékozott.

Mivel pedig ezen, és több efféle erőszakos

Cselekedetek a Lünevillei Békességgel ellenkez

mének, és szenvedhetetlen hatalmaskodást mu

tatnának, a Bécsi, és Szent Pétervári Udvarok

szövetséget kötöttek, hogy ha a nevezett Béke

Czikelyeknek tellyesítését jó móddal nem esz

közölhetnék, a franczia hatalmat fegyveres kéz

zel szorossabb korlátok közzé szorítsák. -

286.

Napoleon Császár szóval, és levelezés által

folytatott alkudozások megvetésével a felforga

tandó Országok vérengző Omladékjain akarván

képzeltt magány Uralkodásának talpkövét meg

vetni, a rettenetes csapások, által nyomorúság

ba merűltt emberi nemet új veszélyek örvényébe

vonni magában eltökéllette; melly végre 18o5

ben Kiss Asszony hava 27-kén Pikardiai Bono



niánál a tenger parttyán lévő Seregeit, mellyeket

az Angol megalázására igyekezett hajókra űltet

ni, a Rajna felé indította; Olasz Országban Ma

szena vezérlése alatt nyolczvan ezer főből álló se

reget rendelvén, nagy Táborát hét hadi csoportra

osztotta a fő vezéri hivatalt Bernadotte, Marmont,

Lannes, Murat, Davoust, Soult, és Ney kezébe

adta, az egész hadi test igazgatását pedig magá

- nak tartotta. -

Illyen veszedelmet hirdető környűlállások

közepette kéntelen lévén Felséges Urunk sikeres

ellentállásról szorgalmatoskodni; három jól fel

készűltt sereget állított ki az ellenséggel való küsz

ködésre; az egyikét Olasz Országban fő Herczeg

Károly, a másikát Német Birodalomban fő ha

di Vezér Mack, és fő Herczeg Ferdinánd, a har

madikát Tirolis havasaiban fő Herczeg János

kormánya alá bocsátotta. -

A Prusszus Király, és Helvécziai köztársa

ságaz ellenkező Hatalmaságoknak helybe-bagyá

sával se egy, se más részre való hajlásokat fegy

verrel védelmezték; a Bajor Választó - Fejedelem

pedig eleintén biztató szót adott Ostriának, de

végtére több német Birodalmi Herczegek vétkes

példáját követvén, a Császári hadak közelítésé

vel székes Városát elhagyta kincseivel, és 1805

ben Mindszent hava 2-kán huszonhat ezer főből

álló Seregét a franczia hadakkal egyesítette,

287.

Áz Óstriai hatalom, mellyet Mack és fő Her

czeg Ferdinánd vezérlett minden ellentállás nélkűl

Bajor Országon által vetemedett, és a Sváb kerűlet

ben helyes fekvést választván, Memmingen, és Ul
ma között táborozott, - - t.
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Igy lévén a dolgok állapottya, Napoleon

öszveséges erejével a Rajnán által szállott, és az

Óstriai hadi testet bé vett szokása szerént min

den felől környűl - venni szándékozott. Ezen vég

zés következésében a franczia osztályos Vezérek,

nevezetesen Bernadotte, ki már ennekelelőtte

Hannoverába utasítatott, ugy Marmont, és Da

voust a Bajor Seggéddel gyarapodva, a Porosz

Király ellenző jelentésére nem űgyelvén, a'

Prusszus Uradalomhoz tartozandó Anspachi Tar

tományon által ütöttek, hogy a' se egy, se más

részre való hajlás megszegésével az Ostriai ha

dak háta megett kiszegezett czéllyokhoz könyeb

ben érhessenek.

Minekutánna említett ellenséges osztályok

Donauvörtnél, Ingolstadt , és Neuburgnál a'

Dunán által kelvén, a' Vertingi, és Günczburgi

győzedelem után Mindszent hava 15-kán a Mem

mingierőséget,mellyet hatezer ember védelmezett,

alku által való meg adásra kénszerítették volna,

Napoleon következendő nap az Ostriai Sereg meg

támadására fújatta a Trombitákat.– Az ellenkező

hatalmak bátor szívvel öszve csapván, a végső el

szánástól lelkesítve,, harczoltanak Ulma kerek

ségében, és több Ostriai Ezeredek a Régiség'

fel-szenteltt Bajnokitól örökségűl vett halhatatlan

Rényel utólsó csep vérig védelmezték Felséges

Urunk függetlenségét; mindazonáltal kelepcsében

esvén, és segítő hathatós erőre nem támaszkod

hatván végtére borostyán koszorúval kerítették

az Ellenség hajfűrttyeit, melly a' győzedelem bé

rét húsz ezer ember feláldozásával fizette.

Fő Herczeg Ferdinánd szégyenítő fogságra

leendő esését, mint a szenvedett szerencsétlen

ségnek elmellőzhetetlen következését mély fon

tolóra vévén, a' Történet tárházában örökké

fentartandó vitézséggel az elkevélyedett e"
- - V2
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vad rajjaira rohantt, és magát dicsőségesen által

vágta a Lovassággal, üzőbe vétetett ugyan két

franczia Osztályoktól, mellyeket Murát, és Lan

nes vezérlett; de a szükségre tartott ágyúk, tár

szekerek, és egyéb hadi akadályok részét prédá

ra vetvén, szüntelen csatázás között Mindszent

hava 22-kén Cseh Ország széleit szerencsésen

elérte csekély számra olvadott Vitézeivel , Mack

pedig 25800. emberrel Ulma Városába zárkozott,

és Jellachich egy osztállyal Tirolis havasaiban ke

resett menedéket.

A szerencse minden felől a Francziáknak

kedvezvén, Napoleon Ulma megvételére függesz

tette figyelmét, és annak falait harsogó ágyuinak

dühével ostromolta. A bézárkózott Ostriai sereg'

színe előtt a megszabadítás reménnye, eltünvén a'

nagyobb szerencsétlenség elmellőzésére kéntelen

vala Mack Mindszent hava 17-kén alku által fel

adni azon erőséget, mellyet a' győző fegyver

nagysága ellen tovább nem védelmezhetett. Ezen al

kalommal a franczia hadi hirdetések szerént három

ezer sebbe esett katona kivűl 55000. Ostriai fog

ságra jutott, három ezer ló, hatvan felkészűltt

lovas ágyú, több élésház, és minden nemű szá

mos hadi megkivántatás lett a Győzedelmesek

prédája.

288.

Azomban Maszena a franczia hadaknak

Olasz Országi Vezére Mindszent hava 18-kán Ve

ronánál, és Bonavigonál az Ecs vizén által csa

pott ugyan, de fő, Herczeg Károly készségéről

meggyőzetettvén , csuda hamarsággal előbbeni

fészkébe vissza tolódott, hogy által menetét na

gyobb erővel, és jobb kimenetellel megújíthassa.

Erre az okra nézve jelentett holnapnak 29-kén
Bees Város. II. Dar. - G |
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ama fón ismét által csúszván, a Kaldierói sík

mezőségben szembe szállott seregeinkkel. Három

egymás után következendő napig tartott a halált

lehelő viaskodás rettenetessége, mert az ellen

kező hadak, mint Bércz-Oszlopok minden vesze

delmet meg vetvén, meg mozdúlhatatlanul állot

tak; de végtére az öszve zavarodott ellenség, mi

nekutánna, 2000. baj-vivó katonát az Ostriai já

rom alá bocsátott, és majd hat ezeret a Csata

mezőn hagyott, új gyöngyöt fontt az Ambergi,

Vürczburgi, Oszterachi, Stokachi, Tiguri, vagy

Zürchi, és Nekeraui Győzedelmes borostyán-ko

szorújába. Azonban fő Herczeg Károly, Ostriá

nak halhatatlan Bajnoka a Német Országi ha

daknak szomorú sorsáról hiteles tudósítást vé

vén,#" folytyában valódi dicsőség

gel tellyes Seregeivel SzentAndrás hava 1-ső nap

ján a szükségben tengődő anya-tartomány Sege

delmére sietett. - -

280.

Mivel a német Országi hadi testtől elsza
kasztott Óstriai osztályos Vezér Kienmayer Mi
hály, ki seregét az Inn fónál, Pankraczion Her

czeg vezérlése alatt 45000 főből álló első Musz

ka csapattal egyesítvén, 70000 embert számláltt

táborában, a rettenetes franczia erő szapora lé

péseit meg nem gátolhatta., az ellenség szeren

csés előmenetében már Mindszent, hava 20-kén

Braunaut, 50-kán Szalczburgot , következendő

holnapnak első napján Linczet, 5-kán pedig Oe;
minontumot, vagy Insprukot elborította, és majd

minden sikeres ellentállás nélkűl egyenesen Bécs

á törekedett.alá"", Segedelemnek második , majd ha

sonló erejű hadi testtye Buxhővden igazga****
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alatt Morva térségén már ennekelőtte szekerek
re űltettetett Kienmayer hadainak mennél elébb

való megerősítésére. A harmadik 49000 főből

álló Muszka sereg Porosz Ország szélein gyüle

kezett öszve, mellyet maga Sándor Császár szán

dékozott vezérelni veszedelemben lévő Ostria gyá

molára. - -

200.

. Elhagyom egy-kevéssé a küzdő Piarczot,
és Bécs akkori állapottyára vissza tekéntek. –

A rend szerént való katonaság a Székes Város

ból a Császári sereg gyarapítására utasítattván,

a Bécsi, forma ruhában őltözött polgárság már

Mindszent hava 8-kán az Or-állás kötelességét ma

gára válalta, és Bécs Városa nevezett holnapnak

25-kén közönségessé tett hirdetés következésé

ben vadász legényekből, és a lövöldözésben jár

tas férjfiakból egy zászló allyát állított fel az anya
tartomány határainak védelmezésére. Az ellen

séggel való czimborázás, és végső veszedelemmel

öszve szövetkezett , haza-sértés meg gátolására

Mindszent hava 28-kán minden Idegenek, kiknek
csempeskedése a Várost félelemben tartotta, a'

Muszka, Prusszus, Angol, Svéd, Dánus, Szász,

és Hasszus Jobbágyokat kivévén, hat nap elfo

lyása után a Tömlöczözéssel való fenyíték alatt
eltíltattak, minden Lovak, és Szekerek zár alá

vétettek; az Uraságok, és vagyonossabb Polgá

rok, bérben lévő embereiket nyájas igéretekkel

a haza védelmezésére édesgették; a szegényebb

Polgárok ezerei, kik a', tehetősebbektől, vagy a'
közönséges polgári értékből forma ruhában öl

töztettek, magokat önként a Város szolgálattyá

ra ajánlották; Weisz János, Városi külső Taná

csos előadására a nemes, és polgár Ifjak, Tiszt

- G
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viselők, Mivesek, nagy, és kis kereskedők, Gróf

VVrbna Rudolf elölülése alatt munkálkodó Ud

vari Biztosság helyben hagyásával Szent András

hava 5-kán egy, két száz főből álló lovagló Se

fegbe keltek; nem külömben majd hat ezer min

dennémű leveles mesteremberek is, tudni-illik

azok, kik a rendszerént való Polgárok sorába

bé nem iktattattak ugyan, mindazonáltal pecsé

tes Levél által nékiek engedelem adatott mester

ségek szabad űzésére, Mayer János Mihály Vá

rosi fő adó szedő előterjesztésére különös forma

ruhába öltözvén, egy testbe állottak az Orálló

Polgárság segítségére. • • •

Azonban a közelgető ellenségtől való féle

lem napról napra nőlvén, a Felséges Udvarnak

nagyobb értékű ritkaságai, a leveles , kőnyv,

kincs, fegyver, és Pénz tárak, a remek képek

gyűjteménnye, a törvényesen le tétetett Jószágok,

és az Udvari Tisztviselők része Magyar Ország

ba utasítattak, az Uraságok, és tőke pénzesek is,

kik kincseiket Argus szemmel őrizték, Bécs Vá

rosából elillantottak, vagy nagyobb becsű Va

gyomnyaikat bátorságos helyre küldötték. . „ .

Mivel pedig ezen kétséges időpontban a Bé

csi közönség azon éretlen félelembe merűltt, hogy

a Város meg vételével a Banko-czédulák becs

árjokat elvesztik; a pénz-kamatozók, kik már

régtől fogva a pengő pénzen ültenek, az öszve

halmozott kongó pénzt is zár alá vették, és ez

által az apró pénz forgását meg gátolván, a ve

vést, és eladást meg nehezítették. Ezen, zenebo

nára, és veszedelmes szakadásokra alkalmatosá

got adható vétkes Cselekedetelmellőzésére az Üd

vari Biztosság a kongó, és ideig tartó egyébb

pénzel való törvénytelen Uzsoráskodást kemény

fenyíték alatt meg tiltotta, és a mindennapi ve

vés elősegéllésére Felséges Urunk engedelmévet

}

.~ *
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a Városi Tanácsnak szent András hava 8-kán sza

badságot adott, hogy a jelenvaló szükségre, an

nak idejében kongő pénzzel bé váltandó 12. és

24. Krajczárok becsét viselő Czédulákat egy mil

liom forintig nyomtatathasson.")

201.

Ferencz Császár hív népeinek a Békeség'

áldásait némely áldozatokkal meg akarván sze

rezni, Szent András hava 7-kén Gróf Gyulai Ig

náczot, Horvát Ország Bánnyát tellyes hatalom

mal Napoleon Császárhoz, ki akkor Lincz Vá

rosában tartózkodott, utasította, hogy négy hé

ti fegyver-nyugvást eszközölne; de, mivel a fran- '

czia Uralkodó a nemzeti becsűlet megsértésével,

már előre a szövetséges Seregeknek vissza uta

sítását, a Posonyi Gyűlésen egyes akarattal Mind

szent hava 27-kén meg határozott Magyar kö

zönséges Felkelés eloszlatását, a Velenczei Her

czegség , és Tirolisi Grófság általadását sürget

te, kútban esett a Békeség reménnye.

*) 9Jtűn33ettel - -

tts 9J7agiftrat3 bet G5tabt SÍBien

3u 12. unb 24. &teu3er

mcfd6e3 3ut &rícid terung ec8 tíeinen Betfe6t3 írt btt

$aupt, unb Stefiben;ftabt JBien auf bít 2)autt btt

permaligen umftűnbe in allen ftűbtifdjen &affen an

ftábttfájcn (Jefűűen angenommen, jtberman gegen 8mm*

f03ettet aííba aušgeivedjfelt, unb bei geánbetten tinta

ftűnben gegen &upferge(b cíngetegen verben bitb.

93tcn ben 82ttn S700cmbet 18o5. -

(LS) Itt egy Városi Tanácsos alá irása követ

kezett.
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Minekutánna a felfuvalkodott ellenség elő

csapattya Murát Herczeg vezérlése alatt Szent

András hava 9-kén Szent Hipolit Városát elfog

lalta volna, az Udvari Biztosság a belső nyuga

lom fen tartását fő köteleségének tartván, neve

zett napon hirdetés által meg intette Bécs Lako

sait, hogy minden esetben azon ki rendeltt Tiszt

viselőknek engedelmeskedjenek, kik vörös, és

fejér színű, a bal válról jobb csipőig folyó mely

kötővel meg tiszteltettek. -

Az ellenség már a Székes Várost is fenye- -

getvén, Geramb Ferdinánd Zászlós Ur, kinek

egy, az Ostriai Császárné nevét viselő szabados

sereg szerkeztetésére engedelem adatott, ezen

napon a Város útzáira, és kapuira függesztett

felrivasztó Levelében a Bécsiek buzgó Hazafiu

ságához folyamodott, hogy tiszta igyekezetét

pénzbéli segedelemmel segítsék,

202.

Ezen időben Felséges Urunk engedelmével,

ki a Magyar Országi Gyűlést szerencsésen bé

rekesztvén, Morvának fő Városába kőltözöttSze

relmesseivel, az egyházi fő Rendből, Ország nagy

aiból, Nemesseiből, és polgári közönségből ál

ló küldötség utasíttatott a Franczia Táborba,

hogy a Székes Várost az ostromlás Veszéllyétől,

megszabadítsa, és a franczia Császár nagy-lelkű

ségére támaszkodva, a Vallás', sajátság' szemé

lyek', közönséges Intézetek', kegyes hagyomá

nyok', fenyítő, és javító házak bátorságát esz

közöllye Murát Herczeg, Bécs szomszédságában

lévő népes helyeket ellepvén, nyájasan fogadta

Purgersdorfban Szent András hava 11-kén a Bé

csi küldötséget, és eleibe terjesztett kívánságai

nak tellyesítését minden készséggel Napoleon ne
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vében ajánlotta, egyszersmind a franczia tábor

tartást a Város Váilaira háríttván, 750 mázsa ke

nyérnek, 250 mázsa marha húsnak, 2000. má

zsazabnak, 2800. mázsa szénának, 575. akó ó

bornak, és bizonyos menyiség Pálinkának hala

dék nélkűl való ki-szolgáltatását, és Napoleon

számára, ki Schőnbrun nevezetű Császári Kas

télyban szándékozott hadi szállását felverni, egy

ezüst ebédlő készület által-küldését sürgette.

205. *

Igy lévén a' dolgok állapottya, Bécs Váro

sából a rendszerént való katonaság, és Geramb

Ferdinánd szabadossai, kiknek száma már 1400

ra nevekedett, Szent András hava 12-kén az öreg

Dunán által takarodtak, 15-kán pedig a franczia

tábornak 15000 főből álló előserege, mellynek

nyomdokát számtalan lovas, és gyalog katonaság

követte, Dél felé töltött, és fel vontt fegyverrel,

mezételen karddal, felkészűltt ágyúkkal, égő ka

nótokkal, lobogó zászlókkal, és harsogó hadi

- muzsikával sebessen a székes Városon által köl

tözött az öreg Dunán álló híd elfoglalására, melly

nek elégetése a francziák előnyomulása esetére

Herczeg Auersperg Károlyra bizattatott; de, mi

nekutánna ezen parancsolat tellyesítése, mi ok

ból? nem tudatik, elmaradott, az Ellenség czél

lyát elérvén, szükségre tartott Császári hadi-tárt

elfoglalta, a Dunán túl tanyázó Ostriai, tartalék

Seregből három ezeret fogságra ejtett, és ez ál

tal következendő szerencsétlenségek alapját meg

vetette. Jutalmaztató fizetésben lévő hiteszegett

Óstriai katona Főtiszt Funk, ki annak idejében

vétkes cselekedetének illendő jutalmát vette, volt

az ellenség kalausza.
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Ezen szomorú környülállások közepette már

Szent András 15-kén franczia igazgatás alá menti

a Székes Város kormánnya; az Udvari Biztos

ságnál mindenkor egy ellenséges Vezér tulajdo

nította magának az Előlülői méltóságot , és fel

tett kalappal tartotta a Tanácskozásokat. Az el

lenség a polgár katonasággal közlötte ugyan az

Örállás fáradságait, mindazonáltal ennek kemé

nyen megtiltotta, tőltött fegyvert viselni, vagy

ónt, és puskaport magánál hordozni. Nőltt ezen

időtől fogva a szorongatások , és mindenféle

ajkos kéremények száma, mellyeknek késede

lem nélkűl való kiszolgáltatását a belső nyugo

dalom megtartása javallotta.

Gyász szőnyeget vetek azon féketlen szabad

ságokra, erőszakos, illetlen, és fajtalan cseleke

detekre, mellyeket az ellenség el követni csekély

ségnek tartott, hogy zabolátlan embertelenségé

nek vas bilincseit Felséges Urunk hív Jobbággya

ival éreztethesse, - |

20"

Midőn Szent András hava 16-kán a fegyve

res polgárság, mellynek száma tíz ezerre terje

dett, az Anyaváros , és Hostádok között lévő tér

ségre kiparancsoltatott, hogy Napoleon Császár

tól szemügyre vétettessen, azon eleve koholtt hir

repdesett, hogy ezen alkalommal megfosztatik

fegyverétől. Ezen szégyenítő esetnek hatalmas kéz

zel való elmellőzéséről nyiltt szemmel álmodoz

ván a polgár katonaság, vérengző kinézések bor

zasztó képe pislogott az erőszak tágos mezejé

ből; mindazonáltal Napoleon a Muszka sereg'

előnyomulásából az ütközet közelgetését mérsé

kelvén, a mustrára ki állott polgár sereget meg

nem tekéntette, hanem hadi tanácsot tartván, né
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pének hátra maradott részével csuda sebeséggel

a Dunának tulsó parttyára sietett, és Hollabrun

Helységnél Kutusow Muszka fő hadi Vezérrel ösz

ve csapván, hosszabb ideig tartó véres csatázás

után tökélletes győzedelemben gyönyörködött.

Utóbb nevezett HelységtőlZnojma Városáig szám

talan fel perkeltt népes helyeknek fekete füsttye

az Egeket érvén, a pusztítás mezeje mindenütt

az ellenség veres nyomdokit mutogatta, és a'

franczia Sebeseknek Bécsbe hurczoltt számos eze

rei a harcz durezaságáról bizonságot szerzettek.

Az ütközet után azon repdeső hirre, hogy a'

Muszkák a megfutamodott Francziákat üzőbe vé

vén, Bécs Városához közelítenek, határtalan féle

lembe merűltt a franczia őr - álló Sereg, és a ne

ki bátorodott pórságtól több illetlensegeket szen

vedni kénteleníttetett; azonban az ellenséges Tisz

tek az ellenkező hír valóságáról meg győződve,

bátorságot öntöttek a meg rettegtetett katonák

szivébe; az Udvari Biztosság pedig a kellemetlen

következések elhárítására bölcs elő adásával a'

zagyva nép vakmerőségét az előbbeni nyugoda

lom korláttyai közzé visszautasította. –Ezen tőr

ténetre Franczia részről a Város kulcsainak ki

szolgáltatása meg parancsoltatott, hogy a kapuk,

mellyek ezen időtől fogva egészlen franczia őri

zet alá mentenek, a Zenebona, vagy Meg táma

dás esetére bézáratathassanak; az elfoglaltt ágyúk

a Hof nevezetű Piarczon közönséges szemlé

lésre kitétettek, az élés, és egyébb Császári Tá

rak, mellyeknek annak idejében való ki üresíté

sét az ellenség hirtelen megjelenése gátolta, mint

Császári sajátság elfoglaltattak; Muszka és Ostriai

Foglyok szívrepesztő hadi muzsika Zengése kö

zött ezerenként hajtattak, mint rabszolgák Bécs

Városába könyörűleteségre méltó állapotban,
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205.

Bruna Morvának fő Városa Szent András ha

va 18-kán, Posony pedig 27-kén a Francziák bir

toka alá menvén, az ellenséges hadak Karácsony

hava 2-kán állottak - ki elhatározó viadalra Ausz

terlicz Helységnél, mellynek térségét Bellóna

Csata mezőnek választotta. Hogy Undorodást ne

okozzak, szőnyeget borítok a ki-ürültt számos

Helységek pattangó lángjaira; nem emlétem az

elesett egész hadi rendek kegyetlen halmait; el

halgatom a gyilkoló fegyver által gőzölgő Vér

patakokban fetrengő Sebesek szerencsétlen álla

pottyát; elég légyen tudnia, hogy az északi Vi

tézek, kiknek számát 25000. Ostriai fegyveres

Herczeg Lichtenstein Vezérlése alatt szaporította,

a Csatamezővel a tökélletes győzedelmet a Szei

me, és Néva Fijainak engedték.

~ A küzdő Piarczról vissza térő Francziák za

bolátlan örömét el esett 20000. katona társaik

nak halála enyhítette, és Seregeink bátor el

lentállása a már ennekelőtte Bécs Városában

lévő 14000. Sebesek számát 25000-re Brunában

pedig 10000-re nevelte. Nagyultak, ezentűl az

elkevélyedett ellenség kéreményei, mellyeknek

tüstént való tellyesítése, a többi között, ámbár

a beteg francziák számára rendeltt Ispitályok

a Várostól minden meg kivántatóságokkal bő

ven felkészíttettek, több ezer ágy - vetések kiszol

gáltatása a Bécsi Lakosokra tekéntett.

Az ellenséges költemények között nem utol

só helyt érdemel azon hivatalbéli hirdetés, melly

a franczia veszteséget 1600-nak a Muszkáét pe

dig 40000-nek állította, -
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206. -

- Felséges Urunk a lött dolgoknak hadi erő

vel való meg orvoslását nem reménylvén nevezett

holnap 4-kén a Szarosiczi, mások szerént Por

zsiczi malomban Napoleon Császárral magányos

Beszédet tartott, hogy a Vér-folyás meg szün

tetéséről barátságos úton véle értekezhessen,

mellynek következésében egy részről Herczeg

Lichtenstein János, más részről Berthier Károly

Auszterlicz borzasztó omladékjain Karácsony ha

va 6-kán fegyver - szűnést kötöttek, mellynek.

második czikelye szerént a Muszka segítő se

reg három osztályban Honnyába vissza térni

kénteleníttetett. A Békéről való alkudozások 7

ben vették Nikolspurgban kezdetöket , azután

Brúnában folytattattak, és végtére Posony Vá

rosában mentek tökélleteségre.

Fő Herczeg Károlynak véletlen jelenlétele,

ki Olasz Országból Sopron Vármegyében lévő

Vindpaszing helységig nyomultt győzedelmes

Népeivel, siettette az egyesség-kötést, és a Ma

gyar fel kelő sereggel egyesülve, az eleségnek

Bécs Városába való bé vételét meg gátolta; a

zonban Felséges Urunk maga Napoleon Császár"

előterjesztésére, és a Városbéliek esedezésére

székes Helyének szomorú sorsán könyörülvén,

18-ban szabadságot adott, hogy az élet Magyar |

Országból szabadon Bécs Városába bocsátasson.

Napoleon Császár a Békéről való alkudozá

sok folytában minden némü Császári vagyont,

főképpen a hadi eszközök öszve tornyozott so

kaságát szünet nélkűl Paris felé utasította, az el

foglaltt Tartományokra 1oo. különösen pedig

Bécs Városára 52 milliom Fránkból") álló adót

vetett, és annak idő hallasztás nélkűl való letéte

*) Egy Frank 24 krajczárt foglaltt magában.

-
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a polgári rendtartás feloszlatása alatt meg pa

rancsolta; Karácsony hava 11-kén az alsó Ostri

ai Rendek pénz tárát, mellyben még egy mil

liom kilenczven ezer forint találtatott, nem kü

lömben a Város pénz Szekrényeit 222000. fo

rintal el foglalta, mindazonáltal a Tanácsnak,

40000 forintot vissza térítetett a közönséges

szükségek pótolására. Hasonló Sors érte a Do

hány, és Bankó hivatalok pénz tárait is. egye- .

dűl 90000 forint engedődött az utolsónak a na

gyobb értékű Bankó czédulák felváltására.

Ezen holnap 12-kén a frantzia tábor fejen

ként az egész esztendőbéli Zsold kívűl, melly a'

köz katonánál hatvan, a Testőrző seregnél pedig

240. forintra terjedett, minden osztályos Vezér

száz ezer, a leg kissebb Tiszt száz, és minden

köz ember tiz forintal juttalmaztatott meg.

A botránkoztató tetteknek elmellőzésére ből

csen meg szüntette Gerlachsteini Gróf Hohen

varth Zsigmond Antal Bécs Városának Fő Lelki -

Pásztora karácsony hava 25-kén az éjféli ájta

toságot, melly ezen időtől fogva minden Tem

plomban reggeli öt Orakor szokot tartatni.

Napoleon Császár 27-ben a Stamersdorfi

Fáczán - vadászaton megjelenvén, Fő Herczeg Ká

rolyt, kinek hadi rénnyétől több izben álmélko

dásra ragadtatott, Andreoszi Vezérje által ma

#" kérette, hogy Ostria Bajnokát egy, Diamánt

övekkel gazdagon felékesített Karddal, mellyet

neki Paris háladatosága a Marengói Győzede

lem után ajánlott, nem külömben egy pár hason

ló értékü pistollal személyesen megtisztelhesse,

minekutánna az elsőn lévő Felírás: „ Veni, vi

di, vici," ki köszörűltetett, és a helyett reá kö

vetkezendő szavak: Souvenir l amitie” metszet

tettek, -
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207. • •

Az óhajtva kivántt Béke Czikellyei Karácsony

hava 26-kán egy részről Herczeg Lichtenstein Já

nos, és Gróf Gyulay Ignátz, más részről Taley

rand Perigord Károly Móritz által, meg határoz

tatván, és következendő Nap Napoleon alá-irásá

val meg erősítettvén, az Udvari Biztoság, Alsó

Óstriai Rendek, a Városi Tanács, a Papirend,

Polgárság, a franczia Tisztség, és katonaság 3Z

öszve tolódott Pórság öröm kinyilatkoztatásai

között 28-ban fényes"" Szent István

Templomába mendegéltek, hogy a Béke édes

gető boldogságáért buzgó köszönetöket az Egek!

Ürának letehessék. Meg-többentt ugyan az ájta

toskodó Bécsi sokaság, midőn Clarke, Óstriá

nak akkori franczia, de szeléd erkölcsű Igazga

tója az Anyaszentegyház Tornáczába lépvén meg

tiszteltetésére a Templom boltozattyait Dobszó

harsogásai meg töltötték; mindazonáltal ezen bé

vett franczia szokás, a meg rezzentt közönség'

tudtára menvén, elenyészett a képzeltt félelem

nek ijesztő képe. , -

Napoleon az Udvari szolgálatot 4000 forin

tal megjutalmazván, nevezett holnap 28-kán est

véli hét órakor Schönbrunból Monachiumba u

tazott, és elmenete előtt közönséges hirdetés

által nyájasan ki fejezte Bécs Lakossainak meg

elégedését. -

A Békekövetkezésében, mellyről szólló kölcsö

nösLevelek következendő esztendőnek első napján

a békélő Hatalmaságoktól felcseréltettek, Felséges

Urunk minden rendeléseit Napoleon Császárnak

elfogadta Velenczéről, és azzal járó birtokokról,

mellyek a' Campo Formioi, és Lünevillei Békekö

tetben tulajdonává lettek vala (de ezen alkalma

tosággal az Olasz Országi királysághoz kapcsol

/
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tattak) lemondott; valamint Napoleonnak a'

Császári, 's Királyi Felségét úgy a' Bajor, és

VVürtembergi Választó Fejedelmeknek Királyi

Czimmel való meg tiszteltetésöket megesmérte;

a Burgaui Márkgrófságot, az Eichstädti Herczeg

séget, a Paszáviai Uradalomságnak azon részét,

melly Cseh Ország, Ostria, a Duna, és Inn Fo

lyók között fekszik, nem külömben a Hohe

nemszi, Königszegg-Rothenfelszi, és Tirolisi

Grófságot Grizóniaval, és Brixeni, 's Trienti Fe

jedelmességekkel, a Tettnangi, 's Argeni Urada

lomságokat, Augspurg, és Lindau Városát a'

hozzá tartozandó Vidékkel az új Bajor Királynak;

Chingen, Munderkirchen, Riedlingen, Mongen,

és Szulgau Dunavárosokat, az alsó, és felső Ho

henbergi, Nellenburgi, és Bondorfi Grófságot,

Altdorfot, és Breiszgaunak azon részét, melly a'

VVürtembergi sajátságban fekszik, Brillingen, és

Breunlingen Városokkal a VVürtembergi Király

nak, Breiszgaunak hátra maradott részét, Orte

naut, Konstantz Városát, és a Meinaui közön

séget a Badeni Választó Fejedelemnek örökös

Jussal által engedte. Napoleon , ellenben Szalcz

burgot, és Berchtoldszgádent, Ostriai Fő Herczeg

Ferdinánd akkori Birtokát Herczegi Czimmel

Ostriának tulajdonította, és ennek kárát a Her

bipolisi Herczegséggel, 's egyszersmind Válasz

tó Fejedelmességgel pótolta. -

\ 298.

Ki takarodtak lassanként Felséges Urunknak,

számtalan viszontagságoktól haboztatott tarto

mányaiból az ellenség vad Csordáji, és így Bécs

Városának is 18o6-ban Boldog Asszony hava 12

kén szerencséje vala 62. napig tartó kínzások

után embertelen Vendégeitől megszabadúlni, kik
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nek táplálása, és ruházása az erőszakos Sarczo

lások, és ragadományokon kívűl majd 52 mil

liom forintba kerekedett.

A Francziák eltávozásával vissza tértt szám

kivetésből az ősi mértékleteség, tiszteség, Jám

borság, szemérem, az Erkőlcs, az egyházi, és

polgári Rényeknek minden nemei, és a megrög

zött fajtalanság tágos mezejéből hajdani fénnyé

be vissza állott az asszonyi nemnek elenyészett

bátorsága. Vissza ballagott az eke -forgásához a

mezei, mestersége űzéséhez a polgári szorgalom,

a fő , és kissebb Tisztségek a békeség ápoly

gató szárnyai alatt ismét hivatallyaikba szállottak,

és a meg csorbultt rendtartás, előbbeni virágja,

útat nyitott a jövendő boldogulás kecsegtető re

ménnyének
-

Időközben a városi Tanács az Óstriai Ren

dekkel vetekedett azon szapora készűletek tökéle

tesűlésében, mellyek Felséges Urunk pompás

elfogadására tárgyoztanak; a vagyonosabb Pol

gárok pedig a ki facsartt áldozatok halmaira

keveset ügyelvén, a felebaráti szeretet tiszta

lángjától indítattva, 50000 forintból álló értéket

gyűjtöttek öszve, mellynek fele Bécs kerekségé

ben tengődő nyomorgók gyámolára, fele pedig

az elszegényedett Mesteremberek elősegéllésére,

és elzálogított Vagyonnyok kiváltására szentelte

tett. A Nagy Kereskedők közönsége is polgár

társai eránt való buzgóságát ki akarván nyilatkoz

tatni, a polgár lovas seregnek, mivel ez a leg

kétségesebb időpontban a maga sajátságából vit

te fel állítása terhes kölcségeit, valamely segede

lem fejében 12417. forintot ajánlott; de emnek

vagyonos Férjfiakból álló tagjai mély köszönettel

elmellőzték a nevezett öszveséget, melly azután

522. polgár katonák között fel osztatott, kiknek

házi állapottya a szolgálat által elhanyatlott vala,
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Találtattak mindazonáltal Bécs Városában szám

ialan Mesteremberek, kereskedők, és pengő

pénzzel kamatozók, kiknek vasas ládáit a fráncz

fény-űzés bőven meg áldotta. -

200.

Fel virradott, 1806-ban Boldog Aszszony ha

vának elfelejthetetlen, napja, mellyben Bécs Vá

rosának, sőtt egész Ostriának egybe forrasztott

kivánságai tellyesítettek. Az új esztendőbéli tizen

ötödik éjszakának homályos árnyékai a szép teli

hajnal vídámító képe előtt eltünvén, tellyes szám

mal kiállott a Város jelesebb útzáira, és Piar

czaira a fegyveres Polgárság első fénnyében mu

tatta magát Gróf Breuner előterjesztésére egy lo

vas testőrző seregben öszve gyűltt, és szép for

ma ruhában tündöklő Nemeség; az Egyházi fő

rendnek, Ország-Zászlóssainak, Nagygyainak, és

Nemesseinek közönségéből választatott kűldötség,

mellyet a Bécsi, és Német-Ujhelyi Polgár mes

terek személlye öregbített, dicsőségesen uralko

dó kegyelmes Urunkhoz utasítatott, a Város útzá

ikon álló fegyveres Polgárság között a megyés

Papok pompás Szent öltözetben lobogó Zászlóik

kal valának helyheztettve; Szent István Templo

ma, és az útban lévő házak oldalai drága sző

nyegekkel fel ékesítettek, és a Néző folyosókról

harsogó Trombiták, kürtök, és öreg Dobok hir

dették ezen közönséges nemzeti öröm-innep'

ülését.

Hív Jobbágyoknak számtalan ezereivel tőltve

vala Urunknak tiszteleti Ivekkel bővelkedő úttya,

melly mindenütt tündér tömpeleggel vetekedett.

A polgár pattantyús sereg által a polgár fegy

veres-tárból a Bástyákra helyheztetett ágyúk Dur

rogásai, és az öszveséges harangok öröm-hang

- Jal
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jai tudósítást adtak a Felséges Pár közelgetésé

ről melly egy felől a Nemes, másfelől a Polgár

lovagló seregtől fedezve, ezen nemzeti Innephez

járó pompázással tartotta székes Városába béme

netét, hogy Szent István templomában az Egek”

Urát magasztallya. Ostriának közönséges tisztelet

re méltó Fő Lelki-Pásztora az Anyaszentegyház

Tornáczában szenteltt Vizet, és ötven válogatott

szépségű, s az ártatlanság színét viselő Leány

kák örömdalt nyújtottak O Felségöknek, és lé

pésök előtt kellemetes illatú virágokat hintettek.

Az Isteni szolgálat után a Császári Palotába in

dultt az ájtatoskodó közönség, a hol Országunk'

Attya a fő embereket, az Ostriai Rendeket, a'

lovagló Nemes Sereg tagjait, a Város Tanácsát,

és a polgár katonaság Tiszttyeit színe eleibe bo

csátotta, nyájas kifejezésekkel Császári meg elé

gedését kinyilatkoztattván, és az Ostriai Rendek

nek örök időkre terjedő szabadságot engedvén,

hogy a Nemes lovagló Sereg forma ruháját vi

selhessék. ** -

Fő Herczeg Károly Boldog Aszszony hava ,

18-kán hat gyalog, és két lovas Ezeredből álló

Sereggel Bécsbe siettvén, az Anyaváros, és Hos

tádok között lévő mezőségen pompás hadi Rend

ben megállapodott, hogy a fegyveres polgársá

got az Örállás köteleségétől felszabadítsa. Ezen

alkalmatossággal huszon egy, magát Olasz Or

szágban vitézi Tettekkel meg külömböztető ka

tona több, mint hatvan ezer Bámulók jelenlé

tében az arany, és ezüst érdem pénzben része

sűltt, a polgár vadász sereg pedig egy, és a Le

veles Mesteremberek kettős Ezeredje két, him

varrással kérkedő Zászlókkal, mellyeken ezen

Felírás „Bűrgertreue" (Polgár-hívség) ragyogott,

a Hazának Felséges Annyától meg tiszteltetett.

Becs Város II. Dar. ' ' ' ~ H
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500.

Valamint az Udvari Biztos GrófVVrbna Ru

dolf, és a Bécsi Polgármester Nemes VVohlle

ben Istvánnak, minden alkalommal a Világelei

be terjesztett vas hűségök meg érdemli, hogy

diszes emlékezettyök a nemzeti Történet-Év-köny

veiben a következendő Ivadékok tiszteletére tün

dököllyön: ugy Felséges Urunk is ezen két tö

kélletes Férjfiak illendő meg jutalmaztatására az

elsőt, kinek a Városi közönség háládatoságának

meg bizonyítására már ennek előtte a polgári

Just, és Spiegel Utzában lévő Házának az adó

fizetés alól való felszabadítását ajánlotta , Szent

István Rendjének nagy Czímjével, a másodikát

pedig ugyan azon vitézi Rend kiss kereszttyével

tisztelni méltóztatott.

Dicsőséges emlékezetre méltónak tette ma

gát Francziska, Klähr Jó'sef Bécsi Polgár, és La

katos Mester hitves-társa, ki a fráncz nyűg alatt

a Szent Agoston Szerzetesek, és Barnabíták Mo

nostorába rekesztett Ostriai, és Muszka beteg ha

di foglyoknak minden jutalomra való vágyás nél

kűl, egyedűl a felebaráti szeretettől indíttatva,

kettőzött szorgalommal segedelmet nyújtott. Ezen

Asszonyság, midőn Férje szűnet nélkűl a polgár

katonaság terhes foglalatoságait gyakorolta , há

rom gyermekeit, kilencz lakatos Legénnyeit, és

több bérbe vett személyeket magához csatolván,

két száz gyámoltalan Ostriai , és szövetséges Vi

téznek, nem csak Orvosságot, és eledelt adoga

tott sajátságából, hanem ezen könyörűleteségre

méltó Férjfiaknak ruházatot, és ágyvetéseket is

szerzett;" a holtakat a betegektől elválasztotta;

a ragadozó nyavalyák veszéllyét fontolóra nem

vévén, a fellábaltt Betegeket, mint egy szorgal

matos Anya maga Lakásába felvette, és igy több
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szerencsétlen Haza-védlőt a leselkedő halál csont

karjai közűl, sőtt a kemény fogság vas bilincsei

ből-is kiszabadított. – Felséges Ürunk, ki hu

zamos fergetegek által hányattatott Uralkodása

keletétől fogva személy-tekéntet nélkűl a valódi ,

érdem illendő megjutalmaztatására függeszti Csá

szári figyelmét, érzékeny szívvel tekéntvén ezen

ritka példájú Asszonyság haza-szeretetére, véle

született atyai kegyeségétől buzdítva , neki az

arany lánczon, függő, nagy értékű érdem pénzt

ajánlotta, melly Mindszent hava 16-kán a Bécsi

Polgármester Nemes Wohlleben István által Fér

je, magzattyai, és az öszve tolódott sokaság je

jenlétében nyakára függesztetett. -

501.

Ferencz Császár Kiss Asszony hava 16-kán

a Német Birodalmi koronát , mellynek fénnye

már elenyészett, letévén, a véres háborúk sul

lya által vertt sebek meg orvoslására intézte atyai

gondoskodását, és oda fordította törekedéseit,

hogy a meg csökkent pénztárt ismét jó karba

helyheztesse. E végre a többi között, nevezett

holnap 20-kán közönséges hirdetés által vala

mint minden adóbéli ingatlan vagyonra, és esz

tendőbéli szerzeményre, vagy jövedelemre: ugy

a ki küldettendő, vagy bé hozattandó Portékák

ra a szokott adón kívűl Száztól Otvenet vetett;

a Só, és Dohány árát, a pósta bérét fel emelte;

az arany, és ezüst Művek meghatározott kettős

billyegezéséért bizonyos váltságot rendeltt , és

több hasznos parancsolatokat adott a ki ürűltt

"" pénz-szekrények hathatós elősegéllé
56Te,

H 2
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502.

Minekutánna Ferencz Császár 1807-dik esz

tendőbéli Szent György hava 5-kán meghívó

Királyi Levelei által Budára kihirdettetett köz

Gyűlésre indultt, hogy a Magyar Nemzettel az

Ország régi ügyei', és sérelmei meg orvoslásá

ról értekezzen; Szerelmes hitvese Mária Theré

zia két nap elfolyása után veszedelmes tüdőgyu

ladásba esett, melly egy Herczeg Asszonynak idő

előtt való születtetését, és mind kettőnek végső

óráját siettette. Ferencz a halál leselkedéséről

tudósítattván, nevezett holnap 11-kén késedelem

nélkűl Hitvesének vigasztalására Székes Városá

ban meg érkezett ugyan, de, a beteg Gyermek

ágyas Fejedelem , Asszony hervadását közelíteni

látván, és ezen holnap 12-kén estvéli tíz órakor

méhének öszveséges Gyümölcseire utolsó áldá

sát ki mondván, következendő nap reggeli he

tedfél órakor, Jósef fiatskája pedig Szent Iván

hava 20-kén egy , hosszabb ideig tartó nyavalyá

nak békességes tűrése után életének 9-dik tavas

szában ezen árnyék Világból örök nyugalomra

kőltözött, és mind kettőnek áldott hamvai feje

delmi gyászos pompával a Kapuczínus atyák”

gondviselése alatt lévő Császári Temetőbe té

tettek. - -

Emlékezetre méltónak tartom Olvasóimmal

közleni,, hogy a felállított Városi Kapitányság,

egy az Óstriai kormány szék, és városi Tanács

között lévő közép Tisztség ezen esztendőbeli Szent

Mihály hava 1-ső napján első hivatalos foglala

tosságába lépett , 50-kán kegyetlenkedő észak

nyugotti Fergetek pedig Bécs Városát környéké

vel félelmes szorgalmatoságba vonzotta, midőn

rettenetesége a Szent Agoston Szerzetesek Réz

tornyát a Lobkovicz nevezetű Piarczra le fújta,

|

|
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számtalan kéményeket, a tűz meggátolására épí

tett falakat, és kissebb házakat le döntött, Épű

leteket egészlen lefedelezett, az ablakok ezerei el

len dühösködött, koros fákat vagy gyökerestől

ki vettvén, vagy két felé hasítván, vagy árnyé

kos ágaitól megfosztván , a kerteket, erdőket,

és kies ligeteket elpusztította, több cselédes Gaz

dákat, kiket a Házak leroskadása fenyegetett,

menedékhely keresése végett a környékező Hely

ségekbe kéntelenített, és oly réműlést okozott,

hogy a gyáva pórság már az itélet napjáról esz

mélkedne. - /

Az Anna útzában a néhai Jézus társaságbéli

nevendék papság épűlettyében lévő latán all-Os

kola Szent András hava 7-kén a Skotziai Szent

Benedek Szerzetes Tagjaira bízatattván, az Ifjú

ság oktatása nevezett holnapnak hatodikán vette

ezen Atyák tágos Monostorában eredetét.

A Felséges Udvar, Ország Nagygyai. azUd

vari, katona, és polgár Tisztségek, a magyar,

és német Testőrző Sereg, a fegyveres Polgárság,

és rendszerént való katonaság, és majd hat ezer

válogatott személyek jelenlétében hadi muzsika

harsogásai, ágyúk durrogásai, és az öszveséges

harangok zengése között fel fedeztetett szent An

drás hava 24-kén azon, Zauner Ferencz, a szép

Mesterségek fő Oskolájában a képfaragó karnak

érdemes Igazgatója által Érczből készített Remek

Emlék, mellyet Ferencz Császár halhatatlan di

csőségű Attya Báttyának, II. Jó'sefnek a tőle ne

vezett Piarcz közepén tétetett. Négy ki czifrázott

gránit Oszlopok között ugyan ezen kő neméből

készétett Pallolaton fellűl emelkedik hasonló szik

lából az Emlék állása, mellynek fényes oldalai

II. Jó'sef Tetteivel kérkednek. Tetejét hosszában

temérdek gránit-Tábla boríttya, mellyen Érczből
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öntött Józsefnek óriási Nagyságú lovag képzelet

tye romai őltözetben tündöklik.

505.

Ferencz az ő Császári székét egy, Rények

kel tellyes Hitvestárssal akarván közleni 1806-ban

Karácsony hava 24-kén meg halálozott Ostriai

Fő Herczeg Ferdinánd , az Óstriai Lombárdság

néhai Fő kapitánnya Leányát, Mária Ludovikát

magának eljegyezte, és Egybekelése Inneplését

1808-ban Boldog Asszony hava 6-kán Bécs Vá

rosában fejedelmi Pompázással tartotta.

Mivel a Városi Tanács; és a Polgárok kö

zönsége már több alkalommal azon tapasztalás

ban részesűltt vala, hogy Felséges Urunk a tisz

teleti Ivekben, a Város inneplő meg világosítá

sában, és más efféle öröm ki nyilatkoztatásokban

gyönyörűséget nem talál, nyolczvan szegény, de

jó erkőlcsű Leányoknak, kik egy ezüst edényből

vonták sorsokat, 550. 400. és 500 forintból álló,

és Férhez menések esetére ki szolgáltandó aján

dékot nyújtott. A Szerencsétlenek öszve szövet

kezett Kedvellői-is jó Téteményekkel szándékoz

ván innepelni a Felséges Pár Egybekelését, a'

fenyítő, és javító házakban fohászkodó Foglyok

nak fejér kenyeren, hús, és Boron kívűl fejen

ként bizonyos öszveség pénzt adogattak, a Csá

szári közönséges tánczoló házban száz elnyomo

rodott mind két nembéli Polgárokat gazdagon

meg vendégeltek, és mind ezeknek, mind a kór

házakban lévő 150. Gyámoltalanoknak egy azon

esztendőbéli pengő forintot osztogattak,

Bőjt elő hava 15-kén az elnyomorodott ka

tonák Épülettyén lobogó Zászlók, és számtalan

pompás készűletek egy nagy. Innepet hirdettek,

melly által a régi ki tanultt Vitézek Felséges U
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runk születése napját dicsőíteni köteleségöknek

tartották. A Ház belseje Tükrökkel , függő, és

álló bálvány Gyertyatartókkal, részszerént saját,

részszerént elfoglaltt ellenséges Zászlókkal, az ősz

előidő homállyából vett fegyverekkel, a felséges

Ostriai házból származott Császárok, Herczegek,

és több jeles Vitézek vas őltözettyeivel, minden

féle győzedelem-Emlékekkel, és hadi ékeségek

kel fel czifráztatott. .

Midőn a Bécsi Ör-álló Sereg része a ház

előtt való térségre ki állott, és a Fő Herczegek,

hadi Tisztségek, és Méltóságok a roppant szo

bák hosszú Soraiban, mellyekben a régi kita

multt Vitézek két, szemben álló Rendben valá

nak helyheztettve, reggeli kilencz órakor öszve

gyülekezének, a Felséges Pár ezen Inneplés fén

nyét örvendetes Jelenlétével meg dicsőítette, és

drága kárpittal felékesített Császári széken Bach

mann Ignáczot, a ház Oregjét, ki egy Század fe

lyűl kilenczedik Évbe ballagván, és hadi szolgá

lattyában 60 esztendőt számlálván , öröm Dalt

nyújtott a legfőbb személyeknek, kéz-csókolás

ra bocsátotta. Az Isteni szolgálat után, melly a'

Háznak ékesen ki piperézett Templomában min

den kitelhető egyházi fénnyel tartatott, vissza

tértt a válogatott sokaság az ebédlő Szobákba,

a' hol a meg élemedett Mars Fiai Felséges Urunk"

Napa, Királyi Herczeg Asszony Mária Beatrix ál

tal gazdagon megvendégeltettek, a Betegek pe

dig, kik ezen Inneplésben részt nem vehettenek,

bizonyos öszveség-pénzzel jutalmaztattak meg,

Estve belől, és kívűl csinosan meg világosítatott

Bellona Lakása, és meg őszűltt Hívei éjfélig ör

vendeztek Muzsika mellett Rokonnyaikkal,

Ezen nagy szívű Asszonyság példája új bő

kezűségre gerjesztette a Bécsi Vagyonosokat, kik

készpénzben 38109 forintot 49 krajczárt, ha
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szont hozó közönséges kötelező Levelekben pe

dig 5,500 forintot gyűjtöttek öszve a meg éleme

dett Vitézek Sorsa enyhítésére, hogy ezen áldo

zat által a Kűlfőld elejébe terjeszszék azon határ

talan Tisztelet Nagyságát, mellyel a Hazavédel

mezői eránt viseltetnek.

504.

Ferencz Császár a kegyesen meg szűntetett

örökös katonáskodás helyett, bizonyos esztendei

fegyverre való lekötelezést meghatározván, 1808

ban Szent Iván hava 9-kén ki bocsátott közön

séges hirdetésében a Főldnépéből Landvehr

(Haza védlő katonaság) nevezet alatt egy derék

tartalék Sereg felállítását azon köteleséggel meg

parancsolta, hogy Tagjai minden esztendőben

egyszer öszve gyülekezni tartozzanak, és négy

héti fegyvergyakorlás után ismét szokott foglala

tosságaikhoz vissza térvén, a szükség esetére mind

jól felkészűltt Vitézek az első jelre szembe szál

hassanak az ellenséggel.

Az Ostriai Véd-sereg szerkeztetése Királyi

Fő Herczeg Maksz Tehetségére bizattattván, csu

da hamarsággal repűltt a Főldnépe a Hazának

felszenteltt Zászlóji alá, és a hadi gyakorlások

ban a rendszerént való katonasággal vetekedett.

Valamint minden Városok, és népes Hely

ségek versent iparkodtanak, Felséges Ürunknak,

a Haza javára, és a függetlenség támaszszára

czélozó Intézettyeit nagy szorgalommal tellyesíte

ni: ugy Bécs Városa ezen alkalommal sem akar

ván más Városoknak engedni az elsőséget, egy,

Hóstádjai pedig öt Zászlóallyát állítottak fel, és

amazokat a Polgárság saját vagyonnyából, ezeket

pedig a Nemes Rendek minden megkívántatások

i
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kal felruházni örvendetes köteleségöknek tar

tották, -

- Különös emlékezetet érdemel Klein Villiam,

a kerűletbéli szegények attya által már ennek

előtte jó előmenetellel felállított magányos Inté

zet, mellyben a szegény világtalan Gyermekek

a Világ álmélkodására mindenféle oktatásban ré

szesűlnek. Ferencz Császár belső meg elégedés

sel tekéntvén ezen nevelő ház szerkesztetésére,

Szerzőjének esztendőnként 1000 forintból álló fi

zetést, fára, szállás-tartás, és estvéli meg világo

sításra 500. nem külömben az első szükségek"

pótolására 600 forintot ajánlott, ezen kívűl nyolcz

világtalan Gyermek nevelésére a közönséges Er

tékből fejenként 500 forintot rendeltt.

505. * - *

Időközben Napoleon ingadozó Talpkőven épí

tett magány - Uralkodás dühétől el ragadtatván,

megrögzött hatalmaskodásában békeséges Tarto

mányok, századoktól fogva bőlcsen uralkodó

Fejedelmeit részszerént Csalfasággal, részszerént

erővel megtöri és igy tilalmas útakon gőzölgő

Vérpatakok között öszve tornyozott Ezerek hal

main ki szegezett Czéllyához repűlni magában

eltőkéllette. E végre számtalan erőszakoskodások

között Murat Joakim sógorát a Nápoly Királyi

székre űltette, Lajos Testvérjét a Hollandiai,

Jeronimost pedig a Porosz Uradalom töredék

jeiből alkotott VVesztfáliai Királyságra emelte,

a Szász Választó Fejedelmet a Száraz Hatalma

ságok bé folyása nélkűl a Királyi Czímmel, és

Varsói Nagy Herczegséggel megtisztelte, szám

kivetésbe ragadtatott IV. Károly Spanyol Királyt,

és VII. Ferdinánd Örökösét durva fenyegetések

között a Királyi székről való lemondásra kénsze
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rítette, és a kipattant belső háború veszedelmei

között Jósef Ocsének fejére tette ezen Ország ko

ronáját; a Rabságba ejtett Szent Atya, békeséges

Tartománnyait hatalmas kézzel elfoglalta, a Haj

nai szövetséget, melyben az adózó Királyok, és

a Fráncz kegyetlen Úralkodótol fűggő fejedelmi

Teremtvények az Idegen Ügyét tartották, felállít

ván, magát annak Oltalmazójának hirdette, az

elbágyadott régi Koronaviselőket illetlenűl Tör

vény -Szabásokkal szomorította, és igy Ostriára

nézve is hamu-halomba mesterségesen elrejtett

új vérengző háború szikráját nevelte, melly vét

kes ápolygatása alatt nem sokára emésztő Lángra

pattant,

Mivel Ferencz Császár, ki Hitves, társát a

Posonyi Gyűlésben 18o8-dik esztendőbéli Szent

Mihály havának 7-kén fényes Pompával Magyar

Ország Királynéjává koronáztatta, és ezen nem

zeti Innep örökösítésére külömböző értékü arany,

és ezűst Emlék-pénzeket verettetett, *) a Poso

nyi Békekötetben gyökeresedett várakozásaiban

meg csalattatott, és Uradalmainak szélein olálko

dó Fráncz, és Rajna-szövetségbéli Seregek füg

getlenségét veszedelemmel fenyegették, kéntelen

*) Az egyik fele következendő, a Magyar Horona

alá helyheztetett Irással dicsekedik.

Maria Ludovica Aug.

Francisci Aust. Imp.

Hung. Boh. Regis

Coronata Hung. Reg.

Posonii VII. Sept.

#M.DCC.VIII.

A Másik felén ezen felirás között,

Recte et Candide” egy Liliom szál villog.

-
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vala minden segéd nélkűl saját Fegyvere erejével

azt eszközölni, mellynek elérését valódi Békesze

retete, és a kötött Frigynekszentsége haszontalan

sűrgetett.

506.

Napoleon Nagyravágyása Koronás Fejedel

münket háborúra kénszerítvén, az öszveséges

Ostriai Seregek késedelem nélkűl az örökös

Tartományok határai felé tódultak, és a Bécsi

fegyveres Polgárok már 1800-ben Bőjtmás hava

8-kán az őrálló Katonaság foglalatoságaiba állottak.

Ezen a napon tartotta Hohenzollern lovagló

hires vasas Ezeredje a Császári Palotán való ál

tal menetét, és II. Ferdinánd Császártól nyertt

ki rekesztő kegyelem következésében ennek fő

Udvarában folytatta három napig az új katonák?

meg fogadását. -

A Bécsi véd Sereg Bőjt más hava 0-kén a'

Fejedelem Asszonytól, fényes pompázás között

hat felszenteltt Zászlókkal megtisztettvén, követ

kezendő nap Rokonyságának buzgó áldásaitól

késérve, két Csapatban a Bajor határ felé indultt.

A városi Oszveség szívszakadva pillantván a Ha

zavédlők, gyámoltalan állapotban hátra maradott

feleségeikre, és neveletlen Magzattyaikra, Bőjt

más havának 11-dikétől fogva ezen holnap 27-dik

napjáig 118727 forintbúl álló értéket gyűjtött ösz

ve, mellyet a' Nagy kereskedők közönsége esz

tendei 2196o, és egy esméretlen ember - szere

tőnek mély tiszteletre méltó Bőkezüsége 50000

forinttal gyarapított, hogy a Hazavédlő cselédes

Gazdák elhagyott népe abban holnaponként ré

szesűllyön. - -

Mivel a Bécsi védsereg fel állításában a'

kereskedő Egyetemnek Előljárói Eczelt Jósef, és

F |
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Bogner Ferencz szeplőtelen Hazafiuságokkal ki

tündöklöttek, Maksz Királyi Fő Herczeg előter

jesztésére Bőjt elő hava 28-kán Ferencz Császár

tól az arany nagy érdem - pénzzel jutalmaztattak

meg. *

507.

A had –izenés meg tévődvén, a Császári,

's Királyi Fő Herczeg Károly, kinek fő paran

csolattya alatt hat hadi Osztályok állottanak,

1800-dikbéli szent György hava 6-kán, Ferencz

Császár pedig 8-kán a Rajna felé indultt; Fő

Herczeg János - Olasz Országban viaskodó hadi

sereget, Ferdinánd ő Királyi Fő Herczegsége pe

dig a hetedik hadi osztályt a Varsói Nagy Her

czegség ellen vezérelte, Fő Herczeg Rajner meg

határozott hatalom mellett az Országok kor

mánnyát tartotta. -

Az Ostriai Fegyver szerencséltetésére ren

deltt könyörgések Szent György hava 17-kén

Szent István Templomából a Mariahilfi Hostád

ban lévő Segítő Boldog Asszony mennyei Házá

ba menendő Búcsújárással kezdőttenek, melly

ben a Bécsi Fő Lelki - Pásztor , és káptalan”, a'

megyés, minden világi, és szerzetes áldozó, és

nevendék Papok', a Város', és Hostádok Elől

járói', nem külömben 50000. ájtatoskodó Hivek'

huzgó zsoltározása az érzékeny sziveket könyhu--

lajtásra indította. Következendő három nap a'

Sz. István Templomában folytattattak a hadi

könyörgések, a hol minden papi megyebéli kö

zönségek, szerzetes Rendek, Udvari, és városi

Tisztségek minden némű Hivatalok, és köz In

tézetek változva bizonyos órákban megjelenni

parancsoltattak; végtére ezen könyörgések új

Búcsújárással rekesztettek - bé, mellyet a Bécsi
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Érsek megherczegesített Gróf Hohenwarth Zsig

mond Antal a Szent Agoston szerzetesek udvari

Templomából a Barnabíták, Benediktinusok,

néhai felső Jezsuviták, szent Péter, és István ma

gasztaltt Szent kajlékába vezetett, a' Fejedelem

Asszony pedig, és a Császári házi nép pompás

jelenlétével meg diszesített.
-

508.

Seregeink a Szerencse ápolygató szárnyai

• alatt az Inn, Vilsz, és Izer Folyokon által tódul

ván, Bajor Ország nagyobb részét elfoglalták;

a Tirolisi Grófságnak felserkentetett Lakosai a'

Bajor igát lerázván , Hazájokban garázdálkodó

Fráncz, és Bajor katonákat vagy fogságra ejtet

ték, vagy az oltalmazás esetére a halálnak ál

dozták, és egyszersmind az ellenséges beroha

mások el mellőzésére a Havasok között lévő szo

rulatokat véd seregekkel zárva tartották; Ferdi

nánd, ő Királyi Fő Herczegsége szerencsésen

czéllyához érkezett; az Olasz Országi All - Király

Eugenius pedig Szent György hava 15-kén Por

enone, és Sacile között történt két napig tartó

vérengző Csatázás után Fő Herczeg Jánost, ki

több Fráncz sasokon kivül tizenhat ágyút elfoglaltt,

és 16,000 embert szabadságától megfosztott, sar

kával fenyegette.

Landszhut nevezetű kellemetes Bajor Város

része mivel az Ellenségtől vakmerően oltalmazta

tott, kő-halomra fordítattván, Fő Herczeg Károly

a harmadik, negyedik, és ötödik hadi osztállyal,

nem külömben az első tartalék sereggel Szent

György hava 10-kén Regenspurg felé indultt, rész

szerént, hogy hadi testét az első, és második

osztályokkal, mellyek már Hemau, és Neumar
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kig elő - nyomultak vala, egyesítse, részszerént,

hogy Davouszt osztályos franczia Vezérnek hadi

fenyítéke alatt Abach és Ekműhl között tarvá

zó ellenséges Sereg, és Abenspergnél leselkedő

Bájor Osztályok közlését meg gátolhassa.

A Franczia Vezér veszedelemben forogván,

Szent György hava 20-kán szembe szállott Sere

geinkkel, és végső elszánással harczoltt megtar

tásáért. A Nap lemenetelével a Viaskodás ki

menetele bizontalan lévén, Fő Herczeg Károly

következendő nap a harczot meg újitotta ugyan,

de a Francziák a komor setétség szárnyai alatt

a Bajor Sereggel való egyesűlést elérvén, Landsz

hut Városánál hanyatlodni kezdett az Ostriaiak

szerencséje. Azonban Franczia Ország Bajnoka

is rettenetes Segítséggel a Csata mezőn terem

vén, és a hadi igazgatást által vévén, Szent

György hava 22-kén a Langvarti, és Layern

dorii térségben nagy hirtelenséggel az Ostriai ha

talom harmadik hadi osztállyára rohant , de,

mivel estvélig keményen viaskodván, az elesett

egész Ezeredek holtt Testein czéllyához nem ér

kezhetett, következendő nap Ekmühl síkságában

ismét megtámadta Seregeinket, és azoknak bal

szárnyát tizenhat Lovas Ezereddel által törvén,

Regenspurgnál több ízben meg újított harczok,

és tusakodások után, Fő Herczeg Károlyt a vis

sza vonásra kénszerítette, és igy a tökélletes

Gyözedelmet, ámbár nagy áldozatokkal, kezéből

ki ragadta. - : -

Hogy ezen alkalommal az Ostriai hadi Rend

tartók, mint valódi Márs Fijai kegyes Fejedel

münk függetlenségéért szent köteleségöknek

megfeleltenek, onnén szabad erányozni, mivel

több Ezeredek öszveséges FőTiszttyeik elesé

sét gyászolták. - - -
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500.

A gyözedelmeskedő Francziák egyedűl ol

talmazó állapotba helyheztetett hátráló Serege

inket mindenűtt nyomba követvén, törekedései

ket Ostriának székes Városára szegezték. A ve

szedelem sebes lépéssel közelítvén, már szent

György hava 27-kén Bécs szine előtt úszkáló szá

mos hajók zár alá vétettek, és fúvarozó szeke

rek ki béreltettek, mellyek a Császári vagyon

nal, ugy mint a Remek - képek, ritka pénzek,

kincsek, mesterséges Csinálmányok, ásványok,

és egyébb természetbéli ritkaságok gyüjtemén

nyével; a leveles, kőnyv, és fegyver-tárak kincsei

vel, nem külömben az udvari hivatalok, és Tiszt

ségek részével meg terhelve, Magyar Ország fe

lé utasítattak. - -

Ezen nap közönséges hirdetés által mind a

zok, kiknek a hadi szolgálat a Hazának sarka

latos szabásai szerént köteleségűl nem adatott,

a jelenlévő háború idejére, vagy a Véd Sereg

hez, vagy, ha a hadi meg kivántatásokat saját

ságokból meg szerezhetnék, tetszésekre akármelly

lovag ezeredhez állami megkérettettek.

Pünkösd hava 4-kén a közönséges Sánczo

lás meglévén parancsolva már következendő na

minden felől ezer munkálkodó kéz a Városi erő

ségek megjavitásában az ágyú - Sánczok, számos

főld - alkotmányok fel- vetésében, és azok esz

közlésére foglalatoskodott, mellyeket a Város

védelme óhajtott Ehezképest haladék nélkűl a'

vörös toronyi kapun kívűl álló városi Vámház,

az által ellenben lévő nyereg-jártó lakása, a kis

Duna, a Só hivatalhoz tartozandó épü

let, a főharminczad Udvarából a Város térségére

vezető híd lerontatott, és ezen kimenet befalaz

tatott; a Városi kapuk emelcsős hidjai foganatos
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állapotba helyheztettek: a Bástyák ágyúkkal,

főlddel tőltött kosarakkal, és gyapjú zsákokkal

meg rakattattak; a Város árkolattyában lévő Csü

*rök, és kocsi-hajlékok lefedeleztettek, a szürke

Barátok Templomába a katonai gazdagságra ű

gyellő Sáfárság rendeltetett , a Szent Anna, az

Anya - Oskola, az Olasz Nemzet, és a Parton

lévő Boldog Asszony Temploma az élet elfoga

dására szenteltetett; minden fegyver nemnek ki

szolgáltatása meg parancsoltattván Pünkösd ha

va 5-kén közönséges felkelés oly utasítással hir

dettetett, hogy a Főldnépe a Puskák szükében,

fejszékkel, kaszákkal, és egyéb halálthozó esz

közökkel felfegyverkezve, a szükség esetére a

meg határozott helyeken öszve gyülekezni, és egy

szersmind öt napi kenyérre gondot tartani köte

les légyen.

510.

„ A Haza Felrivasztására, ezerenként repültek

Öregek, és Ifjak hadimuzsikának zengése között

a köz felkelés lobogó zászlója alá, és fel fegy

verkeztetések végett rendkívűl való ivőltéssel a'

Császári fegyverházba tolódván, anyira nőltt é

retlen buzgóságok, hogy a csendes szemlélőt-is a'

fegyver általvételére kénszerítenék. -

A veszedelem nagysága napról napra neve

kedvén, a hóstádbéli nép rokonnyával, és va

gyonnának jelessebb részével atyafiaihoz, vagy

esmerőseihez az Anya-Városba vándorlott; a kel

lemetes Bástyaházakban lakó cselédes Gazda az

ellenséges ágyúzástól tartván, a Város setétsé

gében keresett menedéket , és a szállásoknak

ezen esztendő tájában szokott változása, a' Mél

tóságok, hívatalok, tőke pénzesek elkőltözése, a'

drágaságok el utasítása, az oltalmazás'"
- - - CSC,
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lése, a hátráló katonaság általszállítása, a ha

zavédlők, és köz felkelés szerkeztetése , nem kü

lömben az élet béhordása szűnet nélkűl oly bor

zadozó zűrzavarban forogtanak, hogy mesterség
vala az élet-vesztés félelme nélkűl az útzákon bá

torságosan mendegélni. -

Valamint a Bécsi Uraságok szolgálattyában

lévő vadász Legények, és az öszveséges tudo

mányos Tehetségekből 1000 alkalmatos Ifjak kü

löm külöm hadi Testbe öszve , csempelyődtek:

ugy a Bécsi polgár seregek is bátran kiállottak

a Város védelmezésére.

Minekutánna az előnyomuló ellenséges ha

daknak előserege Bécs szomszédságában lévő

Sieghartszkirchen Helységet ellepte, a Bécsi kiss

Dunán álló Ferencz Hidja, az építő Mesterségnek

remek munkája Pünkösd hava 9-kén le égette

tett, a harangok meg némultak, az emelcsős hi

dak felvonattattak, a Város kapui bé zárattattak,

csak a Leopold Város felől való bémenet tarta

tott nyitva a közösűlés fentartására? -

Pünkösd hava 10-kén a polgár katonoság

fejenként hatvan erős puska tőtésben részesűlvén,

a Karintiai kaputól a Meliczei, vagy Mölki bás

tyáig folyó Város falain, a polgár lovas sereg

#" a régi Császári Istálló epülettyében nyerte

elyheztetését - -

3 11.

Pünkösd hava 11-dikére kelve, a komor éjsza

kának setétsége eltünvén, a' Franczia roppant ha

talomnak előcsapattya az ugynevezett Bécsi hegyen

termett, egyik osztállyát a Mariahilfi Hostád, és

szomszéd útzák elfoglalására indította, úgy hogy

némellyek az ellenséges könnyű lovaság közűl a Ka

rintiai, és Császári Palota Kapuja között lévő városi

1Bëcs Páros, II, Dar,
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térségre bátorodnának, kik a' Viedeni Hóstád

ból a Karintiai Kapuhoz vezető kö hidon húsz

hátráló, puskaporral meg rakott hadi szeke

reknek erőszakos elfoglalásában mesterkedte

nek, mellyek az Anya - Városba, onnén pedig a'

Dunán túl tanyázó Ostriai Táborba igyekezte

nek. Azonban Viezer Agoston a lovagló polgár

sereg Strázsamestere, ki a Városba, ügetett,

ezen vakmerőséget látván, a Sorompó mellett

leselkedő két Huszár segedelmével az Incselke

dőkre rohantt, egyett közülök fogságra ejtett,

hetet megfuttatott, és addig nem nyugodott,

méglen ezen szekereket bátorságba nem helyhez

tette.

A Montibellói Herczeg Lannes, Franczia

osztályos Vezér már reggeli hét órakor egy

Trombitással Hírmondót utasított a Császári Pa

lota kapujához, hogy a Városfeladását sürgesse.

Ezen Izenet foganatot nem találván, vissza bag

tatott a franczia Tiszt, és útyában egy Mester

legén által hosszú póznán meg erősítet segéd

vassal lováról leragadtatott.

A Franczia könyű lovaságra, melly imitt,

's amott kissebb számmal a Városi térségen paj

koskodott, egy Csapat Huszár rohantt ugyan az

erőségből, de az ellenség szaporodása esetére kar

dozás között vissza tolódott. Ezen alkalommal

négy ellenséges katona vak búzgóságában a Vár

ba nyomakodott, az egyik a Graben Piarczon,

a második a Karintiai, a harmadik a vörös to

rony útzában fogságra jutott, a negyedik pedig

életével adózott a Karintiai Játzó szín mellett

vakmerőségéért.

Franczia Hírmondó viszsza nem térvén, a'

Neufchateli Herczeg Berthier Sándor az el fog

laltt Hóstádok Előljárói által Pünkösd hava 11

kéri Levelet küldött Bécsben a hadi dolgokra ű

gyellő Maksz Királyi Fő Herczeghez, és abban
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az oltalmazás esetére következendő szerencsétlen

ségek öszvefolyásait eleven színekkel lefestvén,

a Város általadását feszegette, de a meg kérő
Levélnek vissza utasításával meg csalattatott Vá

rakozásában. Ugyan ezen a napon Osztályos Fő

Vezérünk Hiller János az öreg Duna hídjához ér

kezvén, seregéből hat zászló-allyát parancsoltt a'

Vár oltalmazók öregbítésére, kik már ennekelőt

te a rendszerént való, és haza véd-katonaságot,

a felfegyverkezett Polgárokat, és a felkelő För

ságot egybe számlálván, 16000 főre nevekedtek.

312.

Az ellenséges hatalom középponttya Schön

brumban tanyázott, jobb szárnya a' Szimeringi

Térségen a Duna ágyáig terjedett, bal szárnya

pedig Ottakrin, Hernalsz, Grinczing, Vähring,

Veinhausz, és Döbling szomszéd Helységeken

keresztűl a nevezett folyó parttyára támaszkodott,

Az öszveséges Hóstádok , Leopold Városa |

kívűl, az Ellenség Jármába menvén, a közön

séges Polgár, és Katona Ispitályokra, a kitéte

tett Csöcsömősök, és Arva Gyermekek épűlettyé

re, a korházakra, és egyébb kegyes Intézetekre

fekete Zászlók helyheztettek a franczia oltalom

elnyerésére,

Azonban Andreoszi franczia Vezér, kinek

kezében bocsátotta Napoleon Bécs kormány-haj

tását, minden Hóstádban birtokos Polgárokból

Tanácsot szerkeztetett a szükséges élelem meg

szerzésére, és a külső Városi fegyveres Polgá

rokat a belső rendtartás eszközlésére meg hatal
masította.

-

A Francziák barátságos úton czéllyokhoz

nem érkezhettvén, a Spitelbergi Hostádnak szé

els útzájában ostrom-Ernyőket készítettek, és ezek .
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fedezése alatt a városi mezőségen álló Császári

Istállók épűlettyére ágyá-sánczot teremtvén, még

nevezett Pünkösd hava 11-kén estvéli Kilencz óra

kor kezdették húsz mozsár-ágyukkal az Anya

Város ostromlását, mellyeknek a bátor őrizet

huszonnégy, és harmincz fontos golyóbisokkal

feleltt.
-

A megfélemlett Lakosok az első ágyú dur

rogásra személy választás nélkűl a főld alatt lé

vő Boltozatok komor setétségébe tolongtak, és

egybe kevertt Méltóságok, Inasok, Tisztviselők,

Polgárok, Fő Asszonyságok, Zsidók, szolgáló

Leányok, és Papok mint halavány bálván képek

egymáshoz csatolva , szívlebegéssel remény, és

félelem között várták ezen borzasztó tűzi játék

végét, csak a bátor szívűek szállottak szemben

a nyilvánságos veszedelemmel.

Nem sokáig okádták az ellenséges mozsár

ágyúk, puskaporral tőltött vas golyóbisokat, és

tűzes laptákat az Anya-Város remek épűlettyei

re, már tíz külöm helyen emésztő gyuladás tá

madott, mellynek el oltásában főképpen a szer

zetes Rendek tagjai ki tündöklöttek. Ezen alka

lommal Sz. István temploma, és ritka szépségű

Tornya, nem külömben számtalan Házak falaik

ban, cserepes fedeleikben , kéménnyeikben, és

ablakjaikban megkárosítattak, és a meg sebesí

tetteket ide nem számlálván, tizenhét mind két

nembéli személyek elvesztették élettyöket. – Az

ellenséges ágyúzás közepette a Városház gond

viselőjének szobájába , mellyben tizenkét gyer

mek siránkozott, az ablakon egy tűzes lapta be

vetemedvén, az ártatlanokat végső romlással fe

nyegette ugyan, de a fel vigyázó Isteni Gond

viselés mindnyájokat meg mentette a nyilvánsá

gos veszedelem örvénnyétől.
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A városbólegyedűl az ellenséges Agyú-sáncz
*a 578. ágyú-lövés tétettvén, nem csak a' Csá

szári Istállók, hanem több Spitelbergi, Laimgru

beni, Maria Hilfi, és Sz. Ulriki épűletek is na

gyobb, vagy kissebb kárt szenvedtemek, és vala

mint a Városi ágyúzás által némely pajkoskodó

Franczia, úgy több Hazafi, példának okáért a'

Jó'sef Városában a Csuka vendégfogadósné kony

hájában, a Maria Hilfi Hostádban pedig egy Fe

lesége mellett fekvő ember élete napjait hé re
kesztette.

515. /

Napoleon a kegyetlen ágyúzás között a Ri

voli Herczeg, Masszena Társaságában Szimering

felől a Duna ágához baktattván, két szabad se

regbéli századott a Prater nevezetű védétő szi

getbe parancsoltt, hogy a Duna parttyára hely

heztetett 15. ágyúk szárnyai alatt a híd fel állí

tását, fedezzék. Csekély számú tüzes lapta Vető

ink igyekeztek ugyan az ellenség szándékát meg

gátolni, de a tűzokádó eszközök foganatosságá

nak ellent nem álhatván, nagy veszteség után a'

vissza vonásra kénszerítettek.
-

Királyi Fő Herczeg Maksz az ellenség fortél

lyáról személyesen meg győzettettvén , hogy az

Ostriai fő hadi testtől elne vágattasson, egy óra

kor éjfél után a Város hadi kormányát Oreilly
Vezérnek által adta, és őtet a Város feladását

érdeklő alkudozások végrehajtására meg hatal
masítván, a rendszerént való, és Haza véd ka

tonaság nagyobb részével idő hallasztás nélkűl

az öreg Dunának bal parttyára sietett, és maga

után a farkas hidját felgyújtotta.
-

-
Már reggeli két órakor fejér zászlók lebeg

tek a Város falain, és egy Trombitás a Fran
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czia őrálló Csapathoz utasítatott az ágyúzás meg

szűntetése végett. A bálvány tűzi eszközök har

madfél órakor meg némulván, Pünkösd hava 12

kén reggeli nyolcz órakor az Ország Naggyaiból,

az egyházi fő Rendből, a Nemesek, és Polgá

rok közönségéből álló jeles küldötség Napoleon

fő hadi szállására ballagott, mellynek a franczia

Bajnok a Személyek-Vagyon, és minden köz In

tézetek bátorságán kivűl azon kegyelmét, melly

ben a Várost már 1805-ben részesítette, nyájas

kifejezésekkel ajánlotta, -

514. *

" A Város feladásáról való alkudozások híre .

a közönség tudtára által menvén, a' Hostádbéli

Pórság az Erőség árkolattyában lévő Császári

pintér, és bognár fát, az Anya-Városi zagyva nép

#" legelőször a Bástyákon álló ágyú-talyigá

at széjjel vervén, a fát, és vasat, nem külöm

ben az ágyúk mellé helyheztetett gyapjús Zsáko

kat törvénytelenűl hasznára fordította, azután a'

fegyver tárat, az élés házakat, és a tűzhelyre

szolgáló fa gyűjteményt zsákmányra vetette, vég

tére már az ágyúk erőszakos elfoglalásáról esz

mélkedett, de az erő, és köz egyeség nem ked

vezett vétkes tusakodásának.

- A Városi küldötség tizenkét órakor a fran

czia táborból<vissza térvén, és az alkudozások

Czikellyei ezen nap végével Napoleon nevében

Gróf Andreoszi által tökélleteségrehajtattván, az

Udvari Biztoság, és Városi Tanács az ellenséges

• kéremények ki elégétésére 1805-ben emlétett ter

hes foglalatosságait folytatta.

Pünkösd hava 15-kán a Városbéli Mészár

székek, és „Kalmár Boltok zárva tartattván, a'

zőldséggel, és téjjel való mindennapi kereskedés
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megszűnvén, a kételenség napjai kezdőttenek.

A csekély számra olvadott őrző sereg a kötött

Egyeség következésében a Városi térségen fegy

verét le tévén, és hadi fogságra menvén, Oudi

not franczia fő Vezér osztállyához tartozandó tü

zes lapta-vetők reggeli hét órakor az Anya-Város

birtokába léptek , kiket haladék nélkűl számos

ezerekből álló egész hadi testek követtek.

A kizsákmányoltt, vagy számos katona ál

talszállításokkal meg terheltt, vagy el pusztítta

tott Malmok nyomorultt állapottya, az útak”, és

Duna bátortalansága által Bécs Városában az élet

szűke nagyon elhatalmasodván, kéntelen vala a'

Városi Tanács azon élet-gyűjteményből, mellyet

az élés gondoskodás annak idejében a szükség

esetére öszve halmozott, számos Lakosai kívűl

80000. ellenséges katonákat táplálni. E végre a'

Franczia Igazgatás minden erőszakoskodások el

mellőzésére jónak tartotta meghatározni, hogy a'

szálláson lévő Tiszt a házi Gazdának szokott

asztalával, a köz ember pedig reggel elegendő ke

nyeren, és sajton kívűl egy ital pálinkával, e

bédkor levessel, fél-font főzött, vagy sütött hus

sal , főzelékkel, és egy itszeborral, vacsorára pe

dig a marha hús kirekesztésével a déli tarto

zással meg elégedni tartozzanak.

A kenyér szükségét azon franczia parancso

lat nevelte, mellynek következésében a Pékek kö

zönsége minden nap 20000. harmadfél fontos,

meg kívántató tulajdonsággal bíró kenyeret a'

Császári fegyvertárban az ellenséges tábor szá

mára okvetetlenűl öszve hordani kénteleníttetett.
-

*
- -

515.

Az Anya-Város meg szállásával a Tanács

béli pénztár, melly 4,000,000 forint papiros, és
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500,000 forint pengő pénzzel bővelkedett; nem

külömben a törvényesen letétetett dolgokra ügyel

lő Városi hívatal, melly, az alkudozások köze

pette a hadi Tanács épűlettyéből aranyban, és

ezüstben által szállított '5,000,000 forint kívűl,

egyéb Császári pengö, és ingó Vagyonnal diszes- .

kedett, zár alá vétettek; a fényűzésre szolgáló

Fegyverek lajstromozása, az On, és puskapor

nak, minden fegyver nemének, és Császári Va

gyonnak ki szolgáltatása a főben marasztalás

alatt meg parancsoltatott; a Haza véd sereg, és

köz felkelés fel oszlatása Pünkösd hava 14-kén

oly hozzá adással meg határoztatott, hogy azok,

kik ezen parancsolatot 14. nap elfolyása alatt nem

tellyesítenék, Házaik le rontásával, és vagyon

nyok elfoglaltatásával adózzanak.

A polgár fegyver tár pinczéjében öszve gyűj

tött 850 akó égett Bor, és némely elrejtett Csá

szári ingó Jószág álorczás Hazafiak által el - árul

tattván, a Franczia hatalomtól elfoglaltatott, és

az Ostriai kormány szék a megszűntetett Udva

ri Biztosság hívatalos foglalatosságaiban állott.

510,

Fő Herczeg Károly a Brunai Ország úton,

a'ma nevezetes Vidéken, a hol 511. esztendő

előtt a Lai ütközet Habspurgi Rudolf Császár,

és Ottokár Cseh koronás Fejedelem között O

stria Uraságát meghatározta, tanyázván, Napo

leon a Dunán által szállani, és Seregeinket fel

keresni magában eltökéllette. A Duna mentében

lévő Eberstorfi Térség leg alkalmatossabbnak

látszatott a Seregek”, és egyébb hadi akadályok:

által tételére. E végre a franczia szorgalomtól

Bécs szomszédságában feltaláltatott omladékos,

vagy el süllyesztett hajók csuda hamarsággal fo
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ganatos állapotba helyheztettek, mellyeken Moli

tor hadi osztállya Pünkösd hava 18-kán Lobau

nevezetű szigetbe evedzett, és az Ostriaikat, kik

a Dunának végső ágát védelmezték, a vissza

vonásra kénszerítette. Ezen nagy sziget a Duna

hármas ágától nedvesítettvén, az elmellőzhetet

len szükség egy két száz negyven, és egy más

száz harmincz ölnyi hosszaságú Híd verettetését,

és az utolsó sebessebb Duna ágon Nagy Aspern,

és Eszling Helységek között vas macskákkal meg

erősítetett tizenöt hadi bárkákon álló harmadik

híd fel állítását javallotta.

Az álló, és úszó által járások már Pünkösd

hava 10-kén tökélleteségre hajtattván , követke

zendő nap kezdődött az ellenséges gyalog, és lo

vas sokaságnak nem külömben a hadi tárnak a'

tulsó Duna parttyára való által szállítása. Maga

Napoleon 21-ben virradóra kelve az egész kör

nyéket szeműgyre vévén, a Csatamezejét kisze

gezte, és meg határozása következésében hatal

mának jobb szárnyát Eszling, bal szárnyát Nagy

Aspern Helységekre támasztotta, és valamint már

ennek előtte Bécs, Városában Szent István-tor

nyát: ugy az Ég forgásának visgálására szolgáló

épűletet elfoglaltatta, hogy ezen tűndérTűkörök

ben megjelenő Ostriai Seregek minden mozgá

sairól tudósítatthasson. -

Fő Herczeg Károly Bizamberg, és Ruszbach

között 75000 embert két hadi rendben állított;

ezek védelmére 288. külömb külömb nagyságú

ágyút rendeltt, tartalék seregével Ruszbachot kör

nyékeztette, Herczeg Reusz osztállyával pedig a'

Bizambergi magosságokat, és felfelé a Duna-Li

geteket éles szemmel tartatta,
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517. • - -

Nevezett Pünkösd hava 21-kén Délután há

rom órakor kezdett rettenetes ágyúzás hirdette

a remegő Bécsieknek a Csata elejét, mellyben

Napoleon Onkénnyének új gyöngyéért , Károly

Ostria függetlenségéért bátran szembe szállott a'

Veszedelem nagyságával. Tízszer mentt Aspern

véres tusakodások között majd emez, majd amaz

hatalom Birtokába, és csak a be esett éjszakának

komor setétsége vetett véget a Mészárlás rette

metességének.

Az ellenkező hadak egész éjjel fegyverben

állottak, és új erővel készűltek a vérengző via

dal meg újítására. - *

Midőn a franczia Bajnok 22-kén hajnalra kel

ve egy köz katonával; kivel Császári öltözetét fel

cserélte , az égő Aspern Helység meg visgálására

léptetett, hirtelen két Lovas Fő Herczeg Károly

Uhlanus Ezeredjéből a Lesből ki ugrattván, a'

képzeltt Császárt fogságra ejtette, és ez által a'

valóságos Fejedelemnek időt engedett az elillan

tásra. -

Már reggeli négy órakor a tűzokádó eszkö

zöknek rettenetes haragja a főldet meg indíttani

látszatott, Ló, és ember remegett, midőn több

mint 400 ellenkező ágyú vagy meg sebesítette,

vagy le kaszálta a Népek ezereit. Napoleon sze

méllyessen lelkesítette hadi rendben álló katonáit;

Fő Herczeg Károly pedig a szembe tűnő Veszé

lyek közepette egy hátráló Zászlót kezébe vévén,

a győzedelem úttyát meg nyitotta Vitézeinek.

, Azonban éjjel a Duna ágai meg áradván, az

Ostriaiak nehéz kövekkel meg terheltt fenyő tal

#" és omladékos hajókat ezen domború fo

yó hátán le eresztettek, és illy okos hadi for

téllyal az ellenség úszó hídját széjjel vetették. Ezen
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véletlen eset által a franczia tábor Lobau szige

tével való közösűlése meg lévén gátolva, meg

döbbentt Napoleon, midőn éppen az Ostriai De

rék általtörésén mesterkedett. Ezen kétséges ál

lapotban személlyének bátorsága nem lévén, el

hagyta táborát, és egy Molnár segedelmével a'

Lobau szigetébe evedzett. A Francziák Császár

joktól való elhagyattatásokat fájdalván, az Adá

zásban, mellytől el ragadtattak, a Fejedelem meg

szabadítóját egy szomszéd fára függesztették jó

szívűségének meg érdemlett jutalmára.

Az ellenséges ágyúk ellankadásából a fran

czia szükséget mérsékelvén Károly, minden fe

lől nagy dühösséggel rohantt az ellenségre, és bor

zasztó Vérontás között a Győzedelem koszorú

ját el érte ugyan, mindazonáltal Eszling Helysé

get, mellyet az Ellenség, mint Lételének egyet

len egy támaszát végső elszánással védelmezett

vala, meg nem hódíthatta. Azonban a Nap su

gárái a látás-határára siettvén, a Setétség rekesz

tette bé az öldöklés kegyetlenségét.

318.

Napoleon a nagy áradás miatt az elrontott

hídnak heylre állításán haszontalan mesterkedvén,

azon esetre, ha Fő Herczeg Károly, a Dunát ál

tal léptettné, a vissza- vonásra űgyellő készűlet

tyeit meg tette, de azon tapasztalásban része

sűlvén, hogy a Győzedelmes győzedelmét nem

nyomozza, új remény látszatott, pislogni nagy

Előképezettyeinek végre hajtására, mindazonál

tal ezen időpontban a szenvedett rettenetes Csa

pások miatt a viadalt meg nem ujíthatván, min

den további háborgatás nélkül seregeit hajókon

a Lobau szigetébe által tétette, és igy véget ve

tett azon két napi szörnyű tusakodásnak, melly

*
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nél kegyetlenebbet a franczia Zenebonának Un

dorodást okozó Könyvei fel nem mutathatnak,

Nedves szemmel borultt Napoleon a Monte

bellói Herczeg (Lannes) kebelébe, ki egy ágyú

golyobis által Lába- szárait el vesztvén, nem so

kára a mulandóságot az örökséggel felváltotta,

Treunfeldi Veber, Ostriai Vezér, ki az utolsó

ütközetben veszedelmesen meg sebesítettvén,

Lobau szigetében Napoleon eleibe vezettetett,

onnén pedig Bécs Városába kűldettetett, végső

órájában azt vallotta: örülök, ugy mond, hogy

a Nagy Napoleont rettegni láttam.

A franczia sebesek száma rettenetes nagy

ságra menvén, Bécs Városában a Gabona Vá

sárhelyen, Leopold, és Josef Városában, az Al

szer, Gumpendorf, és Renvegnevű Hostádokban

lévő kaszárnyák, a Sáncz ásó, és által szállítan

dó katonák, magyar Test - őrző-sereg, a szor

galom, és néhai Német Allfőld Iró - háza, a Land

straszi Szent Agoston szerzetesek, Minoriták,

szerviták, és Irgalmas Barátok Monostora, a'

Császári Istálló, lovagló Oskola, nem külöm

ben Lichtenstein, Eszterhazy, Dietrichstein Her

czegek, Gróf Pálffy Josef, és János illyetén

épülettyei, a Mariahilfi Fa - Csűr, a Heczen

dorfi Császári Palota, és Eberstorfi katona szál

1ás Ispitályokra fordíttattak, és a Bécsi közönség

ezek számára a „kölcséges meg kivántatásokat

idő hallasztás nélkűl öszve halmozni kötelezte

tett, * - »

510.

Napoleon Pünkösd hava 25-kán az elrontott

Lobaui Hidnak helyre állítására vettvén szorgal

mát, temérdek Dereglyék, öszve foglaltt fenyő

szálak, Ladikok, nagyobb, és kissebb Hajók é
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- " fával, kötelekkel, vasmacskákkal, és malom

övekkel meg terhelve, igyekeztek az emlétett

hidnak meg erősítésére. Ezen alkalommal azon

lánczot is használta a franczia gondoskodás,

mellyel a Török 1529-ben Pest, és Buda között

a Dunát zárva tartotta. *) -

A Hid nevezett holnap26-kánn helyre állott

ugyan, de 27-kére kelve új veszedelmet szenved

vén, csak Szent Iván hava 1-ső napján nyerhet

te meg állandóságát.

• Időközben minden feltalálható Fuvarok vá

lasztás nélkűl öszve hajtattak, a Sebeseknek

Bécs Városába való által tételére kik részszerént a'

Csata - mezőn, részszerént, a Szigetbéli posvány

ságokban hevervén, majd minden segedelem nél

kűl a halállal küszködtenek. Magok a franczia

tudósítások, mellyek mindenkor a szénvedett

szerencsétlenségeket tűrhető szinben előladni

igyekeztek, az Ispitályokban lévő Sebesek szá

mát azokon kívűl, kik a polgár házakban és

szomszéd Helységekben óhajtva várták egésségö

ket, 22000-re emelték. A koldúló zagyva nép,

és egyébb lomha pórság, melly Bécs útzáit, és

Anyaszentegyházait szünet nélkül alamisna kéré

seivel ostromolta, az elesett katonák”, és dög

testek eltakarítasára parancsoltatott. - -

520.

Nagy Dolgoknak végre-hajtásáról eszmél

kedvén Napoleon, a Duna mentében Eberstorf

*) Ezen 2oo. ölnyi hosszaságú, 16oo Mázsa nehéz

ségü, és 8ooo. szemből álló láncz fele 1627-ben

Boldog Aszszony hava 8-kán Pestről a Császári

fegyvertárba hozattatott, másik felével Buda Vá

rosa dicsekedik.
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Helységnél ezen ragadozó folyón Bertrand Vezér

ügyellése alatt egy 400. ölnyi hosszaságú, és két

kotsi szélességű, hatvan lábon álló, ezen kívűl

pedig a gyalogság számára, egy, más , nyolcz

lépés szélességű hidat veretett, mellyek hamar

ságos tökélleteségökre nézve Trajánus, és Cze

szar mesterséges vizi általjárásait megszégyení

tették. Egyszersmind minden Sáncz - eszköz ne

meit öszve gyűjtettvén, a Bécsi hegyen, és a'

Duna - Ligetekben nem csak védelemre szolgáló”

főld-alkotmányok, mellyek a szépség, állandó

ság, és haszon tekéntetéből az építő hadi mes

terség remek munkáihoz tartozván a jelenvaló

ság”, és onoka világ álmélkodását méltán le kö

telezték, hanem egy hajókázó vizierő szerkezteté

sébén is foglalatoskodott melly végre azon lakosok,

kiknek Házai a Duna parttyán valának, békesé

ges lakhelyeiktől eltiltatta. -

Az Ellenség Aszpern, és Eszling között szenve

dett kára napról napra új szövetségbéli segedelem

mel pótoltattván, a franczia hadi igazgatás kato

náinak bővséges táplálására a Császári, és városi

lés házakat elfoglalta, a szarvas és apró marhákat

öszvehajtatta, a városi közönség, és a főld népe ké

telenségét szeműgyre nem vévén, illyetén kegyet

len parancsolattyai által a Drágaságot, és szűkséget

olly nagyságra nevelte, hogy a',
rengő szegénység a Pékek Lakásait ostromolta, és

ezeket végtére élet vesztéssel is fenyegette. Ezek

hez járultak a háború hegyetlenségei, mel

lyeknek következésében a föld népe minden

vagyonnától, és, ha mezételenségének utolsó

tulajdonságát védelmezte, a kóborló franczia Lat

rok által életétől megfosztatott; eleséggel meg

terheltt szekerek, mellyek oltalom levél mellett

Bécsbe igyekeztenek, a Tulajdonosok, vagy az

Orzők meggyilkolása után erőszakkal elfoglaltat
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tak. Kárpitot vetek efféle számtalan embertelen

ségekre, mellyek az elfajultt ellenséges Nemzetek”

meg utálását közönségessé tették.

Minden köz, és Országbéli pénz-tárak nem

külömben az élet- csürök a Francziák hatalmas

birtoka alá menvén, és a közellévő bővséges ve

tések, a szorgalmatos Földmivelő reménnye,

a Lovak számára le kaszáltattván, kéntelen va

la ezen környűlállások közepette az Ostriai kor

mány - szék a tántorgó belső nyugalom fenn

tartására, és a leselkedő éhség elmellőzésére

Szent Iván hava 5-kén a kebelbéli Pénz - Váltók

tól három, a kereskedők, közönségétől pedig,

és egyébb Polgár Czéhektől nevezett holnap he

tedikén más három, annak idejében törvényes

kamattal visszatérítendő milliom forintot a fran

czia nagy kéreményeknek megszerzésére kéreget

ni, és az öszveséges házak tulajdonosaira, és

Zsellérekre a házi bérhez mérséklett kulcs sze

rént azon négy milliom forint öszve gyűjtésére

erőszakos kölcsönt vetni, mellyeket az Ellenség'

telhetetlensége parancsolva kivánt Bécs Városá

tól, arra nem figyelmezvén, hogy már ezen idő

pontig a készpénzen kívűl egyedűl a' Zár alá

vétetett külföldi portékákban és egyébb szüksé

ges dolgokban tizenöt milliom forintot kipréseltt

vala. * *

, A belső nyugalom, és személybeli bátorság'

eszközlésére, a szembetűnő erőszakoskodások, és

utálatos viszálkodások meg gátolására választott

franczia katonaság házi visgálásokat tartott az

el rejtett Fegyverek, eltiltott Angoly portékák,

katona szökevények, és azon személlyek feltalá

lására , kikhez valamely gyanu férni látsza

tott. Ezen szerencsétlenek közzé tartozik Eschen

bach Jakab, nyeregjártó mesterséget űző Bécsi

Polgár, ki, mivel házába két elidegenítetett Qs

-
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triai ágyú találtatott, a Városi térségen agyon

lövettetett, és mingyárt a büntető helyen el is

temettetett.

A fel fegyverkezett Polgárok sokaságátul

tartván Napoleon, Pünkösd hava 5o-kán kemény

fenyíték alatt meg parancsolta, hogy minden

fegyveres Polgár katona foglalatoságai után kö

teles légyen fegyverét a polgár fegyver tárban

letenni, és azt a szolgálat esetére ezen ház gond

viselőjétől ismét ki kérni. -

321.

Az Ellenség Bécs Városának Szent Márki

határjától Schvechatig terjedő két mértfőldnyi

sik mezőségen táborozván, és elő csapattyait

Magyar Ország széléig bocsátván, Fő Herczeg

Károly az utolsó véres ütközet után Bianchi Ve

zért utasította a Posonyi repűlő híd oltalmára,

mellynek hatalmas kézzel való el foglalására Da

voust franczia osztályos Vezér parancsoltatott.

A hadi dolgokban jártas Ostriai Vezér a hid'

megtartását Seregeink hadi állására nézve elmel

lőzhetetlenűl szükségesnek találván, okos által

látása Posony szine előtt egy erős híd fő szerkez

tetését javallotta. Számtalanszor megtámadta az

Ellenség Bianchi erőségét és többször czéllyát

már markában tartotta, de mindenkor véres

fejjel vissza verettetett a bátor Szívű őrizettől,

Azon közben Fő Herczeg János az Ekműhli,

és Ratisbónai ütközet szerencsétlen kimenetelé

ről hiteles tudósítást vévén, Olasz Országból a'

szükségben lévő Haza védelmére sietett, ámbár

az utánna nyomuló Olasz Országi All-Király” neki .

bátorodott Seregétől szüntelen háborgatódott.

Magyar Országra be érvén, Pápán által olly czél

bol Győr alá igyekezett, hogy ott Fő Herczeg"
*Sei »
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sef, Nádor Ispányunk vezérlése alatt lévő ma

gyar felkelő Sereggel egyesűlvén, bé várja az El

lenséget. Szent Iván hava 15-kán szándékát el

érvén, a felkelő magyar gyalogságot gyalog ha

di népe között fel osztotta, ugy a felkelő Lovas

ságot is rend szerént való lovas katonáival öszve

állította. Következendő nap, tudni - illik a Ma

rengói Csatának esztendőnként elő-kerűlő nap

ján hajnalra kelve minden godolaton kivűl meg

érkezett egész táborával az Olasz Országi All

Király, és azonnal meg támadta Seregeinket. A'

gyalogság egynéhány ízben vissza nyomta, ugyan

az ellenséget, de a Lovaság részszerént ollyanok

ból állván, kik a Lovon való hadi fordulások

ban gyakoratlanok valának , zavarodásba hozó

dott. Délután öt órakor hanyatlani kezdvén tá

borunk, Komárom remek sánczai közzé nyoma

kodott, az Ellenség pedig tíz napi kemény os

tromlás után bementt Győr Birtokába.

A Ragúzai Herczeg, franczia osztályos Ve

zér Marmont Dalmát Országban Seregeinken több

ízben győzedelmeskedvén, Pünkösd hava 27-kén

Senjbe érkezett, és úttyát Károlyvárának vévén,

magát nem sokára az Olasz All-Király” táborával

egyesítette, ez pedig Bécs felé fordúltt, Győrben őri

zetet, és Posony előtt Desaix Vezért hagyván, ki,

midőn a repűlő híd', és a Sánczok feladását ha

szontalan sürgette, Posonyt keményen ágyúz

tattván, 125 házat hamuba forgatott, és az ártatlan

Lakosoknak egy milliom forint kárt okozott.

- A Muszkák Napoleonnal öszve szövetkezve,

Lengyel Ország segétségére siettvén , lankadni

kezdett az ott vitézkedő Fő Herczeg Ferdinand

szerencséje, ki Varsóból ki nyomattattván, Szi

lézián keresztűl Morvába igyekezett, hogy hadait

fő Herczeg Károly népéhez csatolhassa.

Bécs Páros II. Dar. - K
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322. , -

Napoleon az Olasz Országi All-Király, a Ra

guzai, és Pontekorvoi Herczegek seregei, ugy a'

Portúgallus, Spanyol, Vürtembergai Bajor, Ná

polyi, Rajna szövetségbéli, és Fräncz új katona

Csapatok által nagy öregbűlést nyervén, és re

mek hadi munkáit végső képpen tetézvén, Szent

Jakab hava 1-ső napján főhadiszállását a Schőn

bruni Palotából Lobauba, melly már Napoleon

szigetének neveztetett, által tette, és egész erejét

öszve vonván, tanyáját olly karba helyheztette,

hogy az, egy tündér Városhoz hasonlított.

Fő Herczeg Károly is minden tartalék Kato

naságot, nem külömben a Haza, Véd-Seregek"

számos Zászló-allyait, a magyar felkelő Test ré

szét, és a Nemes Vármegyék hazafiui szeretete

által nagy számmal állított szabad lovasságot ösz

ve gyűjtvén, valamint Aspern, és Eszling Hely

ségeket, úgy Nagy Enczersdorfot erős Sánczok

kal, mellyek meg, győzhetetleneknek itéltettek,

meg erősítette, Derekával Cseh, és Morva Or

szágot, János Seregével Pannoniát fedezte, és

majd 900. ágyú által bátorított hadi állása szár

nyait a Duna ágára támasztotta:

Szent Jakab hava 4-kén éjféli 11. órakor kez

dett az Ellenség Lobau, vagy is Napoleon szige

téből Stadtl Enczersdorfra, és az ott való Sán

czokban lévő előljáró Seregeinkre hatvan két á

gyúbólpuskaporral tőltött golyobisokat, és tüzes

laptákat sűrűn hullatni, hogy magának a Duna

bal parttyára való kiszállásra utat készítsen. Kén

követ lehelő vad felhők az egész Éghajlatot elbo

rították, egyiptombéli komor setétség szállott a'

Főld-kerekségére, a kegyetlen fuvatag Ordítása,

Menydörgés, és villámlás között rettenetes zápor

esővel párosodva, borzadozást hintett az egész

* *
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megfélemlett vidékre. A viaskodó Természet ha

ragjához járultak az ágyúk veszedelmet hozó har

sogásai, mellyek ezen zűrzavarban az Itélet napját

hirdettni látszattak.

„ Minekutánna az ellenséges ágyúk bálvány

tüze az Enczersdorfi sánczokat rövid idő mulva

meg némétotta volna, 4000. Franczia a hajóká

zó vizi erő oltalma alatt a Duna bal partyára

által evedzett, és két, hajókon álló, és egy más,

vas macskák helyett malom-kövekkel meg erősí

tetett talphíd csuda hamarsággal való felállítását

fedezte, mellyeken a felperkeltt EnczersdorfLáng

jainál az ellenséges Tábor még ezen Éjszaka ál

tal takarodott. -

Napoleon alkalmatos fekvést választván, Ha

dainak bal szárnyát Maszena a Rivoli, jobb szár

nyát Davoust az Auerstädti Herczegek, Derekát

udinot hadi osztállya ábrázolta, Bernadotte a'

Pontekorvoi Herczeg parancsolattya alatt lévő Szá

szok, Eugenius az Olasz Országi All-Király, Mar

mont a Raguzai Herczeg hadai, a testőrző Sereg,

és a pánczéllos Lovaság szükségre""

A franczia hatalomnakjobb szárnya Enczers

dorf tüzes halmait, és Sachsengang nevezetű

be sánczoltt Helységecskét elfoglalván,Seregeink:

balszárnyát mesterségesen meg kerűlte, és ez ál

tal Fő Herczeg Károlyt Aspern, és Eszling omla

dékjainál lévő erős sánczok elhagyattatására kén

szerítette, ki haladék nélkűl más fekvést vévén,

Seregeit a Stamersdorfi domboktól fogva, Né

met Vagramon keresztűl Markgrafen-Neusziedl

Helységig két Csata-rendben állította,

Napoleon az éjszaka palásttya alatt Hadaink'

Derekán által törni igyekezett ugyan, de ezen ve

szedelmes szándékát azon környűlállás hátráltat

ta, mivel a fejér forma ruházatot viselő Szászok

a setétségben Ostriaiaknak tartattak. . . ,

- \ K 2
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- Fő Herczeg Károly az ellenségre való ütést

Szent Jakab 6-kára meg határozván, Fő Herczeg,

Jánoshoz Hirmondót utasított, hogy,
lévő Seregével siettve a Morva vize felé jövén,

magát a hadi test bal szárnyához kapcsollya.

Az Éjszaka Homállyai eltűnvén , négy száz

ezer emberből álló ellenkező Hadak, mellyek majd

1500. ágyúval kérkedtenek, kegyetlen tüzelés kö

zött léptek az öldöklés tágos mezejére. Fő Her

czeg János czéllyát el nem érhettvén , Hadaink'

bal szárnya Herczeg Roszenberg Vezérlése alatt a'

környékező Ellenséges Lovaságtól vissza nyomat

tatott, midőn a franczia bátorság eleintén Hil

ler, ennek meg betegedése után pedig Klenau

parancsolattya alatt lévő jobb szárnyunknak, As

perm, Eszling, és Enczersdorfig való előnyomu

lását meg nem gátolhatta. Azonban Napoleon

három hadi osztállyal, Test őrző Seregével, és

száz ágyúval Fő Herczeg Károly Derekát nagy dü

höséggel meg támadta, és azt egy órányi mesz

szeségre vissza nyomván, győzedelmeskedő jobb

szárnyunkat is a vissza vonásra kéntelenítette,

ugy hogy ezen veszedelmes környűlállásokban

Fő Herczeg Károlynak, ki már a Magyar Hazá

tól, és Morva Ország egy részétől elvágattatott

vala, egyébb nem maradna hátra, mint szaka

datlanul következő Tusakodások között Cseh Or

szág felé való vissza vonását védelmezni, és a'

meghatározó Wagrami szerencsétlen viadalnak

véget vettni. - - -

*

525.
*

A Francziák tökélletes győzedelmet nyér

vén, számtalan, hamuvá változott népes Helysé

gek, a szorgalom', és jámborság áldott szállá

sai a véghetetlen szükség tágos térségévé tétet
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tek. Hogy undorodást ne okozzak, nem rajzo

lom a vérengző Csata-mező rettenetességét; el

halgatom a ki rablottak szívszaggató zajgását,

kik honnyok szikrázó fedele alatt menedéket ke

restenek; nem érdeklem a halállal küszködő se

besek borzasztó nyögését, a halandók utolsó

fohászkodásait, nem emlétem az el esett kato

nák és dögtestek határtalan Ezereit.

A Sebesek temérdek sokasága minden se

gedelem nélkűl a küszködés piarczán gőzölgő vér

patakokban hevervén, már Szent Jakab hava

0-kán, és 7-kén szekereken több ezerek indítat

tak Bécs Városába, hasonló számú szerencsétle

nek pedig, kiknek a koczkavetés valamiben ked

vezni látszatott, gyalog tengődtenek könyörűle

teségre méltó állapotban az Ispitályokba. A me

vezett holnap 10-kén e szükségre ismét 700. sze

kerek parancsoltattak; de ezek se lévén elegen

dők, a Városi Kapitányság által minden fuvar

tulajdonosok meg kérettettek, az engedetlen vá

"rosi fuvarozó kocsisok pedig ezen felebaráti sze

retet gyakorlására kénszeríttettek. A Sebesek,

kik közzé Bessieres, Bernadotte , Maszena osz

tályos fő, és 52. All-Vezérek számláltattak, a'

Csata-mező fertelmét elhagyván, 150. napszámos

rendeltetett a dög-testek eltakarítására; de ezek

nek undorodást okozó foglalatossága, minekután

na a veszedelmes nehéz szag miatt rövid idő mul

va viszsza térének, 8oo. Ostriai Fogolyra szállott,

A számos Ispitályok a Sebes sokaságot elnem

fogadhattván, valamint a Rennvegi Liszt-Csűr,

a Császári kép-gyűjtemény épűlettye, a Széna

"Vásárhelyi katona-szállás, és a ligetbéli védítő

kert roppant szobáji ezen szükségre fordítattak:

•úgy Bécs szomszédságában lévő Ulrichskirchen,

Mauer, Mariabrun , Szent Vida , Mőllersdorf,

Stokerau, Lanczendorf, Ottakring , Petronell »



Szent András , és Herczogenburg Helységekben,

nem külömben Kloszterneuburg, és Szent Hipo

lit Városában, új Ispitályok nyerték helyhezteté

söket, mellyeknek belső készűlete a Székes Városra tekéntett. • • • - -

524.

- Azonban Fő Herczeg Károly a Hollabruni

viaskodás után Szent Jakab hava 10-kén Znoi

ma Városába érkezvén, és a következendő nap

Napoleon is ezen Város előtt megjelenvén Seré

geivel, kemény tüzelés között a dolog erős via

dalra kerűltt; mindazonáltal már a Nap nyugta

előtt egymásnak izengettek az ellankadt Seregek"

vezérjei. Az ágyúzás meg szűnvén, az Ostriai rész

ről Zászlós Ur VVimpfen, a Francziákéról Her

czeg Berthier Sándor még azon éjjel fegyver

szűnést kötöttek, mellynek következésében az el

foglaltt Tartományokon kívűl Posony Városa a'

Brunai, és Gréczi Fellegvár, nem külömben Ti

rolis havassai, és Fiume tenger parttyai a Fran

czia, Szövetségnek" a : -

Ambár Herczeg Lichtenstein János Szent

Jakab hava 15-kén a békeségről való alkudozá

sokat elkezdette, még is folytatta Napoleon a'

hadi készűleteket, erős Sánczok, új vizi járások,

és híd-fők, szerkeztetését; katonái pedig a Far

kas-hídja előtt, hasonlóképpen a Berchtoldszdor

fi, Lieszingi, és Vähringi sík-mezőségen tábori

Kalyibákat építettek; e végrea Palánkokat, desz

kákat, és egyébb szükséges Fákat a hatalom fe

ne Jussával elfoglalták, a kizsákmányoltt Lako

sok házait ablakjaitól, és ajtójitól megfosztották,

sőtt a'"* Lakásaik lefeddésével is

fenyegették, . .

*«
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Napoleon a Személy, és vagyon bátorságát

ajánlotta ugyan a Bécsi küldötségnek, de, hogy

bővelkedő pénz-tárának új öregbülést szerezhes

sen, Bécs Városára 50,000,000. Fránkból álló ha

di adót vetett, felét pengő , más felét papíros

pénzben kívánta; ezen kívűl 17475 Font talpbőr,

#008. Font talpbélés, 505. font főbőr, 5000 Öl

fa, 41700 mázsa széna, 48,000. mázsa szalma,

72400. mérő zab, 11194. akó Bor. 600. Mázsa

Riskása, 45125 réf külső köntösre szolgáló ,

54200 réf setét kék; 1774# réf Skarlát, és 20026.

réf fejér posztó, 67844} réf fejér, és 50074 réf

kék ugy nevezett Cadisz, avagy gyapjúból bélés

mek készíttetett közönséges szövevény , 105904

réf vászon, 4616. font Marha bőr , 5220. font

Bagaria, 2400 font nyers Borjú-bőr, és több Má

zsa seb-kérő tépet. haladék nélkűl való ki szol

gáltatását meg parancsolta. -

Az Ostriai Kormány szék a ki ürűltt, vagy

elfoglaltt pénztárak szegény állapottyát megfon

tolván, ezen terhes kéremények öszve gyűjtésére

személybéli adó ki irásához folyamodott, melly

végzés következésében a Herczegek 500. a Püs

pökök, süveges Prépostok, és Apátok, kikhez a'

Grófok jároltak, 150. a Kánonokok 50. a Zász

lós Urak 40. a Nemesek, titkos, Udvari, és elő

terjesztő Tanácsosok, All-Előlülők, Nagy Keres

kedők, Pénzváltók, Nemes Jószágok, és Műves

házak Tulajdonossai 15. Czimes Udvari, és va

lóságos Császári Tanácsosok, az Evangelika Val

lást tartó fő Lelki Pásztorok, a hiteles Jegyzők,

tudományos Tehetségbéli jeles Tudósok, és ha

szon-bérlők 12. az Udvari Titoknokok, a Laj

stromozó, Kiadó, Jegyző,Taksáló, Számvévő Ud

vari Tisztségek Előljáróji hasonlóképpen minden,

Császári hivatalban lévő Fő-Tisztviselők, Igazga

tók, és Sáfárok, Esperesek , és megyés Papok
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10. a függő kormány-Székek Titoknokjai, az

ezeknél munkálkodó Tisztségek , és a Városi *

Tanács Előljárói, a Jegyző-könyvek Irói, rend

szerént való Oktatók, Pénz-szedők, Szék Ülők,

Házak Tulajdonossai, és sajátságokból Élők 8.

a kerűletbeli Biztosok , Udvari Szerkeztetők,

számvevő, és Városi Tanácsosok , viszont-Vi

gyázók, Segédek, Uraságbéli Tisztek, Bécsi Pol

gárok, és különös Oktatók 6. a Tartománybéli

hivataloknál szolgáló all-Tisztviselők, udvari Laj

stromozók, és Irászok, polgári járandóság nél

kűl szűkölködő Bécsi Mesteremberek, a tarto

mányi Városok Tanácsossai , és Polgárjai l; a'

közönséges világi, és Szerzetes, Papok, az An

gol kis Asszonyok, és Szent Orsola Apáczái 5.

az itt meg nem nevezett kissebb Tisztviselők, a'

Város előtt lévő polgártalan, és szabad kézzel

munkálkodó Művesek, külső rendbéli szerzetes

Személyek, mind két nembéli Cselédek 2. az Ud

vari, és egyébb Tisztségeknél lévő ajtón-állók,

hívatalos szolgák, közönséges vadász , mester,

Sörfőző, Molnár Legények, és Inasok, a Nap

számasok, és házas Zsellérek 1 forintot, a há

zatlanok 50. krajczárt fejenként a Városi pénz

tár-hívatallyába bé fizettni, úgy az Asszonyok is

Ferjök sorsát követni, és a kenyeres Gazdák

minden Gyermektől, ha az a tizenkettődik esz

tendőt által hágta, a meghatározott tartózás fe

lét le tenni köteleztettek; egyedűl a külső Or

szági követek, és ezekhez tartozandó személlyek,

a ki rekesztő engedelemhez képest a Török Bi

rodalmi Jobbágyok, a valóságos, és valamely

gyámolító kegyes Intézetben lévő szegények, Szent

Erzsébet apáczái, a kolduló, és Irgalmas Bará

tok szabadítattak fel ezen adó terhe alól.
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525.

A gyülevész Franczia Betegek az Ispitályok

ban az elegendő ágy-Vetések szűkében szalmán

henteregvén, minden házi Gazdának kötelessé

gűl adatott, egy madráczot, egy paplant, egy szal

ma-zsákot, egy Vánkust, és két lepedőt a kiren

deltt Csűrökbe bé vinni, vagy ezek meg szerzé

sére 70 forintot le fizetni.

A Skótus bástyára helyheztetett puskaporos .

Műhely, mellyben a franczia Pattantyúsok egy

mesterséges tűzi-játék készítésében foglalatoskod

tak, kis Asszony hava 14-kén rettenetes Csatto

gással felvettetett. Ezen kietlenség alkalmával a'

levegőbe repdeső tüzes-lapták a Réműlés kívűl

Bécs Városának semmi kárt nem okoztak ugyan,

de számos franczia Munkások élettyőkkel adóz

tanak gondatlanságokért. - - -

Következendő nap keletével az ellenséges

Duna-kapitányság vitorláit, és három színű ha

jó-zászlóit szabadon lebegtettvén , már reggeli

nyolcz órakor szakadatlan ágyúzással hirdette az

öszveséges harangok zengése között Napoleon'

születése napját. Ki ki, ha környűlállásai meg en

gedték, Schőnbrunba nyomakodott a nagypom

ázás szemlélésére. A drága német All-főldi sző

nyegekkel felékesítetett Szent István Templomá

ban a bé vett franczia szokás szerént negyedfél

órakor Szent Ambrus dicséretével kezdődött a'

fényes Isteni szolgálat, mellyet az Olasz Országi

All-Király a Hívatalok, és Méltóságoktól"
vétettve, jelenlétével meg diszesített, ki, midőn

a Templom Tornáczába lépett, 15. dobütéssel

tiszteltetett meg a rendben álló franczia katona

ságtól. Estve egy nyomorultt tűzi-játék után, az

egész Város' meg világosítása rekesztette bé ezen

nap erőszakos Inneplését.
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A Békeségről való alkudozások közepette

Szent Mihály hava 6-kán az öszve kapcsoltt Cseh,

és Óstriai Udvari fő Kormány-szék, a hadi szám

vévő, Bankó, Pénzverő hívatalok, és egyébb Csá

szári, 's Királyi Épűletek, Fő Herczeg Károly té

li, és nyári Palotája, ingatlan jószágokat tartó

onostorok, Herczeg Lichtenstein, Zinzendorf,

Gróf Stadion pénz, és leveles Tárai lepecséltet

tek. A Város Házának minden szobái, szekrén

nyei, és rejtek-hellyei kirendeltt franczia Bizto

sok által szorgalmatossan meg visgáltattak né

mely elárultt Császári Vagyon fel találása végett.

Megfeleltt a kimenetel az Ellenség Várakozásá

nak, mert egy Pincze setétségéből enyihány kü

lömb külömb értékű papíros pénzzel megterheltt

Ládák napfényre hozattattak, mellyek még Bécs

ostromlása előtt régi irások Czime alatt a Váro

is Tanács gondviselése alá bocsátattak, -

526.

Szent Mihály hava 15-kén kezdettek a Fran

cziák a Városi" fel vettetésére tárgyazó Al

lásások készítésében foglalatoskodni, és követ

kezendő nap a' ki ürűltt Lieszingi, és Weinhau

szi hadi kalyibákat, mellyeknek öszve zsákmá

nyoltt készűletei a gyámoltalan szegénység hasz

nára fordíthattanak, volna, fel gyújtották.

Ezen nap az Ostriai Kormány-Szék Fő, és

All-Előlülőji, ugy a Város Kapitánnya is hívata

los szobáikban, Herczeg Zinzendorf pedig szo

kott lakásában a belső bátorságra ügyellő fran

czia Katonák által olly kifejezéssel őrízet alá vé

tettek, hogy ha a hátra lévő hadi adó negyven

nyolcz Ora elfolyása alatt a Franczia pénztárba

be nem fizettetne , személlyök zálogul le fog

tartóztattni; a kik azután csak, minekutánna a
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Bécsi Pénzváltók a kezességet magokra válalták,

estvéli tiz órakor helyheztettek szabadságba.

- Mindszent hava 11-kén egy Ifjú vakmerően

halálra vetette fejét, midőn elrejtett tőrrel fel

fegyverkezve, Napoleon lakó szobáiba csúszott,

és, minekutánna szembetűnő alkalmatlanságával

maga ellen gyanút indított, elfogattattván, hime

zés nélkűl meg vallotta, hogy Napoleon meg

yilkolását fel tette elméjében. A Császár szemé

f, engedelmet ajánlott a szerencsétlen Ifjú

nak, ha a Vétek-szerző, vagy serkentető Fő-Bű

nőst meg nevezi; de a meg átalkodott egyebet

nem ejtett ki szájából, hanem csak, hogy Erfur

ti születés légyen. Ezen szerencsétlen még azon

nap, mivel védelmére semmit nem állított, sőtt

esze telyes birtokát bizonyította, három puska

lövés által a főben marasztalásra itéltetett.

Egyes Francziáktól elkövetett kegyetlenségek

tér" egy példamányt emlétek, hogy a bo

szuálló Nemesis azokat, kik embertelen vad in

dulattyaikkal a Természetnek szeléd törvénnyeit

tapodgyák, nyomban követi, és későbben, vagy

korábban el éri áldozattyait. Azon alkalommal,

midőn ezen háborúban az ellenséges Sokaság

Ostria határaira lépett, és a megfélemlett hív

Jobbágyság békeséges Tüzhelyeit elhagyván, az

utatlan Vadonyok setét barlangjaiban menedé

ket keresett egy franczia káplár, az embertelen

ség rabszolgája, a Zsákmánylás dühétől indit

tattva, egy ki ürültt árva hajlékba rohantt melly

ben egy négy esztendős gyermek almával játszo

gatott. A vad katona képzeltt Várakozásaiban

meg - csalattattván, ezen ártatlan Teremtést,

ki almáját, mind egyetlen Tulajdonát mosolyog

va neki nyújtotta, fegyvernyársával által verte,

és testét ivőltések között a Ganéj halomra vet

mi nem irtózott. Fel virradott nem sokára a'
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Gyilkos lelki-esmérete, ki, mivel az ártatlan Gyer

mek Jószívűsége, és maga kegyetlensége szűnte

len eleven képzelődésében forgott, nehéz kedvű

ségbe merűltt, és végtére ész-szenderedésbe es

vén, Mindszent hava 15-kán a Barnabíták mo

nostorában saját fegyverével fertelmes tettekkel

meg mocskoltt élete napjait bé rekesztette.

527.

Ostria részéről Herczeg Lichtenstein János

a Francziákéról Gróf Champagny Nompere a'

békeség kidolgozására rendeltt tellyes hatalmú

Biztosok Bécsben Mindszent hava 14-kén Mun

kájokat végsőképpen tetézvén, Délután négy óra

kor száz ágyú durrogás hirdette a Békeséget,

mellynek Czikkellyei a békélő hatalmasságoktól

nevezett holnapnak 15-kén és 16-kán meg erő

síttettek, és az erről szólló kőlcsönös Levelek

20-kán fel cseréltettek. Ezen Békében Felséges

Urunk Napoleonnak minden tett, és teendő Ren

deléseit meg esmérni, a Szalisburgi, Berchtoldsz

gadeni Herczegségeket, felső Ostriában az egész

Inn-negyedet, és a Traumi negyed egy részét,

Olasz Országban a Goriczi Herczeges Grófságot,

a Montefalkonei Uradalmat, a Trieszti kormány

széket, Karnioliát, Karnioliában a Villachi Já

rást, Grizoniában a Raczünszi Birtokot, a Szá

ván túl lévő Horvát Országot, Fiume Városával

a magyar tenger parti kerűletet, és Ostriai Is

triát a Franczia Császárnak; némelly Cseh Ország

tól függő, de a Szász Királyságban fekvő Hely

ségeket, egész napnyugotti, és úgy nevezett új

Gallicziát, Krakó Városa kívűl a Visztula jobb

" meg határozott Vidéket, napkeleti Gal

jeziában a Zamoszki Járást a Szász Királynak

engedni; ezen kívűl O-Gallicziának napkeleti ré
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szében 400.000 embert tápláló Főldet a Musz

ka Császárnak ki szabni kénteleníttetett.

328. f

A Békeség meghitelezése után Napoleon

Mindszent hava 16-kán Schönbrunból Parisba

utazott egy nagy „Dolognak végre hajtására, és

ezen nap kezdődött Dél után negyedfél óra

kor á Skotus, és Karinthiai kapuk között lévő

erős Bastyáknak felvettetése. Ezeknek szomorú

sorsát követték a Francziáktól elfoglaltt Erősé

gek, és az Idő ragadozásának részszerént mosoly

gó néhai Várak Omladékjai is, mellyek már

századoktól fogva csak görhes Baglyok', és De

nevérek Rejtekjei valának. -

Ezen holnap 25-kán, 24-kén és 25-kén a'

Bécsi zagyva nép a Város árkolattyába tolódott,

és a fal-romlások között találtatott, egéséges

Téglák elidegenítésében foglalatoskodott. Szé

gyenlem saját tapasztalásomat az onoka világgal

közleni, azért szőnyeget vetek azokra, kik a Ha

za szerencsétlenségét saját hasznokra fordíttani

ákarván, Gyermekeket, és a Nép Sepredékét

ezen vétkes Cselekedetre öztönöztek. * *

A Béke ki hirdetésével ki mozdultt bé sán

czoltt fészkeiből az ellenség, és Szent András ha

va 20-kán Bécs Városa is meg menekedett unal

mas Vendégeitől, tsak az által nem szállítandha

tó Betegek várták a ki nevezett Ispitályokban

egéségöket.
- * * -

Az Ostriai lovas, és gyalog vár-őrző Sereg

a temérdek sokaság öszve folyása között Szent

András hava 26-kán hadi fénnyel Bécs Városá

ba érkezett, és szállásra a külső Városi Polgá

rokhoz menvén, a Tisztek a Városi Tanácstól

meg vendégeltettek, a köz emberek pedig egy

••
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icze boron kívűl fejenként egy, a Strázsa mes

terek három, és a Káplárok két forinttal meg

ajándékoztattak.
-

Következendő nap tartotta köz szerelemre

méltó Felséges Urunk Dél után négy órakor Ö

röm - kifejezések között székes Várossába való bé

menetelét, és egy óra mulva az Anya-Város

Hóstádjaival a Házak meg világosításával disze

sítette ezen örvendetes napfénnyét.

Nevezett Holnapnak 29-kén Ferencz Csá

szár az Ország Naggyaitól, katonai, és polgári

méltóságoktól, és udvari hivataloktól körűl vé

tettve, nagy pompázással Szent István mennyei

hajlékába ballagott, hogy a Békeség tökéllete

sűléséért az ájtatos sokaság jelenlétében buzgó

háladatosságát az Egek Urának letehesse. Estve

a játszó szinekbe szabad bémenetel engedtetett,

és az öszveséges Házak ismét csinosan meg vilá

gosítattak.

Ferencz Császár kegyes Uralkodása keletétől

fogva a valódi Erdemnek megjutalmaztatását fő

kötelességei közzé számlálván, Bécs Polgármeste

rét Nemes Wohlleben Istvánt, Szent István após

toli Kiraly jeles rendjének kiss Keresztes Vitézét

az Alsó Ostriai kormány - szék valóságos Taná

csossává ki nevezni; a Város Tanácsossát Leeb

Antalt a kj szabott váltság kegyes elengedése

mellett az Ostriai Nemeséggel, Mayer Mihályt a

Városi adó szedő Hivatal Fő Tiszttyét az arany …

Lánczon függő Nagy - Morausz Mátyást városi

külső Tanácsost, és egyszersmint Magyar Koro

na Vendégtartót a középszerű, Ján Ferenczet pe

díg, a Polgár lovas, Sereg Felhadnaggyát, Ro

ger Pált, az első polgár tüzes lapta vető Csapat

Tiszttyét, és Frank Mátyást a polgár Ezered

Számtartó Irányát a kissebb arany érdem pénz

zel, nem külömben a közönséges polgár hű
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séget, melly az elenyészet veszedelmes idő pont

- ban a Felség meg elégedését lekötelezte, hat,

helyes felirásokkal kérkedő ágyúkkal megjutal

mazni; az Ispitályokban lévő katonákat nemzet

választás nélkűl fejenként két forinttal gyámo

lítani, és a szükségben tengődő Szegénység kö

zött 100000 forintot fel osztattni méltóztatott. ,

520

A? balgatag Szerencse már Napoleon' minden

kivánságait tellyesítette, csak a Házaság óhajtva

kivántt gyümölcsével nem boldogította napjait;

azért életének negyvenedig esztendejében más

Feleségtől Orököst remélyvén, tizenöt esztendei

házassága után Josefina hitves-Társától való elvá

lasztása 1809-dik Esztendőben Karácsony hava

15-kén a Nagy Tanács által meg határoztatott,

és ezen végzés következésében 1810-ben Boldog

Asszony hava 10-kén az Egyházi Fő Törvény

Szék által, a Párisi Szent SzékItélete meg erő

Síttetett. *

- Napoleon Szemeit Ferencz Császár öregbb

Herczeg kiss Asszonyára, Maria Ludovikára sze

gezvén, Herczeg Berthier Sándort Bécsbe utasí

totta a fen - tiszteltt Jegymátka meg kérésére,

ki 1810-ben Böjtmás hava 5-kén Herczeg Schvar

czenberg nyári Palotájábol Bécs Városába va

ló pompás bémenetelét tartván, még azon nap

hitelt adó Leveleit Felséges Urunknak által adta

8-kán a Császári Szék előtt Fejedelmének forró

kivánságait ki nyilatkoztatta, és Napoleon drá

ga kövekkel ki rakott képfestésével, és kézi

irattyával az eljegyzett Herczeg Kis-Asszonynak

kedveskedett. Minekutánna Maria Ludovika Napo

leonhoz való hajlandóságát ki magyarázta, a ké

rőtől a Franczia Császár nevében Fő Herczeg

«
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Károly kérettetett meg, hogy az egyházi öszve

adás alkalmával személlyét visellye. |

Ugyan ezen holnap 9-kén „a Felséges Ud

var Fő Méltóságok, és titkos Tanácsosok jelen

létében lemondott Maria Ludovika a várandó

Óstriai örökösödés jussairól, és 11-ben Dél után

hat Orakor innepelte a Szent Agoston Szerze

tesek udvari Templomában az ágyúk Durrogá

sai, és öszveséges harangok Zengése között egy

házi öszveadását., Felséges Urunk, hogy ezen,

Óstriára nézve boldog ldőket jövendelő történe

tet a késő maradékra bocsáthassa, arany, és

ezüst Emlék-pénzeket verettetett; *) az egyházi

foglalatosságok után pedig a Játszó - szinekbe

szabad bémenetel engedtetett, az Anya - Város,

és öszveséges Hóstádok ékesen meg világosítat

tak. Az épületek között a 565 láb nyomnyi hos

szaságú, és 80 magoságú, 50,000. külömb kü

lömb szinű lámpásokkal fel ékesített néhai

Német Birodalomnak Iró - háza ki tündöklött,

és az ősz Régiség tündér-palotáival vetekedett.

El búcsúzott 15-ban könyhullajtások között Bécs

Városától Maria Ludovika, és az öszveséges hív

Jobbágyok áldásait magával vitte.

550.

Felséges Urunk az Ellenség kitakarodása u

tán a meg csüggedtt Pénz állapottyának felsegél

*) Az egyik felén ezen Felírás között: „ Napoleonis

Gall. Imp. et M. Ludov, Franc. A. Imp. F. A. A.

Felicibus nuptiis “ két egybe foglaltt égő Fáklyát,

a másikán Rozsa és Borostyán koszorúban követ

kezendő szavakban: Vota publica. Vindob. X.

Mart. MDCCCX, a közönséges könyörgést szabad

szemlélni. - - -

- lésé
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lésére, valamint már 1800-ben Karácsony hava

10-kén az ezüst művek ki szolgáltatását meg pa

rancsolta, és ezen köteleség alol csak a kanalakat

fel szabadíttván, minden latért 4 forintot 9. kraj

czárt ajánlott bankó ezédulában: ugy a' pengő

pénz, ki folyásának meg gátolására minden szük

ségtelen külső Országbéli Portékák bé hordását

megtiltotta; 1810-ben Szent Iván hava 6-kán a'

– Bécsi Asszonyok elréműlésére az elfoglalással, és

énzzel való büntetés alatt a kávét a közönséges

ereskedésből ki rekesztette; Karácson hava 27

kén Szent Banedek , szabásai szerént élő Szent

Antal Apát örmény szerzetesseit, közönséges tisz

teletre méltó Apátjok BabikAdeodat esedezésére,

ki az Ecimiaciai Érseki czímmel fel vagyon éke

síttve, Bécs Városába elfogadta, és azokat a'

Placzl nevezetű Hostádban lévő Kapuczinus A

tyák klastromába helyheztette, ") kiknek csekély

*) Ezen Örmény Szerzetes Rendet, Sebaste nevű A

siai Városból származott Örmény Apát Mechitar

di Pietro, kitől tagjai M e c h i t a ri s t á k n a k

neveztettnek, alkotta, ki ájtatos foglalatosságait

17o1-ben Szent Mihály hava 8-dik napján Honstan

czinápolyban kezdette, és 1705-ban a Morcai fél

szíget Moton Városába költözött. Ezen ájtatos

gyülekezet mindazonáltal a Török üldözés nagy

ságát nem türhetvén, 1717-ben Velenczében ke

resett menedéket, és 1775-ben Pünkösd hava 5o

kán Boldog emlékezetű Mária Thereziatól Trieszt

Városába szállíttatott, a hol addig zsoltározott az

Egek Urához, méglen a Francziáktól 1810-ben

minden vagyonnától meg fosztatott, és nyomo

rultt állapotban elszélesztetett. Felséges Urunk

kegyes szárnyai alatt ezen időtől fogva nagy

Bécs Város II. Dar. I.
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Számra olvadott tagjai az Anyavárosban zsoltá

rozó szerzetes Társaikhoz mendegéltek. 1811-ben

Böjt más hava 20-kán a hirdető Levelek sze

rént 1.060,705,755. forintra szaporodott Bankó

Czédulák” becsét egy ötöd részre leszállította,

ezeknek meghatározott idő alatt való bécserélésé

re Bé-Váltó czédulákat rendeltt, és az Ország'

adóságainak ki szabott kamattyát felére leszállí

tOtta. - - -

#

551, *

Pruszia, és Ostria Szerencsétlenségei után

alkalmatoságot keresett Napoleon a bálvány O

rosz Ország megtámadására, mellynek leűltetésé

vel már előre az Onkény Uraságnak mosolygott,

E végre az Angol Nemzetnek, mind meg en

geszthetetlen Ellenségének nagyobb bészorítása

örvével a keleti, és északi tenger között fekvő né

mely Tartományokat, nevezetessen 1810-ben Ka

rácsony hava 10-kén az Oldenburgi Herczegsé

get, Sándor Muszka Császár testvér Hugának

Katalinnak Orökjét, Hamburg, Lübek, és Brema

kereskedő független Városokkal a Franczia Biro

dalomhoz kapcsolta, és nem csak ezenhatalmasko

dásával, hanemPoroszOrszágban fészkelt terejének

helyheztetésével is az Orosz Birodalom Türhe

tetlenségét fel serkentette. Alkudozásokba eresz

*-*

ájtatossággal folytattya Bécsben az isteni szolgála

tot az Anyaszentegyházat szép állapotba helyhez

tette » 26. áldozó, és felesküdt papot, és 4. szerzetes

Nevendéket számlál, az örmény Ifjuság oktatásá

ban, nem külömben a keleti, és nyugotti könyv

nyomtatásban foglalatoskodik,
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kedett ugyan a ravasz Franczia a Muszka Ud

varral, hogy nagy Előképezettyeinek sikeres vég

rehajtására időt nyerhessen de a valóságos meg

egyezésre tárgyozó Intézeteket megvettvén, felpat

tantotta a háború emésztő lángját.

Olasz, Nápoly, Német Országok, a Rajna

béli öszve szövetkezett Tartományok a Varsói

Nagy Herczegséggel, mellyek öszveségesen a Pa

risi Levelek szerént Nagy Franczia Ország ré

szeinek tartattak, Napoleon űgyét védelmezték;

hasonló képpen Dania Pruszia, és Ostria önnön

Jóvoltára nézve az alkotó Franczia Rendszabás

hoz állani kénteleníttetett.

A Muszka 1912-dik esztendőbéli Böjt más

hava 21-kén a Svéd, és Pünkösd hava 5-kán az

Angol Nemzettel öszve szövetkezett, ugyan,

mindazonáltal magányossan bírkózott hazája szi

vében az Oriási ellenséggel.

A temérdek Franczia erőkét fő részre om

lott; az egyik Szent-Iván hava 24-kén Napoleon

személlyes vezérlése alatt Korvnónál a Memel,

vagy Niemen vizén által szállott; a másik Jero

nimos Vesztfáliai Király, ennek Szent Jakab-hava

29-kén történt el bucsúzása után az Auerstädti,

és Eszlingi Herczeg (Davoust) Kormánnya alatt

Novográdnál gyülekezett öszve; egy különös

Had Magdonáld alatt 20,000. Pruszusokkal öszve

kaptsolva, Kurlandia ellen tartott, az Ostriai Segéd

Sereg , melly 1812-ben Böjtmás hava 14-kén kö

tött Szövetség következésében Herczeg Schvar

czenberg Károly igazgatása alatt 5o,ooo. emberből

állott, már Szent Iván - hava 10-kén a Varsói

Nagy Herczegségben tanyázott.

Tizenegy kegyetlen Tusakodások után,

melyekben a Muszkák Létőkért, a Francziák

pedig élhetésökért viaskodtanak, a Haza Védlői

- - L 2

-
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az Ellenség gyors lépéseit meg nem gátolhat

ván, végtére kéntelenek valának azon utakat fel

fedezni, mellyek, Moskó Városához vezettenek,

Napoleon, ki féketlen rabszolgainak kellemetes

téli szállások', és mindennemű bővség remén

nyével hizelkedett, a Muszka Czárok magasz

taltt régi Lakhelyéhez ragasztván törekedéseit,

1812-ben Szent Mihály hava 14-kén ki szegezett

czéllyához érkezett. . -

Azonban Moskó Városa Rostopschin elinté

zésére, ki ottan a hadi Dolgok kormánnyát tar

totta, a jeles, és vagyonos Lakosoktól elhagyat

tatott, és minden tüz ellen való eszközeitől meg

fosztattván, halálra itéltt száz Rab által felgyújta

tott, mellynek több mind három negyedrésze rö

vid idő mulva csillámló hamuban gyászolta néhai

méltóságát, csak a Kreml nevezetű Vár a Muszka

Uralkodók, régi dicsőűltt Lakhelye menekedhe

tett meg a rettenetes Lángok haragjátol.

Ezen magasztaltt Városnak az Éghajlathoz

kapaszkodó tüzes Oszlopa hirdette a "Muszka

hazának. Napoleon sebes lépéssel közelgető rom

lását, ki nem sokára szükségeinek nagyságát

mélyen érezvén, a Haza - tartásra tárgyozó ren

deléseit meg tette alattomban, és Szent Mihály

hava 19-kén, minekutánna hivalkodó dűhének

örök emlékjére a Kreml nevű várt fényes épü

lettyeivel fel vettette volna a Moskói nagy pusz

tából kitakarodott kegyetlen Zsoldossaival. Azon

nal husz Ezered Kozákok, és két osztály Oroszok

indulóba ereszkedvén, üzőbe vették az ügető

Ellenséget, és Pruszus Országig egyre sarkalták

a kérkedékeny franczia hatalom ellankadt marad

ványait. Maga Napoleon Veszedelemben forog

ván, Karácsony, hava 5-kén a Nápolvi Király,

Mürat Joakim kezére bocsátotta a hadak kor

«*
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mányát, és Varsón által sebessen Paris felé

folytatta uttyát, hogy 500,000. új katonák sze

dését siettethesse. - - .

Eltávoznék czéllyomtól, ha a kegyetlen Csa

ták”, és a Franczia vissza vonulás le írhatatlan

rettenetességét eleven festékkel rajzolnám, elé

légyen megjegyezni, hogy 500,000. jól felkészűltt

gyalogságból, és 60,000. lovagokból álló franczia

fő hadi testet a rendkívűl való huzamos fagy,

a csattangló boszus Ellenség, az élet fogyatko

zása , és irtóztató nyavalyák sullya majd csak

nem egészlen meg emésztvén, egyedűl csekély

számu csoportnak kegyelmezett. *

A roppant Franczia hatalom Töredékjei ron

gyokba, és az el esett Lovak nyers bőrébe bé

ólyázva, Lovaság, hadi tár, és vontató nélkűl

""méltó állapotban szűntelen vesz

szőzés között a Muszka határokhoz érvén, Pru

szus, és Szász Ország szívébe vitték a vérengző

Tusakodások veszéllyét, és ezen Tartományok

ban mint sajátságokban fészkeltek.

Igy lévén a Futamlók szomorú állapottya,

a Pruszus Segéd Sereg York vezérlése alatt Ka

rácsony Hava 50-kán Tilszitben az Oroszokkal,

az Ostriai pedig Krakóban a Lengyelekkel eggyes

ségre lépett. - - -

552.

Valamint a Francziák minden Szász, és Pru

szus Erősségeket, és kőfallal békerített népes He

lyeket foganatos állapotban helyheztettek: ugy

Berlin védelmezéséhez ragaszkodván, a Porosz

Királyt házi népével Sziléziai Boroszló Városába

futtatták, ki ama számtalan kicsikarások, elnyo

mások, hatalmaskodások, és bitanglások tekén

tetéből, mellyeket, ámbár az, 1806-ban kötött
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Béke ponttyait híven tellyesítette , franczia Or

szágtól szenvedni kénteleníttetett, 1815-dik esz

tendőbéli Bőjtmás hava 2-kán meg támadó, és

oltalmazó frigyet kötött az Oroszokkal, és pél

dáját a Meklenburgi Herczeg is követte.

Azonban a fráncz új katonák külömbféle

Csapatokban csuda serénységgel Német Biroda

lomba tódulván Napoleon 1815-ban Szent György

hava 15-kén Párisból ki indultt, és már ezen

holnap 28-kán Naumburgba vitte fő hadi szállá

sát. Nem sokára kemény viadalra kerűlvén a do

log, a Lűczeni , és Bauczeni véres ütközetek

után, mellyekben mind a két ellenkező Fél ma

gának tulajdonította a győzedelmet, franczia rész

ről tett ajánlásra Szent Iván hava 4-kén követ

kezendő holnap 20-káig tartandó fegyvernyugvás

tökélleteségre hajtattván, meg szűntt az Ellensé

geskedés, hogy a hadi készűletek háborgatások

nélkűl új erővel folytatthassanak. -

Ferencz Császár, ki már Bőjt elő hava 0-kén

Országainak határjaira szállított vigyázó hadaival

se egy, se más részre hajlását védelmezte, kö

vetkezendő holnap elején Napoleonnak maga

közben járását ajánlotta a közönséges állandó

Békeség helyre állítására, és ezen ajánlásának

támasszára a hadi készűleteket szaporította, ezek'

elősegéllésére Pünkösd hava 7-kén 45,000,000 a'

váltó papíros pénz értékével járó Anticzipacziós

Czédulák ki bocsátását meg határozta; a Magyar

Hazafiuság által Velitesek neve alatt önként állí

tott 10.000. Lovagok kívűl nagy számú új kato

nák állítását, és az Ország Véd seregek felkészí

tését meg parancsolta ; Szent Iván hava 16-kán a'

kávénak szabad vehetését nyiltt Levele erejével

felszabadította, és nagy Lelke a békeség kíván

ságával buzogván, hogy az alkudozásokat idő

hallasztás nélkűl személyesen előmozdíthassa,
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Szent Jakab hava Ő-kán Cseh Országi Brandeisz

Városocskában, az öldöklésnek Látpiarcza szom

szédságában vette szállását.

Az ellenségeskedő, Fejedelmek elfogadták

Felséges Urunk közösködését, és a Fegyver

szűnet Kis Asszony hava 20-káig meg hosszabí

tattván, Prága Városában tartandó közönséges

gyűlésre minden Hatalmasságok reá-állottak.

Napoleon a Szerencse változásának megve

tésével alkotó Rendszabásait erejének utolsó fogy

táig fen tartani törekedvén , a fegyver-nyugvás

közben hadait szaporította, a Pruszus, és Szász

Erősségeket"" meg tarlotta, a Városokat,

főképpen Drezdát a hadi mesterség meg kíván

tatásai szerént bésánczoltatta. * •

Elkezdőttek ugyan időközben a közönséges

békességre tárgyozó alkudozások, de a Franczia

Követ Coulincourt ellenkezéseire a Prágai Gyü

lekezetnek foganattya nem lévén, az Egyesűltek

1815-ban Kis Asszony hava 10-kén a fegyver

nyugvást felmondották. -

555.

Már egész Európa fohászkodva tekéntett Fe

rencz Császárfa, ki Napoleon meg átalkodott

Duskálkodását meg unván, a zűrzavarban forgó

világ kívánságainak tellyesítésére az egybe keltt

Hatalmasságokkal öszve szövetkezett, és nevezett

Holnap 17-kén hadat izent a Francziáknak.

Herczeg Schvarczenberg Károly kezébe ada

tott a hadi testnek igazgatása, ki a Pruszus Se

reg egy részével egyesűlve 320,000 embert szám

lált táborában, és Prágából Drezda, Napoleon

fészke, Herczeg Reusz Bajor Ország felé vonó

dott; Hiller János kormánnya alatt egy derék

Ostriai Sereg Olasz Országnak tartott, melly az
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elesett Óstriai német tartományokat, Horvát Or-,

szágnak, a franczia járom alatt fohászkodó ré

szét, Tirolis havassait, a magyar tengeri par

toknak kikötő hellyeit, Trieszt várossával meg

hódította, és Olasz Országba az Ecs vizéhez tet

te által a háborúnak néző piarczát , mellynek

#" az Olasz Országi All-Király tanyázott,

evenyében öszve fogdostatott új katonáival. A'

Svécziai korona Orökös (Bernadotte Károly Já

nos) a Pruszus hadaknak második részével ösz

ve forrasztott 100,000. FegyveresseiveI a Porosz

székes Város vidékét fedezte ; Blűcher Albert

Leopold 80,000. Burkussal Szilézia határait oltal

mazta; az Oroszok számos Ezerei a hadi mes

terségben jártas Vezérek alatt a Pruszus Várakat

bekerítvén, az Albis tulsó parttyán a köz czél

ra dicsőségesen munkáldodtak Európa ügyében;

VVellington Angol fő Vezér pedig a Spanyol fel

kelő Seregekkel a franczia határokon új Boros

tyán leveleket szedegetett. -

Napoleon ereje a tartalék seregekkel a Vá

rakban lévő katonaság kívűl több mintt 500.000.

emberből állott, ki népeit fényes jutalom , és

halhatatlan dicsőség reménnyével kecsegtette, né

mely meghitt embereinek pedig a meghóditan

dó tartományokban már előre ki osztogatta a ju

talmakat. Ezen igéret következésében a Fő Ve

zérek közűl Ney a Pruszus Koronát, Davoust a'

Meklenburgi Herczegséget, Mortier a Sziléziai,

és Vandamme, Europa átka, a Prágai Herczeg

séget már markában tartotta. -

55li.

Napoleon Berlin, Boroszló, és Prága Váro

sok elfoglalására vettvén igyekezetét, Kis Asz

szony hava 16-kán Drezdai bé sánczoltt tanyájá
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ból 140.000 emberrel leg először Szilézia felé

tolódott, és következendő nap Blűcher vezér

lése alatt lévő Burkus Sereget a vissza vonásra

kénszerítette. Azonban Wittgenstein vitéz Oro

szaival Drezda szomszédságában Pirna mellett lé

vő Franczia Sánczokon nevezett holnap 25-kén

győzedelmeskedett, Herczeg Schvarczenberg pedig

Töpliczen keresztűl Drezdáig nyomultt, és 26-kán

Város Ostromlásához fogott, -

Napoléon a Pirmai Veszedelemről, és a szö

vetséges Seregek törekedéseiról tudósítattván, Szi

léziából 60,000. Emberrel nagy serénységgel Drez

, da felé vissza sietett, hogy hadi dolgainak közép

ponttyát bátorságos karba helyheztethesse. Azon

nal megtámadta Blücher egy Orosz osztállyal egye

sűlve, Kaczbachnál Napoleon eltávozásával 80,000

re gyengűltt franczia Sereget, és kis Asszony ha

va 26-kán vett fényes győzedelme által, melly

nek 15,000. Fogoly, és 100. ágyú vala jutalma,

Sziléziát az Ellenség kegyetlenségeitől meg men

tette.

Napoleon a segétséggel czéllyához érkezvén,

a Kaczbachi veszedelem napján Drezda színe előtt

támadót parancsoltt a frigyes Seregekre, és 27

ben Herczeg Schvarczenberg Károlyt, ki a szün

telen eső-szakadás miatt a hadakozás szerencsé

jét nem akará új űtközethez kötni, valamely vesz

tességgel Cseh Ország szélei felé futtatta, azon

gyáva vélekedésbe merűlvén, hogy Seregét egész

len széjjel verte. -

Mivel a Szerencse Drezdánál a franczia

fegyvernek kedvezni látszatott , Napoleon Van

dammeVezérjét 40,000 emberrel utasította Schvar

czenberg el törűltetésére, és Cseh Ország meg

hódítására. Az elkövetett embertelenségektől el

híresedett Vandamme, ki magát már Prágai Her

czegnek vélte, útnak ereszkedett, és kis Asszony
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hava 29-kén Pétervaldéből Tőpliczbe vezető úton

Arbiszau Helységnél Osztermann Muszka Vezér

re találtt, ki 8,000. Orosszal az ötször nagyobb

Ellenséget meg támadta, és azt egész nap vissza

tartóztatta, méglen a Frigyesek előnyomulhattak

az elválasztó ütközetre. Az utatlan Vadonyok se

tétségében már Lesben álló Schvarczenberg Her

czeg hadai következendő nap Kulm mellett a'

hegyek torkolattyában a bátran előlépdegelő

Francziákra rohantak. Az ellenséges Sereg csak

hamar zavarodásba hozattattván, temérdek vesz

teséggel adózott vakmerőségéért, ellenben fényes

győzedelemmel 0,000. Fogoly , kikhez Vandamme,

és Haxo Vezérek számláltattak, és 80. ágyú lett

a Frigyesek tulajdona. -

Más felől Ney franczia osztályos Fő Vezér

a meg igértt Burkus Korona fénnyével mennél

előbb akarván dicsekedni, 200. ágyú által báto

rított 80,000. gyalog, és 10000. lovas katonával

Vittembergából, és Torgauból Berlin Városának

tartott, és Szent Mihály hava 5-kén Szeida, és

Czane szomszédságában Tauenczin Vezérlése alatt

lévő 20,000. Pruszus seregbe ütközött, melly ad

dig gátolta halhatatlan vitézséggel az Ellenség'

előnyomulását, méglen 10,000. Lovagokból, és

70. Zászló-allyából álló egyesűltt Svéd-Muszka se

reg a Svéd korona Orökös Vezérlése alatt Den

nevicz, és Jűterbok környékére érvén, az ütkö

zet sorsát el választotta. Tíz ezer el esett Fran

czia festette vérével a Csata-mezejét, ugyan an

nyi fogságra esett, és 80. ágyú ment a győzedel

meskedő Frigyesek birtokába.

Napoleon az eddig nagy kárral tapasztaltt

bal szerencse durczaságát meg törni igyekezvén,

még egyszer Cseh Országnak fordultt, hogy a'

szenvedett Csapásokat ezen tartomány elfoglalá

sával pótolhassa. Bátor szívvel fogadta Herczeg
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Schvarczenberg Károly Szent Mihály hava 16

kán Nollendorf, és Kulm Helységnél maga a'

Császár igazgatása alatt elő nyomuló francziákat,

kik sok holtak, és 2000. Foglyok hátra hagyá

sával csak hamar vissza utasíttattak,

555.

Minekutánna ezentűl Napoleon állása Drez

da, Vittemberga, és Lipszia között háromszeg

re szoríttatott, a Franczia Onkényes Drezdában

bátorságot nem találván, meg hitt Bajtársával,

a Szász Királlyal Mindszent hava 1-ső napján

Lipsziába takarodott. Ennek szomszédságában

készűlődött ama nagy el választó ütközet , melly

nek boldog kimenetele Europát az állandó Béke

reménnyével kecsegtette, és ama szomorú játék

nak véget vetett, mellyet Napoleon Nagyra vágyá

sa az emberi Nemzet romlásával temérdek idő

től fogva a világ átkára főképpen a Német ha

za kebelében játszott. • -

A Bajor Király, ki magát a Rajnai szövet

ségtől el szakasztotta, Mindszent hava 8-kán Eu

rópa ügyét magáévá tévén, Herczeg Schvarczen

berg Károly sikeres kémlődések , és foganatos

előkészűletek után 210,000. emberből álló szövet

séges hadakkal meg támadta Mindszent hava 16

kán Lipszia térségén Napoleonnak öszve csem

pelyődött erejét, mellynek száma 180.000-re ter

jedett. Több mint ezer külömb külömb nagysá

gú ágyú kegyetlenkedett emésztő tüzével, a ha

di mesterségnek remek munkáji , és a vitézi

Rénynek minden erőlködései egymás ellen töre

kedtenek ugyan, de Bellona a boszuló Nemesis

sel párosodva, ezen vérengző napon a viadal

Sorssát függőben tartván, 17-ben az ütközetet

félben szakasztotta.
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Midőn a Frigyesek részéről 18-ban a Tá

madás nagyobb dühösséggel meg újittatott, a'

Csata közben a Svéd korona Orökös vitézeivel

az Ellenség derekába esett; de mivel azok , öl

tözettyökre nézve Francziáknak tartattak, és azért

valamely kárt is szenvedtenek a Frigyesektől, kö

zönséges hirdetés által tüstént meg parancsolta

tott, hogy minden szövetséges katona bal kar

jára fejér keszkenyőt kössön a francziáktól való

meg külömböztetésre. Szerencsétlenűl pörögvén

a Francziák koczkája, hogy Napoleon az egész

hadi tárt fel ne áldozza, akadállyainak visszavo

nását meg parancsolta.

Küvetkezendő nap újra fellobbantt az öldök

lés fáklája, és az ütközet közeppette több szász,

VVürtembergai, és Badeni Ezeredek Napoleon

meg szégyenített Zászlóját elhagyták, hogy a'

Frigyesekkel közössen viaskodhassanak a köz

Ellenség ellen, mellynek a hátrálás fedezésére

rendeltt töredékjei Lipszia falai közzé szoríttat

tak, és ezen Város megvétele után a rendetlen

ségbe zavarodott Futamlók a győzedelmes Fri

gyesektől a Rajna felé verettettek. -

A szövetséges Seregekből 10,0oo. katona fi

zette életével a Történet Ev-könyveiben arany

betőkkel bé iktattandó Lipsziai fényes diadalmat.

Ebből mérsékelheti az Olvasó a meg győzött

Ellenség veszteségét. 5o,ooo. r", kiknek

számát a Szász Király házi népével gyarapította,

több mind 25o. ágyú, és 0oo. meg terheltt Tár

szekér volt a gyözedelem jutalma,

556.

Azonban Gróf wrede Károly Filep, Bajor

F5 Yezér, Gróf Tresnell parancsolattya alatt lé

vő Ostriai Osztállyal egyesűlve, Mindszent ha
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va 26-kán Herbipolis Városa, 28-kán pedig a'

Fránkfurti Nagy Herczegség Birtokába bémen

vén, Hanu felé vonódott a Futamlók megtartóz

tatására, kiknek elő seregéből 29-ben 4,000.fogság

ra ejtett Napoleon nevezett holnapnak 5o-kán

Testőrző Seregeivel, és hat hadi osztállyainak ma

radékival Hanau szomszédságába érkezet, és ezen

Várost megszállotta, hogy a Rajna vizén való ál

tal kelését fedezhesse; a Bajor Vezér pedig a

hatalmassabb Ellenségnek engedni kéntelenített

vén, olly állást adott Seregeinek, hogy a hátrá

ló Ellenségben temérdek kárt okozott. Ugyan e

zen holnapnak 51-kén azon időpontban, midőn

Hanau Városa zsákmányra vettetett a Francziáktól,

VVrede rendkívűl való bátorsággal a Város Falai

nak rohantt, és mingyárt az Ostrom elején puska

golyobis által veszedelmes megsebesítése új lélek

kel lelkesítette az Ostromlókat, mely alkalommal

minden, a mi ellent allott, könyörűlés nélkűl le

verettetet, és töb mint 5000 fogoly a nyűg

alá ragadtatott. – Igy lévén a dolgok állapot

tya, az ellenség tőredékjei Szent András hava

1-ső és 2-dik napján szerfelett való rendetlenség

ben a Rajnán által lopódtak, és a Lipsziai űtkö

zettől fogva ezen ideig 20.000 emberből álló vesz

teséget szenvedtenek az űző frigyes Osztályoktol.

A Rajnán innén lévő Német Ország Sanyar

gatóitol ki tisztulván, a Würtembergai Király

és Hassziai Nagy Herczeg Szent András hava 5

kán nem külömben 20-kán a Badeni Nagy Her

czeg, és a többi Német Fejedelmek a Rajna

szövetségbéli igát lerázván nyakokról, a Frigye

sekkel Europa meg szabadtítását védelmezték.

Egyszerre öszve roskadt már a több mint

2ooo.ooo. áldozat vérével repülő Homok halomra

rakatott képzeltt franczia magány Uralkodásnak



174

Buborék építtvénye, mellynek felállításában Na

poleon" rabszolgáival a' boldog Nemze

tek vesztével húsz esztendeig fáradozott,

Igy lévén a dolgok álapottya, Sándor, a'

Muszka Császár Szent András hava 5-kén, Ko

ronás Fejedelmünk pedig következendő naptar

totta Frankofurtum Városába pompás bémene

telét, a hol az egyesűltt Fejedelmek, tellyes biz

tosságú követek, és borostyános Vitézek által a

meg szabadultt Tartományok űgye el igazítta

tott, és tisztességes Feltételek alatt ajánlott Béke

sikeretlenségére a további hadi munkálódásra

tárgyozó Intézetek meg határoztattak.

A szövetséges Seregek" nagyobb része nem

sokára, a Rajna innentső parttyán táborozott;

a Svéd korona Herczeg a Lipsziai franczia ve!

szedelem után, Haszszús és Hannovera tartomá

nyokon keresztűl a Hanza Városok ki tiszt"-

ra fordultt; Bülöw Pruszus, és Vinczingerode

Muszka Vezér Német Allfőld felé vonódott ö,

ham Angol Vezér másfelől a tenger hátán"-

gyan ezen Országba igyekezett népeivel, mellynek

Lakosai a Francziák ellen fegyverben öltözvén,

Sanyargatóikat Amsterdam, Utrecht, Rotter

dam, és több népes Városok birtokától eltiltot

ták; a Német Birodalmi, Szász, és Burkus E

rőségek, és több bésánczoltt városok, ezek kö

zött Erfurtt, Magdeburg, Vittenberg, Torgau,

Drezda, Danczka, Zamoszk, és Stettin is " t.

részszerént alkuval, részszerént ostrommal,az

Ellenség kezéből kiragadtattak: Hiller János ó"

triai fő Vezér, kinek hadi Munkáját Joakim, Ná

# Királlya, és Napoleon Sógora Segítette, O

asz, Országban Mantuáig elő verekedett, Vvel

lington pedig Angol Ország Bajnoka Bordeaux,

és Toulon franczia Városokat fenyegette. -
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557.

A Franczia Császár szűntelen való csipdelő

dések között a Rajnán által kelvén, minden vá

rait foganatos állapotba helyheztette, Szent And

rás hava 9-kén a Szent Cloudi Palotából 500,000.

uj Katona állítását sürgette, és a Francziák kész

ségére támaszkodva, durczaságában a Frigyesek

től ajánlott Békeséget megvetette. -

Minekutánna Helvétzia Napoleon elhanyat

lodott Szerencséjéből saját veszedelmét mérsékel

vén a franczia Bilincset lerázta , Herczeg Schvar

czenberg Károly Bazilea, és Schafhauzen Váro

soknál Karácsony hava 21-kén a többi frigyes

osztállyok pedig következendő napokban több

pontokon a Rajnán által szállottak, és rövid idő

mulva Genf, Vormatzia , Spira, és Trevirum Vá

rosok meghódítasa után több el foglaltt ellensé

ges drágaságokkal dicsekedtek.

Napoleon azonban Chalon környékén 80,000.

embert öszve gyüjtött, és 1814-ben Briennél

Schvarzenberg, és Blücher egyesűltt Seregeivel .

szembe szállott. Böjt elő hava 1-ső és 2-dik nap

ján lön az ütközet, melly Napoleonnak tökéle

tes meg verettetésével végeződött; 72 ágyú, és

több mint 12000. hadi Fogoly esett a Győze

delmesek kezébe. - -

A Franczia Császár a'lőtt dolgoknak helyre ál

lításán boldog kinézés nélkül munkálódván, a

Szeine parttyán fekvő Chatilon Városában tar

tandó közgyülésre kifejezte hajlandóságát a bé

keség meghatározása végett. Bőjt elő hava 5

kán elkezdőttek ugyan az elő czikkelyekről va

ló alkudozások, de Napoleon csak időt nyerni

akarván egész hatalmát öszve hárította, hogy Ko

ronajának elvesztett fénnyét vissza szerezhesse,

E végre hathatós készületek között székes Várs
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sát keményen bé sánczoltatta, a Népet árnyék

ajánlásokkal fel buzdította, az alkudozás foly

tyában seregeivel ismét elő nyomulván, némely

vakmerő mozdulásaival, és az idő mostohasága

kedvezésével a frigyeseket a magok védelmező

leg tartásra kénszerítette, kik mindazonáltal,

midőn VVrede Bajor, és Wittgenstein Muszka

Vezérek böjt elő hava 27-kén Bar sur Aube tér

ségén a Francziákon gyözedelmeskedtek, ismét

sebessen előnyomultak.

558.

Minekutánna Napoleon némely Pruszus, és

Muszka Csapatokon erőt vévén, szokott maga

el bízásábol Coulincourt követtye által mérték

letlen dolgokat kivántt, a frigyes Fejedelmeket

Böjtmás hava 10-kén,Chatiloni köz gyülés fel

bontására, és igy az Ostriai, Muszka, Pruszus,

és Angol Udvarokat a négyes Szövetség kötésre

indította, melly által a Háború folytatása meg

határoztatott, ha magát Napoleon az állandó Bé

ke ellen szegezné; ki arrol meg gyözettettvén,

hogy a Frigyesek Igyekezete a Székes Város

elfoglalására czéloz, az Aube Fó parttyain Böjt

Más hava 20-kán és 21-kén történt meg verette

tése után Chaumout felé tartott, hogy a határ

Várakkal, és a felkelő Pórsággal egyesülve az

öszve szövetkezetteket maga után vonnya, és

Páristol eltávoztathassa; de az Igazgató Fő Ve

zér Herczeg Schvarczenberg Károly a kelepczé

be nem menvén, csak 12ooo. emberből álló

Lovasságot küldött a hátráló Ellenség űzésére,

és ama két franczia osztállyokat, mellyek Paris'

védelmére rendeltettek, La Ferre Champenoise

mellett nevezett holnapnak 25-kén Blücher tár

saságában megtámadta, tökélletes győzedelem u

- tán
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tán az Ellenség töredékjeit a Székes Város felé

futtatta, és a Parisi környék dombokon 29-kén,

és 5o-kán ezen öszve törtt osztállyok maradéki

val esett ütközet végével a Vér vesztegetés szün
tét eszközölte.

Midőn 50-ban a Setétség kárpittyát a Főld'

kerekségére terítette, a réműlésbe vontt Franczia

székes Város küldötséget utasított a Győzedel

mesek táborába, és alku által való meg adását

ajánlotta. Ezen előterjesztés elfogadtattván, Sán

dor, a Muszka Császár, és III. Villiám Pruszus

Király a borostyános Vitézekkel következendő

nap tartották pompás bémenetelöket, és a Vér

patakokat ki száraztották.
-

Napoleon képzeltt Várakozásában meg csa

lattattván, haladék nélkűl Paris felé repültt el

bágyott hadainak Töredékjeivel, és, mivel czél

lyához nem érhetett, dűhösségében a várost a'

puskaporos házzal fel akará vettettni, az Isteni

gondviselés mindazonáltal megmentette ezen sze- *

rencsétlenségtől a Városbélieket.
-

Szerencséjének utolsó fogytán ádázásba vo

nattatott Napoleon, és Fontenebleauban katonáit

Páris szabad fel prédáltatásával buzdította, ha

még egyszer élettyöket függetlenségéért koczkácz

tattnák; de ezek az Engedelmeség korláttyait ál

tal hágták, mivel az ideig tartó Párisi kormány

szék Napoleonnak a Császári székről letételét

meg határozta, mellyről maga is nevezett hol

nap 11-kén le mondott, és esztendei 6,000,000.

Frank, élelem-pénzzel, 15-kében Elba szigetébe
számkivetésbe takarodott.

4

559.

Lyon, Franczia Országnak második fővá

rosa Bőjt más hava 21-kén az Ostriai Seregnek
Becs /Város, II. Dar. Mi ~ ~
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fejet hajtván, Ferencz Császár is Párisnak vette

uttyát, és Szent György hava 15-kán a két szö

vetséges Fejedelmek, és számtalan jeles hadi sze

mélyek társaságában tartotta a franczia Székes

Városba pompás bémenetelét Nemzetünk dicsősé

gére ékes magyar Oltözetben.

Az állandó nyugalom ápolygató reménnye

között vissza tértt Angol Országból XVIII. Lajos

Öseitől örökségűl reája maradott Királyi székre,

és Szent Győrgy hava 50-kán a Békekötést alá

irásával megerősítette, mellynek erejével franczia

Ország 1792-dik Esztendőben vólt állapottyába

vissza helyheztetett, egyszersmind minden Euró

pai Hatalmasságok , és Német Országi Fejedel

mek ki elégítése Mindszent hava 1-ső napján

„Bécs Városában tartandó köz Gyülekezetre hal

lasztatott; Maria Ludovika számkivetett néhai

Franczia Császár Hitvessének tiszteséges Élelmé

re Herczegi Czimmel Parma, Placzenczia, és Gvas

talla engedődött,
A Frigyesek Győzedelmei az Olasz Orszá

i Tartományokat is a Franczia terhes nyűg alól

# szabadíttván , valamint az Orökségekből ki

forgatott Fejedelmek ősi Jussaikba vissza állot

tak: ugy kegyes Urunk is, Europának dicsőűltt

meg szabadítója, el szakasztott Országai Birtoká

ba bé menvén, Koronájának ősi fénnyét vissza

szerzette, ki a leg kedvetlenebb környűlállások

ban elcsüggedést nem esmérő Bizodalommal vi

gasztalá magát, melly csupán fejedelmi nagy Lé

leknek lehet tulajdona. - -

540.

Azonban Ferencz Császárnak, még az ono

ka Világ' háladatos emlékjében virágzó fényes

Győzedelmei Bécs Városát azon pompás készű
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letek eszközlésére buzdították, mellyeket a pol

gári hívséggel párosodott szeplőtelen szeretet a'

nagy Fejedelem visszatérésére parancsolva kivántt

vala.
- -

A szövetséges Hatalmasságok látogatókép

pen Angol Ország székes Városába utazván, Fe

rencz Császár 1814-ben Szent Iván hava 2-diknap

ján Páristól elbucsúzott, és Felséges házi népe

, sietett. Mindenütt úttyában a közönsé

gek Előljárói, a Papság, nevendék Nyáj Okta

tójival, a katona, és kerűletbéli hivatalok , és

hív Jobbágyok hosszú, rendekben öszve gyüle

keztenek, hogy mély Tisztelettyöket a kegyes Fe

jedelem elejébe terjeszthessék, ki nevezett Holnap

15-kén a mezei Gazda keze által készűltt zöldel

lő Ivek között. Schőnbrun nevű nyári Palotájába

érkezett, és következendő Nap a polgár, és rend

szerént való katonaságtól, udvari szolgáktól, ka

tona, és polgári fő méltóságoktól, hívataloktól,

Kamarásoktól, titkos Tanácsosoktól, az Óstriai

Rendektől, testőrző Seregektől, és Fő Herczegektől

környűlvétettve, az öszveséges Harangok zengé

se, és a Bástyák omladékjaira helyheztetett ágyúk

durrogásai között tartotta a Viedeni Hostájban
lévő Therezianum nevű nemes Nevelő házból ló

háton Székes Városába pompás bé menetelét. –

A régi Karintiai kapu előtt Hohenberg, Udvari

építő-mester Előképezettye, szerént nagy kölcség

gel rakatott diadalmi kapuban köszöntő Beszéd

del fogadta a Bécsi Polgármester Nemes Vohl

leben István, az első magyar Apostoli Király

Rendjének kis Keresztes Vitéze koronás Fejedel

münket, ki nyájas kifejezésekkel Császári kegyel

mét tovább is Bécs Híveinek ajánlotta. A Ka

rintiai Híd, Óstria szineit viselő szőnyegekkel,

virágzó Czitrom, és Narancs fákkal fel vala éke

síttve, és ezek között az Ország színeibe öltöz

\ •

- 9
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tetett mind két nembéli válogatott szépségű Gyer

mekek borostyán Koszorúkat, és Olajfa ágokat

mutogattak. • -

A pompás Menet, a rendben álló fegyve

res Polgárok, és Katonák között a Város neve

zetessebb útzáin, és Piarczain keresztűl , drága

német Allfőldi kárpitokkal kitáblázott Szent Ist

ván Templomába vonódott, mellynek Tornáczá

ban az Orökös Tartománnyok Annya, a Bécsi

Érsek, a fő Káptalan, megyés, és nevendék Pap

ság, Városi Tanács, a tudományos közönség

" részei, az udvari Fő Emberek, és Méltósá

gok Felséges Urunkat mély tisztelettel érdeklették.

A fényes Isteni szolgálat után a pompás Sereg

előbbeni rendben a Császári pl., tartott,

mellynek Udvarában az árva, és egyébb Intézet

béli Gyermekek, jövendő háládatos Nemzések:

képviselői, a Császár megköszöntésére valának

helyheztettve. Ezen nemzeti nagy Innepet, melly

nek az éltető Ég is kedvezni látszatott, a belső ,

és külső Városi házak meg világosítása bé re

kesztette. Az Ostriai Fő Herczegek, Fő Herczeg

Aszszony Beatrix, Szász Tescheni Herczeg Albert,

Herczeg Schvarczenberg, Lichtenstein , Traut

mansdorf, Eszterházy, Gróf Erdődy Jó'sef, és

Aponyi Antal Palotáji, az Ostriai Rendek, és Vá

rosi Tanács hívatalos Házai, és számtalan jeles

épületek gyémánt tűzben állván, az ősz régiség'

képzeltt tűndér alkotmánnyait meg homályosí

tották. *

Ezen alkalommal kifejtett közönséges Öröm

nedves kristál gyöngyöket présőitt az érzékeny

Hazafi szeméből, ki a jó Fejedelemnek, mint az

álhatatos Béke, 's Boldogság Szerzőjének áldást,

és hosszú életet kiáltott. Eletemben leg először

fájdalom pennám gyengeségét, ezen okból or

cza-pirulással engedelemért esedezem, hogy a'

*
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temérdek pompázások fénnyét, és az öszve se

reglett hív sokaság vetekedő buzgóságát eleven

képben Olvasóim eleibe nem terjeszthetem.

541.

Ferencz Császár viszontagságokkal tellyes

Uralkodása keletétől a valódi érdem meg jutal

maztatását véle született atyai kegyeségének fő

köteleségei közzé számlálván, mind azokat, kik

magokat ezen elválasztó háború alkalmával vité

zi, és polgári tekéntetben meg külömböztették,

különös fejedelmi kegyelmében részesítette ; a'

Lipsziai ütközetben résztvévő Katonaságot Sze

mély választás nélkűl az elfoglalttellenséges ágyúk

ból, több polgári Tisztviselőket pedig, kik az

örökös tartományokban a Felség bőlcs végzé

seit hathatossan segítették, arany, és ezüst ércz

ből készített kereszttel meg dicsőítette, *) Her

czeg Schvarczenberg Károly, és Hiller János fő

Vezérek vitéz tetteit magyar Országi kegyelem

Jószágokkal, számtalan külfőldi, és hazai Vité

*) Ezen érdem-keresztnek egyik része következen

dő Fel-írással kérkedik:

Europae

Libertate asserta

M.DCGC.XIII.

et

M.DCCC.KIV.

a másikán pedig ezen szavak ragyognak:

Grati

Princeps, et Patria

Franciscus

lmp. Aug.
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zeket, és méltóságokat a vitézi Rendek czimjé

vel, a köz katonákat pedig, és minden örökös

tartománybéli Polgárokat, kik Tetteikkel kitün

döklöttek, arany, és ezüst érdem-pénzekkel, és

külömb külömb kegyelem-Jelekkel megjutalmaz

ta, úgy ezen atyai foglalatosságok között az Oröm

kinyilatkoztatás végett Bécsbe utasíttatott tarto

mánybéli küldötségeket nagy kegyességgel elfo

gadta. / -

Azon pompás készűletek közepette, mellyek

Bécs Városában az Európai Hatalmasságok el

fogadására rendeltettek, a Szicziliai Királyné

Mária Carolina, dicsőséges emlékezetű NagyMá

ria Therézia Leánnya, ki ifjabb Fiával Leopold

dal Szalurni Herczeggel 1814-dik esztendőbéli

Bőjt más hava 2-kán Bécsbe érkezett, nevezett

esztendőben Sz. Mihály hava 8-kán a Heczendor

fi Császári Palotában az árnyék-Világ Gyönyö

rűségeit elhagyván, halála a Felséges Udvart meg

szomorította, a gyászolás mindazonáltal a kö

zelgető Oröm-Innepek tekéntetéből alkalmatos

sabb időkre hallasztatott, -

3 42.

A köz Gyülekezet napja szapora lépéssel kö

zelíttvén, az Európai Hatalmasságok , Országló

Német Herczegek, számtalan külfőldi nagy Em

berek, és képviselők Bécs Városába siettenek.

Leg először Szent Mihály hava 22-kén a Vür

tembergai, estvefelé pedig a Dánus Király a pol

ár, és rendszerént való katonaság udvarlása,

ágyúk harsogása, és temérdek nép öszve folyása

között Felséges Urunktól pompás Hintóban, mel

lyet a magyar Testőrző sereg, és Ország Nagy

" követtek, személlyessen a Császári Palotá

la vezettetett. Ezen holnap 25-kén a Muszka Csa
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szár, és Porosz Király Ferencz Császár társasá

gában tartották lóháton fejedelmi bémenetelöket,

és temérdek ágyú lövésekkel fogadtattak. Herczeg

Schvarczenberg Károly Uhlánus , Muszka Nagy

Herczeg Constantin, és Szász-Tescheni Herczeg

Albert vasas, Hiller János, és Colloredo Jero

nimos gyalog Ezeredjei, tüzes lapta velők tizen

nyolcz zászló-allyai, magyar, és német Testőrző

Seregek, Fő Herczegek, számos katona, és pol

gári méltóságok gyarapították ezen pompázás

fénnyét, mellyel eddig egy Europai Város sem

dicsekedhetett. -

Valamint a két első Fejedelem, ugy tisz

teltetett meg Félséges Urunktól ezen holnap 27

kén a Muszka Császárné, és a Bajor Király Ele

te-párjával. Sándor Császár Testvérei, tudnillik

a Nagy Herczeg Konstantin, Nagy Herczeg As

szonyok Maria, és Katalin, az első a Vajmári

Herczeg hitvestársa, a második az Oldenburgi

Herczeg Ozveggye; a Bajor, és Vürtembergai Ko

rona Orökös, Auguszt, és Villiam Pruszus, An

tal Szász, és Károly Bajor Királyi Herczegek, ha

sonlóképpen több Országló Fejedelmek ezen al

kalommal Bécs Városát személyessen dicsőítették,

kik közzé a Toskánai, Badeni, és Heszen-Darm

stadti Nagy Herczegek, a Heszen-Kaszeli válasz

tó Fejedelem, az Anhalt-Deszaui, Braunschveig

Olszi, Hessen-Fűlöpszthali , Heszen-Homburgi,

Hohenzollern-Szigmaringi, Hohenzollern-Hechin

gi, Lővensteini , Meklenburg-Streliczi, Naszau

Veilburgi, Neuviedi, Hollsteini, Reusz-Eberstor

fi, Reusz-Greiczi, Reusz-Scheiczi Szalm-Kybur

gi, Sachsen-Koburgi, Sachsen-Veimari, Schaum

burg-Lippei, Szolmsz - Braunfeldi , Hohenlohe

Bartensteini Herczegek, a Heszen-Rothenburgi

országos Gróf, és a néhai Olasz All-Király szám

láltattak. – A Franczia, Angol, Svéd, Spanyol,
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Portugallus, Nápolyi, Szicziliai Királyok, a Szen

tséges Atya, Német-Allfőldi Fejedelem Hannove

ra, a Hanza Városok, és kissebb Német Országi

Herczegek képviselők által jelentenek meg, és ösz

veségesen tellyes hatalmú Biztosok által folytat

ták a köz gyülekezeti Tanácskozásokat.

A Korona-viselők jelen lévő házi népeikkel

a Császári Palotában nyerték helyheztetésöket, és

különössen mindenik számára az Or-álló katona

ságon kívűl egy fő Üdvar-Mester, két Kamarás,

egy nagyobb, és több kissebb tekéntetű katona

Tiszt, négy nemes Udvari Ifjú, egy Lovász-Mes

ter, és több szolgák rendeltettek.

5l15.

Ferencz Császár nagy Vendégeinek illendő

meg tiszteltetésére fejedelmi kőltséggel több mu

latságokat készítetett, mellyek által Felséges Ud

varának ősi fénnyét, és méltóságát bőven kifej

tegette. -

| A Fejedelmek öszvesége Szent Mihály hava

20-kén Dél után lefedelezett hat lovas Hintókban

Császári pompával a Prater nevű vídító ligetbe

kocsizott, a hol a nap lemente után egy remek

tűzi Játék a Nagy Vendégeket bámulásra gerjesz

tette, mellyben Stuver Gáspár a Nemzetek kö

szönetét, és következendő Ivadékok boldogsá

gát gyémánt képekben kifejezte. A setétség Bécs

Városára szálván, a Házak közönséges meg vi

lágosításának az idő kellemetesége is kedvezni

látszatott. 4

, , Ezentűl az Udvarnál rendeltt pompás gyü

lekezetek, Tánczok, Vendégségek, Muzsika-ve

tekedések, hadi gyakorlások, Nemzeti, és Kato

na Innepek, Vadászatok, Játék-nézések, és lo

*
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vag-viadalok, szánkázások, és kocsizások egymást

nyomban követték. * * * •

A Császári lovagló Oskola fejedelmi szép

sége tekéntetéből már ennek előtte az Udvari kö

zönséges tánczoló házakkal öszve kapcsoltattván,

az estvéli mulatságok tartására választatott, csí

nos pallolattal ki rakatott, és a fényűző szor

galom által álmélkodásra vezető tündér-öltözettel

fel ruháztatott, mellynek 9000. Gyertyák napfényt

szereztenek. Megjelentek ezen remek tánczoló ház

ban Mindszent hava 2-kán 10,000. hívatalos, és

9-kén 4000. válogatott Személyek között a főbb,

és legfőbb Uraságokkal Europa képviselői, és

minden étel, és ital nemével gazdagon meg ven

dégeltettek. -

Különös emlékezetet érdemel azon pompás

Vacsora, mellyet Ferencz Császár a Schőnbru

ni Narancs fa éltető házban Mindszent hava 11

kén Európa Nagygyainak adott. Ezen hatszáz lé

pésnyi hosszaságú, huszon négy szélességű, és

ugyan annyi magosságú épűletnek, a gyümőlcsös

Naráncs, és Czitromfák közzé helyheztetett illa

tos virágok temérdek sokasága , huszon egy na

gyobb, és negyven kissebb függő ezüst, 58. czif

ra ágas Gyertyatartók, és 108. csinos lámpások,

mellyek öszveségesen 5176. gyertyákat számlálta

nák, fejedelmi tekéntetet szereztek. A középpont

Dereka egy mesterséges Bércczel, és vízzuhanás

sal kérkedett; ennek által erányában a fő béme

netel előtt Flora Mecsettye római méltóságban

tündöklött, mellynek tágos tornáczát Korinthiai

Izlés szerént épített, és a kertek illatos kelleme

" környűlvétetett Oszlopok, a régi Isten

ségek bálvány képei, áldozati lángot tartó Edé

nyek, és külömb színű számos lámpások disze

sítették. Ezen tündér épűletnek végső részében

az ősz régiség képzelése szerént minden Tulaj
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donival méltóságos állásra helyheztetett Isten-As

szony Flora kerti ajándékjait a Bámuló elejébe

terjesztette, feje felett egy csillagos Lámpás ra

gyogott, és a jó véd-Angyalok élő virág-koszo

rúkkal áldoztanak, az egész kűlső környéket pe

dig 28,000. Lámpások csinos tűzzel fényesítették.

Ferencz Császár azon nevezetes , . és örök

emlékezetre méltó nap illendő Ülésére katona

Innepet rendeltt, mellyben a szövetséges Feje

delmek elpusztultt Europának ősi Boldogságáért

harczolván, Bonaparte Napoleon Incselkedéseit

a Semmiség Örvénnyébe forgatták. Ezen Innep

lés látpiarczává a fellyebb emlétett Prater vá

lasztatott, és valamint az ott lévő mulató ház

minden fegyver nemével, és külömbféle vitézi

Jelekkel: ugy a Szimeringi térséggel való közö

sűlésre a Duna ágára tétetett két úszó hídak

karjai elfoglaltt Franczia puskákkal, és zászlók

kal felékesítettek. -

A Bécsi fegyveres Polgárság Mindszent ha

va 18-kán az Or állást által vévén, a rendsze

rént való katonaság, mellynek száma 14,000-re

terjedett, már reggeli Orákban török muzsika

zengése közöty a Prater Ligetbe ballagott; Eu

ropa Naggyai büszke Lovakon, a Fejedelem Asz

szonyok pedig pompás Hintókban minden kitel

hető fénnyel körűlvéve, az Inneplés helyén meg

jelenvén, száz egymás után következendő ágyú

lövéssel, és az öszveséges gyalogság fegyver tü

zével meg tiszteltettek. Azonnal elkezdődött ékes

hadi Sátor alatt a Városi omladékokra vontt

ágyúk durrogásai között a pompás Isteni Tisz

telet, mellyet a' Praterben álló pattantyús Sereg

. . 100. ágyú lövéssel bé rekesztett. -

- Szent Ambrus dicsérete után az egész kato

naság szeműgyre vétettvén, a tüzes lapta-vetők”

hat Zászló- allyai a mulató ház szomszédságában.
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a többi fegveres nép" a Szimeringi mező

ségen teritett asztalokhoz utasítattak, a hol va

lamint a közember Levesben főzött gombóczok

kal, egy font mártalékos hússal, három fertály

font Pecsenyével , három Zsemlével, ugyan

anyi Fánkkal, és egy itsze Borral: ugy a Tiszt

ség a Csaplárosok hajlékjaiban, és a fő Szemé

lyek, a mulató házban gazdagon meg vendégel

tettek. -

A Szimeringi ebédlő tanyát Egyiptomi iz

lés szerént épített két hegyes, és több zöldellő

Lombokbol mesterségesen öszve forrasztott nagy

Oszlopok, ágyúkbol tétetett gyözedelmi Jelek

szép hadi gyakorlás piarczává teremtették, mel

lyet a fő Öszveség Dél után személyes jelenlété

vel meg diszesített. -

El hagyom már a többi pompás mulatsá

ok rajzolását, elég légyen meg jegyezni, hogy

Felséges Urunk minden alkalmatossággal azon

nagy költségekre nem tekéntett, mellyeket az

eszes Leleménnyel párosodott Fényüzés ohajtott.

Ferencz Császár a Muszka, és Pruszus Fe

jedelmek társaságában Mindszent hava 24-kén a'

Pannonok honnyába utazott, ezen holnap 25-kén

illendő pompával fogadtatott Hazánknak két szom

széd fő Városában, és hiv Magyarjai buzgó áldá

sait magával vévén, 29-kén Vendégeivel ismét

Székes Városába érkezett. -

544.

Napoleon erőszakoskodásai által rettenetes

Zürzavarba keveredett Europai dolgoknak kön

'nyebb elintézésére a Bécsi köz Gyülekezet fog

lalatoságai két részre omlottak.– Az első Ta

máscban a két szövetséges Császárok, Franczia,

Angol, Pruszus, Svéd, Spanyol, és Portugallus
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Királyok', tudnillik azon Hatalmaságok Biztos

sai, kik a Párisi. Békét alá- irásokkal megerősí

tették, Europa Ügyéről, a másodikban Óstria,

Pruszia, Hannovera, Vürtembergia, és Bajor

Ország képviselői a Német Birodalom jövendő

állapottyának rendbe hozásáról, a menyiben ez

a Német haza sarkalatos alkotmánnyára tekén

tett, tanácskoztanak. - -

Azonban a gyülekezetbéli viszálkodások kö

zepette Bonaparte Napoleon tíz holnapi magá

nyosságában az elvesztett Császári Korona vissza

szerzéséről eszmélkedvén, 1815-ben Bőjtelő hava

26-kán Elba szigetéből elevedzett, és követke

zendő holnap 1-ső napján 1140. Fegyveressel

Antipnál, Cannes szomszédságában franczia föld

re lépett, a pártoskodó Lakosok, és részére haj

lott Ezeredek által napról napra gyarapodva,

Böjt más hava 10-kén Lyonban, 10-kén pedig

Párisban tartotta bémenetelét, és oly alacsony

ságra vetemedett, hogy Fiacskáját meg hitt Em

berei által Schönbrunbol ellopattni szándéko

zott. Azonban nem gondolván, hogy a Gyer

mek ragadásra czélozó vétkes törekedése Böjt

más hava 10-kén az Ostriai Hivek fel vigyázásá

ban megütközik, Szülöttyének leendő meg koro

náztatását, és valamint ennek, ugy Hitves-tár

sának visszatértével Ipa segítő Barátságát forté

lyossan hirdette, ugy hogy ravaszságával elcsábí

tott Franczia Ország rövid idő mulva régi kín

zójának lábaihoz borulna. .

Ezen véletlen eset felserkentette az Europai

Hatalmaságok figyelmét, kik Böjt más hava 15

kán a Szökevényt, mint Békesértőt a Törvény

oltalma alól el tiltották, és ezen czégéres vak

merőségének sikeres meg czáfolására Seregeiket

ismét a Rajna felé indíttani köz eggyeséggel ma

gokban eltökéllették.
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A gyáva Nápolyi Király, MuratJoakim, Bo

naparte Napoleon Sógora fejedelmi székének in

gadozó támaszait meg akarván erősíteni, egy

időben, midőn az Ostriai, és Angol Udvarok

nak frigyesége állandóságát ajánlotta, saját hasz

nához ragasztatott Bonaparte űgyét elősegélleni

igyekezett, Böjtmás hava 19-kén Ankónát meg

hódította , minden had –izenés nélkűl 20-kán :

a Szent Atya, és 24-ben Ferencz Császár Olasz

Tartományaiba 50,000 emberrel berontott, ezen

Országbélieket a függetlenség reménnyével a ze

nebonáskodásra gerjesztette , Bologna, Reggio,

Modena, Florenczia, és Ferrara szapora elfog

lalásával az elszélyesztve fekvő Ostriai Csapatokat

a vissza vonásra kénszerítette, de végtére, mi

nekutánna Szent György hava 8-kán, és 9-kén az

Ochis - Bellói hídfőt hétszer haszontalan vitatta

katonájinak gyöngyével, ellankadván szerencséje,

Frimont, és Bianchi vezérlése alatt öszve sereglett

két derék Ostriai Osztály által Nápolytól elvágat

tatott, és egyre verettetett; a szerencsétlen To

lentínói ütközet után erejének töredékjeit el hagy

ván , , nevezett holnapnak 10-kén némely fő

Tisztek, és több Herczegek társaságában Ischia

Szigetében egy nyomorultt kereskedő hajóra ül

vén, Franczia Országban kereste elhanyatladott

állapottyának meg orvoslását, és hitetlensége ál

tal a Szicziliai Király, nem külömben a Pápa

ki elégétésére nézve a Bécsi Gyülés végzéseit

igen meg könyebbítette.

545.

A Bécsi Egyezet, első, és későbben máso

dik Párisi Béke következésében Szász Ország :

Tartományainak felét elvesztvén , rettenetes

Csonkétást szenvedett.
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Pruszia majd tíz milliom lakost nevelő főld

del: nevezetesen régi Lengyel Országban lévő ke

leti Prussziával, 1772-ben meghatározott Necz nevű

kamarás Osztállyal, Thorn, és Danczka Városá

val, Pózen, és Gnezen Vajdaságokkal, a Kalisi, és

Sieradeni Vajdaságoknak a Prozna fó bal part

tyán fekvő részével a Varta, és Prozna egybe

folyásáig, a Lauenburgi Herczegséggel ( melly

későbben, a Svéd Királytól Dániának által enge

dett Pomeraniaval, és Rűgen Szigetével felcse

réltetett) az Albis jobb parttyán abban fekvő Lú

neburgi Tulajdonsággal a Szász Országbéli Vit-"

tenberg, Thuringia , és Ujhely kerületekkel,

Barbi, Gomern, és Stollberg Grófságokkal,

a Meiszeni, és Lipsziai kerületek részével, Vogt

landban lévő Herczeg Reusz határ Uradalmaival,

alsó Luszacziával, a felsőnek a Görliczi Ország

útig terjedő részével, Querfurt Herczegséggel,

Naumburg - Zeiczi Megyével , a Merze"
Megye részével, Manszfeld, és Henneberg Gró

ságokban lévő Szász Fejedelmi Tulajdonsággal,

hajdani Brandenburgi választó Fejedelemséghez

járuló O Márkkal, Magdeburg Herczegségnek

az Albis bal partyán fekvő részével, a Szaal ke

rülettel, Halberstadt Herczegséggel, Qvedlinburg

Városával, Mansfeld, és Hohenstein Grófságok*

ban, és Treffurt kerületben ennekelőtte Pruszi

ától elszakasztott sajátsággal, Eichszfeldel, Dor

la, Nordhauszen, Mühlhauszen, és Erfurt Vá

rosával, Alsó-Gleichen Grófsághoz tartozandó

Vandersleben Tisztséggel, Paderborn, Herczeg

séggel, Mark Grófsággal, világi Birtokká változ

tatott Elten, és Herford Megyékkel, hasonló Sors

ra jutott Kappenberg Prépostsággal, Münszter

... . Herczegségnek, és Lingen Grófságnak, részivel,

Tecklenburg , és Ravensperg Grófságokkal,

Minden, és Neufchatel Herczegséggekkel, Vel
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lingen Grófsággal, Fulda , Szaar, és Moszel Ka

marás osztályok részével, Veczlár Városával,

Saar-Louis Várával, Berg Nagy Herczegséggel,

a hajdani Koloniai Választó Érsek-Fejedelem

séghez tartozandó némely kerületekkel, Vesztfá

lia, Cónvey, Cleve, Berg , Geldern, és Mörs Her

czegségekkel, Veszel, Düszeldorf, és Neuvied

Városával, és az utolsóhoz tartozandó kissebb

Tisztségekkel, Dortmund, Esszen , és Verdem

Grófságokkal, az Orániai Herczeg örökös tarto

mánnyaival tudnillik Diecz, Hadamar, Dillenburg

és Sziegen Herczegségekkel, és Bielstein Urada

Iommal gyarapodott. Szász Országtól elszakasz

tott Főld Herczegségre, a fellyebb emlétett Var

sói Nagy Herczegségbéli Vajdaságok Poszen, nem

külömben a Rajna melléki Országok Alsó Rajna

nevű Nagy Herczegségre emeltettek:

Ferencz Császár a Bécsi Béke alkalmá

val keleti GallicziábólMuszka Országnak engedett

négy kerületek, és ezen időben a Varsói, Nagy

Herczegséghez kapcsoltt Vielicskai Sóaknák, ha

sonlóképpen azon tartományok birtokába vissza

lépett, mellyekről a Campo Formioi, Lünevil

lei, Posonyi, és Bécsi békekötetben lemondani

kénteleníttetett, igy tehát Istriaval, Dalmát Or

szággal, Kattaro Torkolattyaival, Velenczével és

néha időben ehez tartozandó Szigetekkel, Tavak

kal, az Ecs Fó bal parttyán fekvő Velenczei szá

raz Főlddel, Mediolanum, Mantua, Brixen, és

Trient Herczegségekkel, Tirolis, „és Voralberg

Grofságokkal, és Velenczei Friauliaval, Monte

falcone Uradalommal, a Trieszti Kormány-szék

kel, hasonló nevű Várossal , Karintiaval, Felső

Karnioliával, a Száva jobb parttyán fekvő Hor

vát Országgal, Fiume, Városával, a magyar

tenger parti, és Kasztua kerűletekkel a Ticsino,

Éradony fók, és a Velenczei öböl között lévő
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Tartománnyokkal, a Veltlini, Bormioi, és Chi*

avennai Völgyekkel, a hajdani Ragúzai köztár

saság Birtokával, a Rajna bal parttyán Szaal,

Donnersberg, és Fulda Kamarás osztályok, nem

külömben Frankofürtum Nagy Herczegség részé

vel új fényt szerzett koronájának; az Izenburgi

Herczegségben a fő hatalmat magának tulajdoní

totta, a Velenczei - Lombardiai, és az Illyriumi

Királyságot alkotta; időjártával a Rajna két part

tyán lévő Tulajdonát a Bajor Királynak" GI)•

gedte, és Csere fejében az Inn, és Hauszruk fer

tályokat, a Szalisburgi Fejedelemséget, és Fa,

Tirolisi Grofsághoz tartozando Vilsz Hivatalt ma

gának megszerzette.

A' Muszka Császárnak a Varsói Nagy

Herczegség adatott, és ezzel az anya - Ország e

gyesűltettvén a'*hajdani Lengyel Királyság felser

kentetett, Krakó mindazonáltal Ostriai, Muszka és

Pruszus Oltalom alatt független szabad Varosnak

hirdettetett.

* Murat Joakim hitetlensége által ki ürűltt

/Vápoly Királyi Szekere IV. Ferdinand vissza

ültettetett, és köz egyeséggel a kettős Szicziliai

koronás Fejedelemségben meg erősíttetett.

A Szent Atya Camerino, Benevent, és

Ponte Corvo Herczegségekbe, ugy a Ravennai,

Bolognai, és az Eradony jobb parttyán lévő Fer

rárai követségekbe vissza szállítatott.

A Szardiniai Hirály Tartománnyainak ré

gi határait vissza nyerte ugyan, mindazonáltal

Genf Helvécziai Kantonnak Szavojának egy ré

szét által engedte, ellenben ezen veszteségre e

meltetett Genuai köztársasággal, Capraja sziget

tel, és a hajdani Liguriai köz társaságban lévő

Császári Jószágok birtokával pótolta; azonban

az utolsó Párisi Béke alkalmával Szavojának el

vesztett részét is Koronajának vissza szerzette.

A' Hel
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A' Helvecziai Köztársaság 19. Kantonnyai

nak állandósága meghatároztatott, ezekhez három

új Kantonok csatoltattak, a Baziliai Püspökség,

és Biel Városa járandóságával Bern; Räzunsz Ura

dalom pedig Grizonia nevű új Kantonnal egye

síttetett, Genf Kantonhoz Versoix, és Gex tar

tománynak része ragasztatott, egyébberánt a ré

gi Helvécziai egyenetlenségek is eligazítattak. -

Hollandia Német Allfőlddel öszve forrasz

tatott, és az Német Allfőldi Királyi, a Luxen

burgi Herczegség pedig Nagy Herczegi Czím alatt

örök időkre az Orániai Háznak által adatott,

mellynek Uradalma az utolsó Párisi Béke után

Philippeville, és Marienburgon kívűl a' Franczi

áknak által engedett Lüttichi Püspökség”, és Bouil

lon Herczegség részével gyarapodott.

Hannovera Választó Fejedelemségből Ki

rályságra emeltetett, és keleti Frieszlandiából Hil

deszheim Herczegséggel, Gozlár Városával, Al

só Lingen Grófsággal, Műnszter Herczegségnek

részével öregbűlt.

Angol Ország Maltát, Tabago, Szent Lu

cza, és Isle de France szigeteket magának tulaj

donította; -

A Joniai szigetek Corfu , Cefalonia, Zan

te, Santa Maura, Theaki, Cerigo, és Paxo An

gol Oltalom alá tétettvén, meg nyerték függet

lenségöket. -

Franczia Ország régi határaiba vissza tér

vén, nagy veszteséget szenvedett ugyan, de az

elfoglaltt szigetek , Avignon Herczegség', Venais

sin, és Montbeillard Grófságok Birtokát ki esz

közlötte. /

A Bajor Király VVürczeburg Nagy Her

czegséggel, és Aschaffenburg Fejedelemséggel sza

porította Uradalmait. -

Sved Országnak Norvégia,

Becs Város. II. L'ar. ( N
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Dániának Pomerania , és Rűgem sziget,

későbben pedig ezek helyett a Lauenburgi Her

czegség a Porosz Királytól le fizettendő két mil

liom Tallérral rendeltetett.

VWürtembergia, Spanyol Ország, és Por

tugallia a régi határok között maradtanak.

Toskána Nagy Herczegség a Lünevillei Bé

keség előtt való kiterjedésében , a Stato degli

Presidi Birtok , Elba szigetének azon része, melly

1801-dik esztendő előtt a kettős Szicziliai Király

sághoz tartozott, Piombino Herczegségben lévő

fő hatalmi Jussal Ferdinándra, Ostriai Fő Her

czegre szállott. - - -

Modena , Heggio, és Mirandola Herczeg

ségek előbbeni kiterjedésökben Királyi Fő Her

czeg Esztei Ferencznek; Massza, és Harrara

Fejedelemségek pedig, az Ostriai Függedelemség

alatt lévő Lunigianai Jószágokkal Királyi Fő Her

czeg Asszonynak Esztei Beatrix Máriának , Fel

séges Urunk Napának tellyes hatalommal által

engedtettek; mindazonáltal a magva-szakadás

esetére ezen Herczegségekben az Ostriai Fő Her

czegek Orökösedés Jussa fentartatott.

A Franczia Császárné Mária Ludovika

az Éradony bal parttyán fekvő Parma, Placzen

czia, és Quastalla Herczegségekben ; a néhai

Hetruriai Király I. Lajos Özveggye Mária Lu

dovika, született Spanyol Királyi Herczeg-As

szony, és, egyenes ágon lemenő férjfi Maradékja

pedig az Ostriai Császár, és Toskánai Nagy Her

Gzeg által esztendőnként letétetendő 500,ooo. Frán

kokon kívűl Luka Herczegségben részesűltt ólly

hozzá adással, hogy, ha az utóbb nevezett Her

czeg Asszony magván szakadna, vagy idő jártá

val más illendő élelmet nyerne, Birtoka a Tos

kánai Nagy Herczeg Uradalmához kapcsoltasson,

ez pedig ezen esetre köteles legyen, Fiviczano,
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Pietra Santa, és Barga Toskánai, nem külöm

ben Castiglione, Gallicano, Minucciano, és Mon

te Ignoro Lukai kerűleteket a Modenai Herczeg

nek által engedni.

A Szász-Vajmári, Oldenburgi, Mecklen

burg-Schverini , és Meklenburg-Streliczi Her

czegeknek Nagy Herczegi Czím tulajdoníttatott,

és valamint ezeknek, úgy a Badeni , Hesszen

Darmstadti Nagy Herczegeknek, a Szász-Kóbur

gi Herczegnek, Hesszen Homburgi, és Pappen

heimi Osztályos Grófoknak részszerént kármen

tség, rész szerént gyarapodás, a hajdani Rajnai

kötés Primássának pedig 100.000 forintból álló

élelem pénz rendeltetett, mellyet esztendőnként

azok köteleztettek le tenni, kik Jószágaiban ré

szesűltenek.

Frankofurtum Városa Függetlenséggel tisz

teltetett meg, a Hanza Városok pedig régi Jus

saikban meg erősítettek.

546.

Sürgette egy felől Bonaparte Napoleonnak

a Franczia Főldön való megjelenése a Bécsi

Egyezetnek ezen végzéseit, másfelől az elmellőz

hetetlen új, bizontalan kimenetele a re

mény, és félelem között tántorgó, Franczia Or

szággal határos Német Fejedelmeket az ágozó út

ra vonta, úgy hogy némelyek Német Ország jö

vendő sarkalatos alkotmánnyára tárgyozó Tanács

kozásokat külömbféle szin alatt magoktól elmel

lőzni mesterkedtek; mindazonáltal a többi Or

szágos Fejedelmek, ugymint az Ostriai Császár,

és Pruszus Király, mint a néhai Német Biroda

lomban lévő némely Tartományok Tulajdonos

sai, a Dániai Király , mint" Herczeg,

a Német Allfőldi Koronás Fejedelem, mint Lu

- N -
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xenburgi Nagy Herczeg , nem külömben a Han

za Városok Német Ország Függetlenségének meg

tartására, a belső, 's külső bátorságának eszköz

lésére nézve Ostriának Előlülése alatt az úgy ne

vezett Német kötésbe öszve állottak, hogy ennek

üléseiben közönségesen a kötés, különösen azon

Herczegek ügyei elintéztessenek. ?

A szövetségbéli Tanácskozásokban Ostriá

nak, Prusziának, Hannoverának, Vürtembergiá

nak, Szász, és Bajor Országnak külöm külöm

négy, Badennek, Hesszen-Darmstadtnak , Holl

steinnak, Luxemburgnak, és Hesszen-Kasszelnek

három, Braunschveignak, Mecklenburg-Schverin

nek, és Nasszaunak két, Szász-Vajmár, Szász-Gotha,

Szász Koburg, Szász-Meinungen, Szász Hilburgsz

hauszen,MecklenburgStrelicz, Hollstein-Oldenburg,

Anhalt-Deszau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Cöthen,

Schvarczburg-Szonderszhauszen, Schvarczburg

Rudolfszstadt, Hohenzollern-Hechingen, Lichten

stein , Hohenzollern-Szigmaringen, Valdek, ö

regbb, és ifjabb ágbéli Beusz, és Schaumburg

Lippe Fejedelemségeknek, Frankofurtum , Lű

" Brema, és Hamburg független Városoknak

egy szó adás engedtetett, és a Tanácskozások al

kalmatossabb időre hallasztattak.

lil17.

A Bécsi közgyülekezetbéli Tanácskozások kö

zepette, mellyeknek végzései 1815-dik Esztendő

nek Szent Iván hava 9-kén az alá írásokkal meg

erősítettek, Ferencz Császár a Külfőldiek vitézi,

és polgári Tekéntetben a közjó eszközlésére czé

löző Törekedéseit örökös Tartománnyainak ren

deivel meg jutalmazta ; az Európai Fejedelmek

között fen álló Barátságnak örökösedésére az

»uralkodó Angol Herczeget, és York Testvérjét,
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hasonlóképpen Vellington Herczeget első nagysá

gú Ostriai Vezéreknek ki nevezte; a Muszka Csá

szárt egy magyar, a Badeni Nagy Herczeget,

Nasszau-Uzingen, és Vellington Herczegeket né

met gyalog; a' Pruszus Királyt, az Uralkodó „An

gol Herczeget, és a Vürtembergai Korona Orö

köst magyar lovas, a Bajor Királyt Dragonyos,

és Konstantin Muszka Nagy Herczeget vasas né

met Ezeredek Tulajdonosságával meg tisztelte.

A Bécsi Egyezet. Tanácskozásai bé rekesz

tettvén, az öszve gyűltt Fejedelmek, nevezetes

sen a Vürtembergai Király még 1814-ben Kará

cson hava 26-kán, a Bajor Királyné következen

dő esztendőnek Boldog Asszony hava 51-kén, a'

Muszka Császárné Bőjt más hava 9-kén, a Ba

jor Király Szent György hava 7-kén, a Dániai

Király Pünkösd hava 15-kén, az Orosz Császár,

és Pruszus Király nevezett Holnap 25-kén, a

Vajmári, és Oldenburgi Nagy Herczeg Asszonyok

" 28-kán Bécs Városától elváltak, részszerént,

ogy Tartománnyaikba vissza térjenek, részsze

rént, hogy Europa véd Seregeit, mellyek min

den felől csuda hamarsággal a Rajna felé tódul

tak, személlyessen vitéz Tettekre buzdítsák.

Német Állfőld bátorságát egy jól felkészűltt

tábor védelmezte, mellynek jobb szárnyát Her

czeg Vellington igazgatása alatt Angol, Német

Allfőldi, Hannoveranus Braunschweigi, és Hanza

Városbéli Népekből, öszveségesen 7oooo ember

ből álló Sereg, bal szárnyát Blűcher parancsolat

tya alatt négy Burkus Osztály ábrázolta, Kleiszt

Porosz Vezér a Német szövetségbéli Sereggel a'

Mozel fót zárva tartotta, két derék Pruszus Osz

tály a Rajna, és Albis parttyain gyülekezett ösz

ve, az Oroszok az alsó, közép, és felső Rajna

melyékén tanyáztak, ezekre Bajor, Vürtember

gai, és Bádeni Seregek támaszkodtak, mellyek
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kel az Óstriai fegyveres hatalom Bazileánál a kö

zösülést fentartotta, és a Szardiniai erővel egye

sűlve, a Rhone, és Saone Fók mentében Fran

czia Országot fenyegette; a Spanyol Seregek ké

sőbben jelentek meg a már le ültetett Zenebo

máskodók határjain. - -

Az Angol nemzeti Követek Kamarájában azt

állította ugyan Lord Castlereagh , hogy Ostria

500,000. Muszka Ország 575,000. Prusszia 275,000

Bajor Ország 60,000. a többi Német Tartományok

150,000. Német Allfőld 50,000. Angol Ország

50,000. Spanyol Ország 40,000. Szardinia 20,000.

Helvéczia 50,000. és Portugallia 15,000. szándéko

zik kiállítani azon viadal szerencséltetésére, melly

re Bonaparte új megjelenése Europát kénszerí

tette: a következés mindazonáltal bizonyságot

szerzett, hogy a Franczia főldön álló szövetséges

Seregek száma egyedűl fél milliomra terjedett.

548. * *

Az egész Franczia erő tíz hadi osztállyokból

állott, mellyek különösen 55,000 embert szám

láltanak. Bonaparte öt osztályra bízta a Haza vé

delmezését, és személyes Vezérlése alatt a többi

Osztályokat, mellyek 40,000 főből álló Testőrző

Sereggel gyarapítattak, az Ország északi határa

felé indította, hogy az Angol, és Pruszus Tábor |

meg alázása esetére, egész hatalmát az Orosz ha

talomra vethesse. Ezen czélhoz tartván törekedé

seit, sebes lépéssel Német Allfőld felé tódultt,

Szent Iván hava 15-kén Charleroi szomszédságá

ban a Pruszus elősereget kemény ellentállás után

nagy veszteséggel vissza nyomta, és következen

dő nap Ligni Helységnél Blűcher Táborán, mi

vel az Angol segedelem, és Lüttichben tanyázó

negyedik Pruszus Osztály ezen nap a Csatázásban
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nem részesűlhetett, tökéletessen győzedelmes

kedett.

A szerencse nem látszatott a Franczia Erő

bal szárnyának anyira kedvezni, mellyet Ney el

ső nagyságú Fő Vezér kormányozott, ki 15-ben

az Angol hadaknak, Naszszaui Népekből álló elő-,

csapattyát Frasnel helységből Quatre Blas felé

nyomta temérdek sokaságával, de 16-kán a Né

met Allfőldi Korona Orököstől, és evvel egye

sűltt Braunschweigi Herczegtől, ki bátor szivűsé

géért életével adózott, előbbeni állásába véres fej

jel vissza utasíttatott. - -

Bonaparte 17-ben virradóra kelve két hadi

osztályt a rendetlenségben hátráló Pruszusok”

úzésére, és gyáva vélekedése szerént azoknak tö

kélletes eltörűltetésére rendelvén, a maradékkal

Frasnes felé tartott, hogy Ney seregével egyesűl

ve, jobb kimenetellel új támadót parancsolhasson.

Az Angol Fő Vezér az ajánlott ütközetet el

nem fogadván, Seregeit a vissza vonásra indí

totta, hogy hadaira nézve alkalmatossabb fekvést

szerezhessen a Csatázásra; e végre jobb szárnyát

Merbe-Brain, bal szárnyát Ter la Haye Helysé

gekre támasztotta, a Mont-Jeani lapaczokat a'

közép pont szeme előtt tartotta. \

Rövid idő mulva 150. franczia ágyúk rémí

tő ordítása a viadal kezdetét hirdette, mellyek

nek az Angol tűz tökélletesen meg feleltt az El

lenség rettenetes kárával. A szövetséges Seregek”

ki nyilványosodott hadi Rénnye háromszor ver

te vissza a szembe tűnő veszedelmet, és éppen

azon időpontban, hidőn a dühösködő Ellen

ség nehéz csapásait ki nem álhatván, a hátráló

készületekről eszmélkedett, Blücher véletlenűl két

Pruszus hadi osztállyal a Csata mezőn termett,

elől, hátul, és oldalaslag a Francziák jobb szár

nyára rohantt, és a Viadal szorsát elválasztotta,
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Az egész Franczia Tábor zavarodásba vonattatt

ván, a lovas Ezeredek rettenetes Csapásokat szen

vedtenek, egész hadi Rendek le kaszáltattak, és

minden, ki a szerencse szárnyai alatt futásban

bátorságot nem találtt, a Halál kebelébe szorít

tatott, vagy fogságba ragadtatott ; több mind

20,000. hiteszegett Franczia festette vérével a'

küzdő Piarczot, 500. ágyúval az egész hadi tár

lett ezen fényes Győzedelem jutalma, melly Eu

ropa függetlenségét, és bátorságát, ámbár nagy

, meg erősítette. -

, Blücher azon két La belle alliance nevű Há

zaktól, *) mellyekből Bonaparte az Ütközet za

boláját igazgatta, ezen Csatának La belle alliance,

a Francziák Mont St. Jean, az Angolok pedig

azon okból Vaterló, nevezetet adtanak, mivel a'

Viadalt meg előző Éjjel fő Vezérjöknek hadi szál

lása ezen Helységben vala, és az, a' Vaterloi

Herczegi Czimmel fel ékesítetett a Német Allfől

di Királytól.

540.

Bonaparte Hadainak meg futamodott Töre

dékjei között 20-ban Párisba csúszott, 22-ben a'

Franczia Koronáról másodszor le mondott, és

Bécsben lévő Fiacskáját II. Napoleon Név alatt

Császárnak ki kiáltattván, Malmaisonba, onnén

pedig 29-kén Rochefortba utazott, hogy, ha sze

méllyének bátorsága veszedelemben forogna ;

Északi Ámerikának szabad Tartománnyaiba il
lanthasson.

–

*) Az ütközet után ezen két Háznál találkozott ösz

ve Blücher Wellingtonnal.
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A Vaterlói Franczia Veszedelem, és Bona

parténak a hatalomtartásról való lemondása meg

nem szűntette a meg átalkodott Pártosok nya

kaságát, és igy a szövetséges Seregek szüntelen

való Csatázások között minden felől Páris felé

tódulván, a háromsorú Várakat részszerént os

trommal, részszerént alku által meg venni, vagy

zár alatt tartani kéntelenítettek.
-

Minekutánna a Francziák Szent Jakab ha

va 2-kán Versailles, és Paris között lévő Issi

Helységnél nagy veszteséggel vissza verettettek,

Davoust első nagyságú Fő Vezér küldötségetuta

sított a szövetséges Táborba az ellenségeskedés

meg szűntetésére, és a Nemzet nevében alku

dozásokban bocsátkozott, mellyeknek következésé

ben a fegyveres Pártosok a Loire Fónak tulsó

Parttyára által szállítattak, és a Győzedelmesek

emlétett holnap 6-kán Páris Birtokába jöttek;

XVIII. Lajos pedig az Idegen Nemzetek segedel

mével Királyi örökségéhez juttván, 8-ban tartot

ta_Székes Városában pompás bémenetelét, melly

ből őtet Népének hitetlensége rövid időre eltil
totta vala. -

Bonaparte azon örvényt, mellyet utálatos

vakmerősége készített, tellyes rettenetességében

látván, Amerikába szökni szándékozott, de a le

selkedő Angol vizi hatalom szélnek eresztette tö

rekedéseit, és igy a legfényessebb polczról mély

alacsonyságra jutott; Önkényes czélját el nem ér

hettyén, Béllerofon első nagyságú Ángol hadi ha

jón keresett bátorságot, hogy Angol Örszágban,

eddig legmérgessebb Ellensége kebelében tőlthes

se élete napjait magányosságban ; mindazonáltal

a szövetséges Fejedelmek meg határozása mel
lett mint Franczia Vezér Kis Aszszony hava 8-kán

a Világ átkával meg terhelve, ellenző jelentései

nek ellenére Nordhumberland első rendű hadi
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hajón Cochburn György fel vigyázása alatt Afri

ka, és Amerika között lévő Szent Illona szigetébe,

számkivettetett, mellynek szennyes kősziklájin

mai napig gyászollya elvesztett nagyságát,

*

350.

A szövetséges Fejedelmek Szent Jakab Ha

va 10-kén másodszor Párisba be menvén, elkez

dőttek a Béke állandóságára tárgyozó Tanácsko

zások. Ezeknek szakadatlan folytatása között a'

temérdek Zívatarok után, mellyek tőbb, mint 2o.

Esztendeig Europának boldog Tartománnyaiban

dühösködtenek, a nyugalom Kivánsága szállottjaz

Uralkodó Fejedelmek, és a midenható Istentől

kormánnyok alá bocsátottNépek szívébe, mellynek

tellyesedéséreOstria, Muszka, ésPruszus Országok'

Korona-Viselői 1815-ben Szent Mihály hava 14

kén a tellyes Szent Háromság Nevében az ugy

nevezett Szent kötésbe öszve állottak, a Világ

eleibe terjeszteni akarván, hogy a kormányhajtás

ban, és minden polgári Tekéntetben, egye

dűl a Hit , felebaráti szeretet, Igazság, és Béke

Szent Törvénnyeit Sinór mértéknek esmérik,

mellyek alkalmaztatásokban nem csak a magá

nos Elet szabásait meg határozzák, hanem az

Uralkodók akarattyát is béfolyással érdeklik, és

Téteménnyeiket kormányozzák. Ezen áldott Vég

zés következésében a kötő Fejedelmek a Szent

Irás arany szavaira ügyelvén, melly a feleba

ráti Szeretetre öztönözi az eszes Teremtéseket, az

igaz, és elválaszthatatlan atyafiság kötözettyében

állandóan meg maradni, arról meg győzettettve,

hogy Ok az Isteni Gondviseléstől egy keresztény

közönség hármas ágainak kormányozására vá

lasztattak, mint egyszivű Testvérek a szükség e

Setére egymásnak segítséget nyújtani, a hít', bé
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keség, és igazság, oltalmazását első kötelessé

gökhöz számlálni, az alatt való Népeket, mint

cselédes Gazdák a tellyes Atyafiság Lelke sze

rént kormányozni, és ezeket arra birni magok

ban eltökéllették, hogy magokat öszveségesen

egy keresztény Test Tagjainak esmérjék minden

keresztény vallásbéli különbözők sérelmét elke

rűlvén, a belső meg győződés sugállása sze

rént a szent köteleségek gyakorlásában foglala

toskodjanak, mellyeket a Megváltó véghetetlen

Bölcsesége az emberi Nemnek hirdetett. – A'

Franczia Király vala az első, ki ezen szent kötés

be való bévételét sürgette, és diszes példáját a'

többi Europai Hatalmasságok is követték; csak

a Török egyházi fő okokból, és az Angol Ud

var a Haza sarkalatos alkotmánnyainak tekén

tetéből vonta magát vissza. -

351.

A Béke Szent András hava 20-kán az alúlirá

sokkal meg erősítettvén, a szövetséges Hadak

nak Honnyokba való viszatérése meg parancsol

tatott, csak egy felvigyázó Sereg Herczeg Yelling

ton fő Igazgatása alatt hagyattatott öt Esztendő

re a Franczia Főldön, mellyhez Ostria, Pruszia,

Muszka, és angol Ország külömb külömb 50,000.

Bajor Ország 10,000. Dánia, Szász Ország , Han

novera, és Vürtembergia egyenlő részekben ösz

veségesen 20.000 embert állított. Ezen Katona

ság tartása a Franczia kormány - székre tekéntett,

melly ezen kívűl esztendőnként a ki szabott

Zsold fizetésére, és a katonai szükségek pó

tolására ötven, kármentség fejében pedig öt esz

tendő elfolyása alatt 7oo. -Milliom „Fránkot le

tenni köteleztetett. Az utóbb emlétett Öszveségből

1874 Milliom Fránk a Franczia határok szom
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szédságában lévő Várak javítására, vagy új Érősé

gek építésére rendeltetett, ide számlálván azon 50.

Milliom Fránkokat, mellyekre Pruszus Birtok

ba esett Saarlouis Vára becsültetett, a hátra ma

radandó 1574 Fránkkból a Német Allfőldi Király

60. Pruszia 20. Szardinia 10. Spanyol Ország 74 a'

Baior, és többi Franczia Országgal a határkos Feje

delmek 15. Milliomban részesűltenek. A Német

Szövetségbéli Maincz Erőség jó karban való meg

tartására öt, egy új Rajnamelyéki Vár építésérepe

dig 20. Milliom Fránk. szabattatott, a többi 562}

Milliomból Svéczia, Dánia, Portugallia, és Hel

vécziára öszvességesen 124 , Angol, és Pruszus

Országra, mivel ezen háború súllyát főképpen

ezen Tartományok tartották , . 50. Milliom, a'

maradék pedig Ostria, Pruszia, Angol, és Musz

- ka Országokra szállot egyenlő részekben.

Mivel a mérséklő Igazság azt is javallotta,

hogy azon Remek Müvek, és tudományos kin

" mellyek az elenyészett franczia kegyetlen

Uralkodás folyttyában a hatalalom Jussával elfog

laltattván , Párisban öszve halmoztattak, az előb

beni Tulajdonosok Birtokába vissza mennyenek;

nem sokára a Bécsi, Poczdami, Kaszszeli, Braun

schveigi, Német All Főldi, Velenczei, Lombar

diai, Szardiniai, Nápolyi, Toskánai, Modenai,

Spanyol , és Római Remek Müv - Tárokat, és

Anya Szent-Egyházakat az elragadott álló, és
festett képek ismét diszesítették, g

352.

* * *

*

Ferencz Császár Szent Mihály hava 29-kén

a Franczia Királytol elbucsúzván, örökös Tar

tománnyaiba útnak ereszkedett következendő

holnap 10-kén határtalan Öröm kinyilatkoztatá

sok között a Tirolisi Grófságnak fővárosában kö
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zönséges szeretetre méltó hitves - Társával ösz

ve találkozott, társaságában Szent András hava el

ső napján velenczébe érkezett," "" új Király

ság alkotására függesztette *** figyelmét, Ka

rácsony hava 24-kén Mantuát tisztelte megjelen

létével, és ezen holnap” utolsó napján Mediola

numba tartotta pompás bémenetelét. Időköz

pen a Fejedelem Asszony halálos nyavalyába es

vén, következendő esztendőbéli Boldog Asszony

haya 7-kén élete napjait Velenczében bé rekesz

tette, kinek áldott hideg Tetemei gyász - hintó

iban fejedelmi tisztelettel Bécsbe hozattatván, a'

Császári koporsók közzé tétettek örök nyuga

lomra. - -

A pártoskodó Francziák leültetése után bol
dog idők reménnye pislogott mindenütt Ferencz
Csiszár atyai gondoskodásaiból; leg először is

a meg csökkentt papíros pénz állapottyának

meg javításában fáradozott; 1816-ban Szent Iván

haya '7-kén az Ország kötelező. Leveleinek való- .

ságos becset szerzett neve* holnap 4-kén ki

bocsátott fejedelmi hirdetéséhez képest, Sz. Ja

kabhava 1-ő napján Bank /Voten nevezet alatt az

új Bankó - czédulákat, mellyeknek értéke minden

hijányosság nélkül a pengő." valóságát kép

zeli, a köz folyamotba szállította, a kereske

dési Tudományok, és minden kézi Mesterségek”

elősegélésére a viedeni Hostádban, az Anya

város színe előtt az úgy nevezett Polytechnikum

Intézetnek talpkövet vetett, mely a nemzeti szor
galom minden ágaira nézve a' Hazának hasznos

tagokat nevel. Ezen kivűl a Város felékesítéséről

gondoskodván, a Franczia dühösség által ledön

fött Bástyáknak részszerént előbbeni állandósá
got szerzett, részszerént azokat szebb formába

öntette: a nyugotti külső Városokkal való alkal

matossabb közösülésre a Karolina, és Ferencz



206

kapukat felnyittatta; az utolsó ellenséges béro

hanás alkalmával felperkeltt Ferencz hidját előb

beni állapotba helyheztette, és ehez hasonlót ra

kat a Vörös Torony kapuja előtt a Leopoldi

Hostádba való általmenetelre; az Anya - Város

falait mosó kiss Duna parttyait, mellyek eddig

a többszöri áradásokból származó veszedelme

ket meg nem gátolhatták, kövekkel ki rakatta ;

az eltörültetett Sz. Lőrincz nevét viselő Apáczák

romladékos Monostorát nagy költséggel a szám

vévő Tisztségek helyheztetésére alkalmaztatta,

és több hasznos remek Műveivel a Császárok'

sorában magának halhatatlan emlékezetet szerzett.

Már az utolsó Franczia Zenebona előtt Ba

den Városa is, melly Bécs szomszédságában hasz

nos kénköves Ferdőkkel kérkedik, és azért min

den esztendőben kikelettől majd csak nem a'

Tél béesésig számos gyülekezeteknek ád alkal

matosságot, egy Remek - Emlékkel akarván a'

Jövevények álmélkodását magának le kötelezni,

a környékező Schvehat fó parttyaira vas hi

dat öntetett , mellynek felnyitását a pom

pás készűletek 1815-dik esztendőbéli Szent Iván

hava 15-kén hirdették. Minekutánna Ferencz Csá

szár Képviselője Fő Herczeg Antal számos Ud

"" és a Város Előljáróitól körülvéve, ne

vezett napon a temérdek sokaság öszve folyása

között ezen új vas építvényen hat lovas pompás

kocsijával az első által szállott volna, a híd a'

Hintó után tóduló terhtől felette nagyon nyo

mattattván, rettenetes ropogással széjjel pattantt,

melly kedvetlen alkalommal sokan a vas töredé

kekkel a magosságról kár nélkűl a gózló viz

be estenek, sokan részszerént gyengébben , rész

szerént veszedelmessen meg Sebesítettek, és az u

tolsók közűl némellyek élettyökkel fizették Tu

dat-vágyásokat. * -
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355.

Valamint Országunk. Nádor-Ispánnya Óstri

ai Fő Herczeg Jósef, és Testvérje Károly, ne

vezetesen az első már 1915-ben kiss Asszony hava

50-kán Herminával, Anhalt - Bernburg - Schaum

burgi, a második pedig Szent Mihály hava 17

kén Henriettával Nasszau Veilburgi Herczeg As

szonnyal egybe keltenek: úgy Felséges Urunk is

következendő esztendőbéli Szent András hava 10

kén Karolinával, ritka tulajdonságú Bajor Kirá

lyi Herczeg kiss - Asszonnyal házaságra lépvén,

kegyes Anyát adott Orökös Tartománnyainak. A'

Császári Hölgy az ágyúk durrogása, öszveséges

harangok zengése, a rendszerént való, és polgá

ri katonaság udvarlása között tartotta fejedelmi

pompával Bécs Városába bémenetelét, és a Sz.

Agoston Szerzetesek Templomában részesűltt a'

Házaság szentségében. Ezen nap a Játék nézés

re rendeltt Hajlékokba szabad bejárás engedtetett,

a Bécsi közönség pedig örömének és a Fejede

lemhez viseltető Szeretetének kinyilatkoztatásá

ra a házaknak csínos meg világosításával inne

pelte a Császári Egybe - kelés napját, mellynek

örökösítésére arany, és ezüst Emlék Pénzek ve

rettettek, *) Különös Emlékezetet érdelmel az Ud

*) Ezeknek egy felén következendő Felírás:

Franciscus

Austriae Imperator,

80

Carolina Augusta

Max. Bav. Regis

Filia
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vari Innepek béfejezése után a Bajor Nagy-Kö

vettől Herczeg Auersperg Károly Palotájában fe

jedelmi költséggel készítetett estvéli Mulatság,

mellyet a' Felséges Udvarnak minden tagjai di

szes jelenlétökkel meg tiszteltek. -

Ferencz Császár, ki Egybe kelése alkalmá

val a megyebéli gyámoltalan szegényeket atyai

kegyességének bizonságául bő adakozással meg

vigasztalá, a távól lévő Országokkal fenálló Ba

rátságát meg akarván erősíteni, Maria Klementi

na Leányát 1816-ban Szent Jakab hava 28-kán

Leopoldnak, Nápolyi Királyi Herczegnek, Leo

poldinát pedig 1817-ben Pünkösd hava 15-kán,

Herczeg Mária Alva Brasziliai Nagy Követnek u

tóbb emlétett esztendőbéli Böjt Elő hava 18-kán

kinyilatkoztatott kérésére, a Portugalliai, és Bra

sziliai Korona Orökösnek, Alkantárai Péternek -

eljegyezte. A Számos Inneplések után az első 1816

ban Szent András hava 5o-kán, a második pe

dig 1817-ben Szent Iván hava 5-kán keserves

könyhullatások között kedves Rokonyitól elbú

csúzván, a Bécsi Oszveség áldásait magokkal

vitték. -

Felséges Fejedelmünk atyai szorgalmának é

desgető Gyümölcseiben gyönyörködvén, 1818

ban Szent Mihály hava 10-kén Aquisgranum

a néhai Német Ország Császár koronázó Vá

rosában személyes Előlűlése alatt tartandó Né

met - szövetségbéli gyűlésre utazott, mellynek

A másikán:

Sacro Connubio juncti

Vindob. X. Nov.

: M. DCGG.XVI.

tündöklik.

sze
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szerencsés béfejezése után hív Népeinek örömé

re Karácsony hava 50-kán vissza tértt székes Vá

rosába, hogy Nagy Vendégjét, a Muszka Feje

delmet, ki Áquisgranumból kölcsönözött Név a

latt látogatólag nevezett holnap 6-kán Bécsbe ér
kezett, és 22-ben tartománnyaiba ismét útnak in

dultt, barátságossan fogadhassa. -

554.

Nagy pompával tartotta, 1819-ben Böjt

Elő hava 8-kán, Angol Országba való utazása

közben ezen holnapnak 1-ső napján Bécsbe érke

zett Persa Nagykövet Mirsa Abul Hassan Kán a'

Császári Palotába bejövetelét, és Udvarlását. A'

pompásSeregnek egy Káplár hatlovas katonával ké

szített utat az öszve tolódott temérdek sokaság kö

zött. Ezek után egy Százados 40. gyalog Fegyveres

sel hadi rendben, a Nagy Követ szakállos, és

sárga szinű öt házi Tiszttyei, úgymint az Ö

Kincstár, Lovász , és Pompázás mestere, Ruha

gondviselője, és Komornyikja számokra Török

szerszámmal felékesített Lovakon mendegéltek,

azután nyolcz, keleti Izlésben legszebb készület

tel fel nyergeltt, és kantározott Császári büszke

Paripák két, s két Lovászlegényektől, hasonló

képpen azon szépen fel piperézett Oszvérek egy

Lovagtól vezettettek, mellyek arany Rojtokkal

prémzett, és finom hímvarrással kérkedő fekete

bársony szönyegekkel bévontt szekrényekben a'

Persa Királytol Ferencz Császár számára küldött

ajándékokat vitték; végtére három hat lovas,

"" készített Hintók következtek; az első

en a Nagykövetségi Titoknok Mirsa Mahomed

Ali nyerte helyheztetését, és azt, az Aranyal tű

zött, és Muselinnel bé tekercsezett Zacskót arany

szövevényből készűltt párnán tartotta, mellyben

a Királyi Irások valának, a másodikban a Nagy

Bécs Város II. Dar. -
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Követ a főbb helyen, 's véle szemben a Császá

ri Biztos, a harmadikban a Bécsben maradó

Követ Mirsa Abdul Hussein Kán űltenek, a Hin

tókat a Nagy Követ Cselédei, kik között a kü

lönös Feketeségű Szerecsenek a pórság figyelmét

magokra vonták, lóháton követték. Egy Allhad

nagy 20. Gyaloggal, és egy Káplár hat Lovassal

rekesztette be a pompás menetet.

A Nagy Követnek fején, a ki rózsa szinű

ezüsttel tűzött ruhában vala őltözve, három,

drága kövekből készültt Rózsák tündöklöttek;

Mellye a Nap Oroszlány Rendének hármas czi

merével, és az Uralkodó Persa Királynak, gazdag

Gyöngy koszorúba fontt lefestett képével diszes

kedett; a CsászáriPalotába érkezvén, két Udvar

nokok által a' Felség eleibe vezettetett. A Lép

csőkön a Darabant, a szobák sorában pedig

a Lánczás, Német, és Magyar Testőrző Seregek

két- felől állottak. Ferencz Császár forma ruhá

ban az Udvari Tisztségektől, és Ország Naggyai

tól körűlvéve, egy felemelecske széles Padoza

ton veres Bársonnyal béterített asztal mellett egy

magos Menyezet alatt fogadta az Udvarló Nagy

Követet, ki Persa Nyelven rövid, de fontos Be

szédet tartván, Urának Feth Ali Kánnak, és a Ko

rona Orökösnek Abbas Mirsának Irásait az Asz

talra helyheztette, és a Felséges Ostriai Udvar

hoz rendeltetett követet bémutatta, egyszers-mind

szabadságért esedezett, hogy az ajándékokat,

tudnillik Téjszín Kalczedonnal tarkázott, és körös

körűlhalovány piros Rubínokkal kirakott Táb

lán a Persa Királynak jól eltaláltt Ábrázat képét,

és ennek körűlkarimázásra nagy Gyöngy szemek

ből álló koszorút; drága kövekkel ki czifrázott

Hűvelyben Timurleng, ama hires, és a Törté

net Év-könyveiben magasztaltMeg Hódító Kard

ját, a Királyok Királlya könyvét, és párját a ré

gi Persiai Vitézek könyvének, mellynek módjá
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ra azt a mostani Vers - szerzők Fejedelme, és

Fejedelemmé tétetett Vers - zerző készítette, kit

a most Uralkodó Schach a maga tulajdon ne

vével tisztelte meg, midőn őtet Feth Ali Kánnak

nevezte; *) végtére két kazimír Szőnyegeket, mel

lyek különös mesterséggel kazimir Schál Mustra

szerént készítettek. a Császári Szék Lépcső

jén letehesse. - -

Minekutánna Ferencz a Persiai Királyt ba

ráttságos Indulattyairól bizonyossá tette, és a'

nevezett ajándékokat elfogadta, a Nagy Követ

Késérőivel a Császárné Ö Felségéhez vett uttyát,

és a Csillag Keresztes Udvari Nagy Asszonyok:

Jelenlétében a himes Mennyezet lépcsője előtt

mély Tiszteletét le tévén olly renddel, és pompá

val, mélyennel az Udvarhoz jött vala, vissza tértt

szállására. -

Ferencz Császár mint Tirolis Grófja szerel

mes Elete - Párjával, és Karolina Leányával ezen

Holnap 10-kén Klagenfurton, Velenczén, és Flo

renczián keresztűl Rómába, és Nápolyba indultt,

Fő Herczeg Lajos Ottsét képviselőjének rendel

vén, ki a Felségi Foglalatosságokat már Fejedel

münk előbbeni utazása alkalmával nagy Bölcse

séggel, és ritka szorgalommal folytatta.

Ferencz elutazásával béfejezem három eszten

dei Fáradságom tárgyát, és, midőn Orzságunk

kegyes Attyának szerencsés Vissza -jövetelt, ál

landó Békeséget, boldog Uralkodást, erős Egéssé

get, és hosszú életet forró Indulattal kivánok, meg

vagyok győződve, hogy Polgár Társaim Boldogsá

gát óhajtom.

:) Ezen Munka nyolczvan ezerkettös Versből áll, és

a Nadir Schachtól fogva mostani ideig Persiában

Uralkodók vitéz Tetteiket énekli.

V É G E,
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A T. T. Előfizető Urak Nevei.
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Ts. Hadáry Antal Urnál.

Nagy Méltóságú Galanthai Gróf Eszterházy Jo

'sef, Sz. István Rendének közép Keresztese.

Titkos, és Udvari Tanátsos, Zemplény Várm.

~ Fő Ispánnya, és a Fels. Kir. Udvari Fő Kor

- mány-Szék Referendáriusa.

Mélt. Tarkovics Gergely, Eperjessi Püspök.

Ts. Bánffy 'Sigmond, a Fels, K.'s Udvari Magyar |

Fő Kormány szék Titoknokja, és az Iró híva

talnak Igazgatója.

Ts.Bisztriczey Jó'sef, a Fels. Kir. 's Udvari Ma

yar Fő Kormányszék Titoknokja.

· Mélt. Báró Heller Bertram Jakab Móricz.

Ts. Sághy Ferentz, a K. Magyar tudományos Egye

tem Könyvnyomtatásának Gondviselője , és

, Pénzszedője. - - -

Ts. Molnár Lajos, Ts. Ns. Sopron. V. Táblb. és

Fő Ügyésze. -

– Tar Jó'sef, a Sopronyi Ker. fő Prov. Comis.

– Tóth János, a Kőszegi Distr.Táb. Assessora.

–Tubol László, Ts. Ns. Zala Vár. Táblabírája.

– Senyi István , Ts. Ns. Zala Vár. Táblabírája.

– Pap Ferentz, Ts. Ns. Soprony Vár. Táblab. és

Mélt. GrófSzéchényi Familia Plenipotentiariusa,

– Tibolih Mihály, MéltörőfSzéchényi jószágai

Plenipotentiariusa.

–Tóth Antal , Ts. Ns. Soprony Vár. Táblabírája.

–Rathe és Salamonfalvai Barthodeiszky Pál, Ts.

Ns. Soprony Várm. Táblabírája. -

– Rathe és Salamonfalvai Barthodeiszky Jó'sef,

Ts. Ns. Soprony Várm. Szolgabírája.

– Hoth Jó'sef, Ts. Ns. Soprony Vár első Aljegyz.
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Eggenberger Pesti Könyvárosnál.

Ts.Poka Teleky Honde Jó'sefBenedek, Udvarnok,

és t. Ts. Ns. Vármegyék Táblabírája.

Nagy Mélt. Szalatnyai Báró Fischer István, Egri

Ersek, etc. - -

Ts. Ebeczki Tihanyi János, t. Ts. Ns. Vár. Tábl.

–Téthi Takáts János, Ts. Ns. GyőrVár. Fő Notár.

.–Vissontai Kováts Jó'sef, a K. Ügyek All-Igazgat.

Mélt. Paintner Antal Mihály, Noviai választott

Püspök, a N. M. Kir.Helyt.TanátsTanátsosa, 'sa't.

N. Mocs Sámuel, Miskoltzi Patikárius.

T.Jeszenszky Mihály, Ts. Ns. Pest Várm. Táblab.

Fő Tisztelendő Guzmics Isidor Úrnál Pannon

halmán.

Fő Tiszt. Gatser Leo, Bakonybéli Prior. ,

– IVyuli Vilhelm, Sz. Ben. Szerzb. Ald.

Pap, és Bakonybéli Plébánus. , ,

Tiszt. Gyurász Thade, Sz. BenedekSzerz. Nevend.

– Sárkány Miklós, - – –

Fő Tiszt. Guzmics Isidor., Theologia Doctor,

és Prof. Pannonhalmán. - -

Ts. Peretsenyi Nagy László Úrnál Áradon.

Ts. Peretsenyi /Vagy László,Ts. Ns. Arad. Várm.

Szolgabírája. /

– Jedlitska Jó'sef, BőkényiCamer. Tisztar. 2. Ex.

Ns. Hosenberg János, Kasznár.

Ts. Rósa Jó'sef Úrnál, Aradon.

Jakabovits András, új Aradi Polgár.

Ts. Boros Jenői Atzel Sándor, Ts. Ns. Arad

Várm. Szolga Bírája. -

– Vásárhelyi János, Ts. Ns, Arad. 's több Vár

megyék Táblabírája.

Ns. Arsits Sabbás.

Ts. "Vilruder Jó'sef, Cs. Kir. Aradi SóPerceptor.

– Rósa Jó'sef, Ts. Ns. Arad Várm. Fő Orvosa.

\
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Ts. Váradi Török Márton, Ts. Ns, Arad Várm.

Fő Szolgabírája. ,

Ns. Hidas Sándor, O, Aradi Patikárius.

Ns. Szikra András , O Aradi Patikárius.

Ts. Hofbauer Ferentz, Ts. Ns. Arad Várm. Tábl.

– Mák György, Cs. Kir. pension. Kapitány,

– Zadjeli Schlachta Gábor, Ts. Ns. Arad Várm.

Fő Adó Szedője.

– Ferentzy János, Mutinai Camer. Fiskalis.

– Urbányi András, Prókátor. -

Nztes Csernák János, Ts.NsArad Várm.Seb Orvos.

Ns. Grisik Antal, Aradi Cameralis Fa Eladás

Perceptora,

Domián Márton. "

Ts. Dankó János, Ts. Ns. Arad Várm. Archivar.

– Pörös Zsigmond, Sofronyai Pusztának Igaz

gatója. -

– filespitz György, Aradi Só Transport Tiszt

ség Fő Comissariusa.

Hirschl Ab, Sámuel.

Ts. Dániel Simony, Ts. Ns, Csanád Várm. Tábl.

– Langó Ferentz, Ts. Ns. Temes Várm. Tábl.

és Arad Várm. Fiskálisa.

– Körös Miklós, Ts. Ns. Arad. Várm. Eskütje.

Ns. Hárosy András, Új Aradi Uradalom Tisztart.

– Fejér Jó'sef,,Tóthváradi Urad. Tisztartója.

Hoffer Jó'sef, Ó Aradi Kőmíves Mester,

Hekrer Lőrintz, O Aradi Timár.

Schillinger Jó'sef György, O Aradi Polgár, és

Materialista. -

Steinback Isák. . ,

Ts. Kubinyi János, Ts.Ns. Arad. Várm. Szolgab.

– Hovács János, Ts. Ns. Arad Várm. Ord. Vi

ce Ispánya. -

Serguel Wep. János, a Pesti Kir. Universitás Phi

los. 1-ő Esztb. Halgatója.

Löbl Simon.
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Mihalik János, Aradi Cameralis Vízmérő.

Hercz Abrahám.

Ts. Vank Péter, Ts. Arad Várm. Eskütje.

Ts. Nagy-Váradi Ajtay Sámuel Urnál Szat

márban.

– Kis Dobronyi Isák Sámuel, Ts. Ns. Szatmár

Várm. Vice Ispánja.

– Nagy-Váradi Ajtay Sámuel, Ts. Ns. Szatmár

Várm. Szolgabírája.

Cs. Kir. Póstahivatalnál Ipoly-Sághon.

– Tersztyánszky Mihály, Herczeg Eszterházy

Jószágainak Regense.

– Pongrátz Peregrinus • Ts. Hont Várm. Fő

Szolgabírája.

– Podhorszky Jósef, Ts. Ns. Hont, Vár, Fő Com

missariusa. S *

N. Tiszt. Bezeredy Miklós Urnál Veszprémben.

Mélt. Hurhelyi György, VVeszprémi Püspök.

Fő Tiszt. és Nagys. Dréta Antal, Zirczi Apátur.

Nagytiszt. Bezerédi Bezeredy Miklós, Mélt. VVesz

prémi Püspök Ceremon. -

Ts. Peterka Jó'sef Urnál Halason.

Ts. Péter Ferentz, a Jászsági, és Kunsági Kerűle

ti, Palat. 's egyszersmind Ts. Ns. Bács, és Cson

grád Vgyék Táblab. és Kir. Udvarnok.

– Balogh Mihály, Ts. Kis Kunsági Kerűlet'

Eskütje, és Mezei Biztosa. -

Ns. Szabad Szállása Várossa. -

Nemzetes Baky Jósef, Senator, és Sedriális As

sessor Halason. etc. - 1

Ts. Ivánszky Antal Urnál Egerben.

N.M. és FőTisz. Báró NégyessiSzepessy Ignátz Er

délyi Püspök.

Nagys.és Fő T. Wováky Jó'sef, Egri Kanonok,
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Nags. Fő Tiszt. Tóth Imre, Egri"
– – – Hám János, Egri Kánonok.

Fő Tiszt. Tulsitzky Ferentz, az Egri Lyceum

ban Historiáknak oktatója és Phil. Doctor.

Schwaiger András Győri Könyvárosnál.

Ts, Högyeszy Sándor, Ts. Ns. Győr, és több

Várm. Táblabírája. -

N. és Fő Tiszt. Materenyi Gábor, Kanonok, Vice

Archi Diaconus, és Pápai Plébánus.

Tiszt Fidovics Ágoston, Pápai Káplán.
Schwaiger András, Könyváros Győrött.

Nemes Trattner János Tamásnál.

Ts. Dóra János, a N. Mélt. Helytartó Tanáts

számvevő Hívatal Ingrossistája. -

Nagys. Majthényi László, Cs. Kir. Tanátsos 2. Ex.

Ts. Horváth István, a Nemzeti Muzeum Örző

je, 's t. Ts.Ns. Vgyék Táblabírája. -

– Lauró Gáspár, a megüresűlt Vátzi Püspök

ség Jószágai Regense.

- Mélt. Gróf Széki Teleki Jó'sef, a N. Mélt. Kir.

Helytartó Tanáts Secretariusa.

Mélt. Vajai Pay Jósef, Septemvir.

Fő Tisztelendő Farkas Jósef Úrnál Pétsett.

Fő Tiszt. Farkas Jósef, Theologia Professor.

– – Gerdenits István, Praebendarius Pétsett.

Ts. Pajnády Jósef, Péts Várossa Senatora.

Fő Tiszt Dantsets Jósef, Történetek Professo

ra Szombathelyen. » * -

Hartleben Konrad Adolf, Pesti Könyváros 2.

Exempl. , -

* * *
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