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.Folytatás tz Ahá Aúftria Hódolasa* meg kéfzulésérol* 
A' Szent István Temploma' Ajtajánál , 

kéfzen várták már a' Királyt az előre oda fel' 
gyülekezett Arany Gyapjas Vitézek, a' Te* 
résia 's Sz. István Rendjén lévő Nagy Ke-
refztesek, valamint, a' BétslEtsek is, a*'Fre*-
látusokkal és Káptalannal eggyütt: és midőn 
oda éti volna as Király, mélly tlíztelettel 
fogadván, bekísérték azt, a' menetel két 
oldalán, fzép renddel meg állott belső és 
külső Városi Papok, *s Polgár Altifztek kö
zött a' nagy Gitárig, meliynek bal réfze fe
lől O Fellege fzámára egy fejedelmi fekete 
Szék- volt kéfzítve. A1 Szék körül helyet 
foglaltak a5 Tartomány* örökös fó" 'Tifztvise-
ipi; két oldalvást pedig a'Rendbeli Vitézek, 
a'Királyi belső Tanátsosok *s Minifterek, és 
a* Tartomány* Rendjei. — A' Templomnak 
egéűz az 'a ' réfze, melly a' nagy Oltára 
ízolgál, 5s két oldalról karokkal, kül felöl 
pedig vas roftéllyal el van rekefztve a'Tero-. 
plom több réízétől, drága Szőnyegekkel *s 
függő nagy kriftálly gyertyatartókkal (Lufter) 
fel volt ékesítve. — A' Szent Lélek Misét 
tartotta az Érsek \' a' muzsika, az Udvari Ká
polnából való volt. — Vége lévén az líleni 
'Szolgálatnak, hafonló renddel lett az Udvarba 
való viflza menetel, mint a' millyemiel vóli 
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az onnan való jövetel.'" Meg érkezvén á'zí' 
Udvarba, a'Király ment,1aV.j,Bfga Szobájába* 
hová}a4 Drágafágok % vjjketíej^ az;.Udvari. 
Tííztviselok és a' Tartomány Tagjai- pedig 
a' küiso Szobákban állapodtak nlefg, a'hol air* 
nakutáana a' Prelátusok is meg jelentek. —* 
Ezentúl ki' váiáSztottak a* Rendek, magok 
közzűl nciíiellyeket, 's el rendeltek a' Király*-. 
hoz olly hagyomáífal, hogy kérnék meg 
azt, á'-Hódolásnaft Személíyeflen való el fo
gadására. El ís jártak a5 reájök bízott do* 
iogban az említett Elrendeltettek, Minek-
uránná t. i. a' Tartomány örökös Fó' Ráma* 
rásía által meg halgartatást kérettek volna 
a* Királyról;- be hivattattak--a*-Király-eleibe," 
a' ki egy pompás fejedeimi Szék boríték 
alatt állott, hozzá közel pedig az Udvari 
FŐ Gancellarius. ^ A* Rendek közzfil való 
leg ékesebb Személly, Gr. Traun Rudolf,' 
kpvetkezendöképpen intézte -Befzédét ö Fel
ségéhez; 

„ 'Magyar és Tseb Orfzágokiiak Felségei, Nagy 
Ifatalmaffágú Királlyá, Austriáaák-FÖilertgege-í 

Nagy KegyelmeíTegu Ki rá ly , Tart*mány.unkr 

örökös Fejedelme, és Úr Űr! '. 
A ' milíycn föomoríto napjök Vül&rz Alsó Auftrid 

Rendeknek., a* Felf. Tsáfeár fajdiltfcas M múlásának 
Bapja; ízíntéh olly vígafetkJáMf iailyes; a' mái -nap:* 
a' mellyen sÍtó§!f ^'•^íé^éSÉ§^'^^Bi^^^^téá 
Székibe léít! iiiés*, ''$ el kezdett Jg&gatása €éM Nékik 
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féfcntést tenni* és a' Kódolást tárgyazé igen kegyel-
fúes Írást meg -adatni. Khez képest itt vágynak, va
lamennyin tsak meg jelenhettek ezen az Ontiftis (Eiu) 
Vizén alól ItvS Aufíriai 1\Ö llertzegfégnek b4v enge-
áelmeiíégű Rendjei, Vkéretik ezen Deputátzió által 
sítély tifzteiettel Kir., Térségedet, méltóztail'óií .tógát 
a kiváutt Hódolásra tu'ajdjQiü Felséges Szemé Ily ében 
kegyelmeííen meg. alázni; azt áz Alsé áuftriai Ken.k 

dektol kegyeiíen el fogadni; és az Ö Privilegyiomái-
•kat, Szabadságokat, Júliáikat 's már régtől fogva b'é 
Vett fzoivásaijvat Fő Hertzegi Felső Hatalommal nékifi 
kegyelmelFen meg 'érősíteák -^ A'Tartománynak hív* 
tagedelmeíTégii- Reiidj'ei fo mértékben kötelesednek 
esmérik azérr magokat, és kéfzek tellyes, fzivekb.ÖI^ 
a' Kir. Felséged', mint az e nagy 'kegyélmeííógii 
íJrok' 's Fejedelmek', és az egáfz Haza' haíznára^ 
'eleteket *s minden tehettségeítet fel áldo2fii; és fem-
'mit nem kivannak inkább, mití't frogy az Eg Felsi-
•gédneít £l /kezdett Uralkodását., .'$ eg'éfe Házát eíséiH. 
ízerte Való áídásáVal ízerentsésíttse. Éz által a ' l i iv 
AlattlévÖk és Vafallusok egéfz boldogságokat remény* 
lik. ,-* A' íz-ívnek belső fejtekéből vett ezen magö)í,. 
ki nyilatkoztatása mellett ajánlják magokat m Aís© 
Auílriai hív engedelm'eíl'égű Rendek', és"ezen• DépK*" 
tátzi'ó? a' Királyi és Fo Kertzegi kegy'éffégbe' * éi 
jkegyelembéY*' 

Ezen Béízéír^rkdVéttotsnéQ Feleleti*!: 
tett^ a' Király- nevébsa, az Udvari Fo.Kaív*. 
táellá'rius - Gróf Koítovráih-i 
,. „ Ö Felségé, Magyar Odzag .Apörtmh k i$tel* . 

Málitf (GattíizíaJ % .J^goMritíOrföágoknakKííálIya^ 
Mfi'riámk FS Hevtzegé '$ a' ja, Af ífct tiagy kögyd-
meflegii Királyunk, Tartöm'kyaökhák örökös. Fe]e~ 
'4tlm« i s Urai gyönyörűséggel- érette %& alázatos j@~ 
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lentásVól, nogy ezea, az önafusen alól lévS AujfrtM 
Fö Hertzegségnek hív engedelmefíegű Rendjei, a' ren- . 
delt'helyen Öfzve gyülekeztek, és a' fzokásbam lévS 
©rökös Kódolásnak tartozott végbe vitelére kéfzek. 
Q Kir. Apoíloli Felsége is mindjárást M fog menni > 
annak el fogadására, és -valamint az aíatt., úgy to
vábbra i s , a' hív engedelmeíTégü Rendekhez, kÖzön-
sépeííen és fejenként, a' maga Királyi és Fé Hertzégi 
jkegyeííegét '-* kegyelmét minden időben meg fogja 
mutatni." 

Az Elrendeltettek viííza tértek ezen Fe
lelettel a' több Rendekhez a' nagy ••Szálba*, 
mellybea a'Király Számára, kéfzen volt már 
egy boríték alatt lévő 3 grádits magafiagra 
helybetett karos Szék: i* Dámáknak pedig 
a'Szál két oldalában volt nezó helyek ké* 
fzitve. Ts'ak hamar 3 az Elrendeltettek viííza 
érkezések után, hírre adatott a5,Király jöve
tele. Előtte hozták a' Tart* ör. Fö Tifztvi*. 
seloi a Drágaságokat, 's kísérte O Feliegét 
az Égéí? Udvari Státus. Mihelyt a' Király 
fel ük a* maga Székibe, 's kiki el ofzlott, ki 
rendelt helyére: illyen Reízédét tartott Ő 
Felfége nevében, az Udvari FÖ Kanrzellárius 
a' Rendekhez: 

- „Minekutánna az • títennek végére mebeteíletí 
akaratjából, II. Jósef Feíféges, nagy natalmaffágá é$ 
győzhetetlen Római Tsáfzár, Német, Magyar,. T eh, 
Hálits és Lodmériá Orfzágoknak Királlyá, Áufiri&nah' 
Fo Hertzege, a' tói néhai nagy feegyelmeíTégű Tsá* 
fzárunk Királyunk , Tartományunknak örökös Feje-
•delnas és Ura, el hagyta, v é k a -a'- földkk«tí alpfk 
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' ö Felség-e, M«fi*y«*" Orfzág Ápoftoli, és Tseh, Há* 
ilts 's Lodoméria Grízágok Királlyá II. Leopoldj Ali* 
Jtriának Fo Hertzege, úgymint a' néhai T. 's K. Ap* 
Felségnek UralkodásbéÜ SóVetoje, és mindea annak 
birtokában volt 'Öröfeö's Orfzágoknak és, Tartományok* 
nateÖrökösié; ezen, az Qmfuson alól lévő AufiriaiFQ 
Hertzegségnek/Prdátusiy Uri, Nemesi, FÖHertzegi's 
sriezÓ Városi; Rendjeit, az efféle esetben fzokásban 
lévő Hede-lásra elo hivni, hogy a' magok 100 efztea-* 
épktol. fogva meg bizonyított magafztalásra méltó 
hívségeket ;s el kötelezettségeket, Tartománnyok' Fe
jedelme és Ura erántt, ez úttal is, kÖteleffégekhez ké
pest meg újjíthaflak: ellenben bizodalmat nyújt Q 
Kir. és Apli Felsége az eránt, hogy kéfz, nem tsak 
meg erősíteni a' Rendeknek az Ö Privilégyiomaikat, 
ízabadságaikat 's a' Tartománynak régi bé vett fzo-
kását, JuíFait és Igazságait; hanem még azoknak bir-v 
tokokban állandóul meg is tartani, és 6 reájok a;'maga 
éltalmát 's védelmét tellyes erobea ki terjefztfehi. —-
Azonbaa bízik O Kir. Aport, Felsége az Iftenben, 
hogy zz.ÁuftriaÍ¥o Házzal vele ízületeit virtusoknál 
fogva ^ eggy olly Kerefztény, igaz és kegyelmes 
Igazgatást fog folytatni, hogy minden hív Örökös 
alatta .valóknak é§ Vafaliüsainak kÖzönfégeOen jól 
legyen dolgok, V meg élégedést érezzenek. Vala-
mint végre nem fzün meg Ö Kir. Apóit. Felsége, 
a' Rendekhez átallyában '.'$ kíjlőmöfíen Királyi 5 s F ö 
Hertzegi kegyeíTéggei és kegyelemmel viseltetni." ' 

A3 Tartomány Marsallja így felelt ezekt e$ 
a1 Rendek' nevekben: 
(A' Titulus itt is a' volt, mint a' Gr. Traun 

... Befzedeben.) . 
„Méltóztatott Kir. Felséged, a''Prelátus!•; Ür i ; 

Nemesi; FQ üertzegi, és Mezővárosi Rendeket mái 
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aapra. maga fzentséges Wírilyf Széke ' eleibe '.a'. vég«#, 
ízollítani nagy kegyelnieíí'éggel» hogyok az örökös. 
Kódolásnak kb'íeieííégét na^y.aiázatpfíágga} . vigyél? 
végbe. 'Á' hív. engedelraeílegü Bendekben belső meg 

< indulást fzerzatt az a' le -. boísátkozó , s 1 artomány 
j^ttyáboz illó kegyelTég, mellyel oketFelséged mind^ 
járt a* maga Orfzáglásához lett fogásakor méltpóztatoH 
Jíegyelmeíien fogadni, és az az: álmélkodásra;, méltó, 
jóság, 's nagy lelkitság, mellyd az 5 kivánságaikat 
jaiég előzte; azért is a ;magok fziveikben inát hódol* 

,tak/Felségednek : ki mondhatatlan a,rönmiel jelennek 
meg,azért, a' Felséged' paranjsolatinak teilyesírésére,, 
és kéfzek, mint igazin- hiv'; jobbágyok, j elségedaek, 
x»iiiit eggy. oílyan. Fejedelemnél > a' kinek b'dts és en-
gedeleromeí; telly<5S Igazgatásának.mucija az.;egéíz Világ 
el'Qtt esmeretes, és a ki-a'*maga Uralkodása .alá fzál-
landó Népekaék bizoddnaokat már előre töké'iereíJta 
magáé vájette:. egéfíz alá botsátkozásfal hódolni, hív-
séget''^sküdai és fogadni^ ^gatztál&sM-títllyes és., 
XokélléttsJpizodaloaiban. vágynak ok is ellenben , hogy 
'felséged a' hív eBgedelmeíIegü Rendeknek., Örökfég.. 

>v-ízerént le.ájok fzállott osi. fzabadságaikaj: 5 Púvil6~ 
gyiomafkat. és Tartományi.Szokásaikat valamint fzó~ 
yal , ágy Írásban is meg erősíteni., és Ökei azoknak 
jbirtokában nagy kegyélméfleggel meg orizná méltóz* 
tátik; áielly kegyelmért nagy ajázatosfággal esedez
nek is a' hív engedelnieíFégiÍLRendek\ é&?magokat, én 
¥filem.s tartomány Marsalljaval e/ggyütt, ú Felséges 
Kiráiyi és Fp J3ertz@g'i kegyeíTégbe, ?s kegyelembe 
2iagy aiázatoflággal ajánlják." 

Ekkor meg ízóllak maga a' Király, '§, 
llly fzívre ható beízédekksl | h a;lRendekhez: 

"' v&^jzlen íévé ^Rmtdek -'eléggé meg; 

Üttették az én akaratomat; és az^Szere.*. 
tet* 
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tettel tellyes tettyésemre vagyon .Nékem* 
/itfĵ y olly. f^ámoffan jelentek meg* Vala
mint Én nagy gyönyörűséggel • nyilatkozta** 
•tom mojl''-ki air, eránt magamat,, hogy Én 
a%_ 0 PrmUyjljmatkát , • fyahads ágaikat, 

({Rakásaikat* "Jujfetika?és Igazságaikat meg 
^r-öfsítenhi .^Oket azoknak birtokában meg 
tartom ^s .óUalmám, alá vef^em: úgy kéf^is 
vágyok e%t% mindjárt, Hiteknek le tétele 
után, haladék nélkül hé is tellyesít.eni; mi
vel én nem kételkedem féldlle, hogy Ök% 

minden időben úgy fogják magokat mu
tatni > és viselni 9 mint hív és engedelmes 
örökös alatt valókho^ illik,. Ellenben én is 
kegyelmes Urok.•'$• Aityok fogak lenni 
minden igazságos dolgokban, minden idő
ben; hogy dolgaiknak mind mofiahí, mind 
fedig jövendébéli boldog folygrnaftya eránt 
való gondoskodásomat meg esmérjék. '•' 

Olly Atyai érzékenyfégeknek jelentésé
vel fzóllötta, kivált ezen'Utö'Is'ó-Szavak, a'Ki
rály , hogy valakik jelen voltak &''Szálban, 
belsőképpen meg indultak, és majd mind* 
íiyájóknak fzemeik könyvben kezdettek lá
badni *),'s nem tartoztathatták meg magokat, 

hogy 

*y A*föl)!)ek között H, Paar -úgy :: el gyengült a* 
.:^Hifálymife %i3ga ki nyilatkeztatáslra, hogy még 
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hogy leg ottan Éilyent ne kiáltsanak Leo-
völdnak) ennek a9 Státus* valóságos Anyá
nak,. , Termé-. 

annak el távozása után feni tudott mindjárt erőt 
veani a' maga indulatain. Ezen állapotjában a* 
Hertzegnek, hozzája járul a' P-^i Követ, kardi; 
Hát hogy' tettzik Hertzeg Uramnak az áj Király ? 
Jv'híjy. kérdésre illy feleletet adattak hevenyében 
még akkor is forrott indulatai a' Hertzeggel: • A^y* 
ryira tettzik nem tsak nékem-; hanem m.indan" 
alatta lévőknek, hogy kéfzek vagyunk, minde-
BÜttkeE 's életünket is fel áldozni ezen jó Kirá^ 
lyunkért, A' Követnek,' minden további hefzéli 
getésre váló kedvét el vette ezen felelet, és ott 
hagyta a' Herízegst, — Látván a 'Kirá ly , az 
Alsó Auílriai Rendeknek . erántta meg bizonyított 
Fiái hajlandóságokat, mihelyest el ment kozzü-
lok, leg ottan magához hivatta a' Tartomány 
Marsalljai Gr. Pergetté, és reája bizta, hogy még 
egyfzer köfzö'nnye meg az Q Felsége nevében, 
a' Kendeknek, az egéfz Tzeremomára nézve"tett 
rendeléseiket, meg bizonyított jó iudulatjokat, 
és az ö ki nyilatkoztatott fzives érzékenységei
ket ; és mondja meg nékiek : „ melly igen kívánná 
O Felsége tsupán azt, hogy időt hagynának O 
Felségének, a' Rendek javáról való gondolkozásra 
's gondoskodásra, mivel hogy tellyéfTéggel nem 
fzokott volna Ő Felsége a' hebehurgyálkodáshoz. 
I l ly sióddal refüényli Ö Felsége, hogy valamint 
a' Tartofeáwyt és a' Rendeket átallyában, úgy 
kit kit külön külön, az igazsága és .egyeneffég* 
sinpr mértéke fserent, boldogokká.-. téízen."''-•. 
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(Terméfzétibb dolog 's ugyan .Mert 
könnyebb, a' Fejedelmeknek,--ha Emberek 
-akarnak maradni: magokat az alatt valókkal 
ízerettetni-, mint'azoknak Szireiket magoktól 
egéíTze.n elidegeníteni.) . < 

Á' Fo Kántzellárius- értésekre adta azon
ban a' Rendeknek > hogy a' fíódolás esküvés'e 
ibrmajaty' mellyet Ó olvasni fogna elottök, 
mondanák fel fzóval manna, 's ekként es
küdnének meg az líj Fo Hertzegnek *s annak 

" ÜrökÖfTeiiiek hűségére. — Az esküvés'for
mája ez: 

? ,Mi, az Onafuson alól lévé Atiftriai 
FÓ Hertzegfégnek minden Rendjei közön-
légeden, fogadjuk, Ígérjük 3s erősítjük a5 mi 
hírünkre, Tenéked, Felféges nagy hatalma 
Fejedelemnek, és Úrnak, Úrnak, ILLeopoId-
nak* Magyar 9 Tsehf Halits és Lodoméria 
OrSzágok* Királlyának, Aufirid Fó" Herrz'e-
gének, mi nagy kegyelmeíTégű Urunknak:, 
hogy Mi , Kir. Feifégedhez, mint Auftriai 
Fö Hertzeghez, és ÖrökciűTeihez , hivek, 

enge-

íMWÖn .ezen kegyelemmel telljres ki fejezéseit 
a' Királynak el mondotta volna, a' Tartomány 

JVfarsallja, Öröm könyvekkel nedvesedett {femek
kel , a' Rendek elÖtt: háládatos tifzíeletnek, és 
xepesÖ örömnek édes érzékenységeit ő'ntöttek 
azok, a' Rendeknek fziveikbe, 's az egéfz Gyüle
kezet egy • fziv vei fzájjal kiáltotta': Éttyen 4* 
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engedelmesek, és feoigálatiára kékek aka* 
runk *s fognak lenni, és. mind azt megcse
lekedni , : vakmit az Iften-,./'a?- TeriB-éfzec és 
a* Törvények kivannak, a': h^^Xartomány^ 
béliektől,. és Alattvalóktól,./a^m&gok ízüle
ten: terméízeci örökös Urok" és" Fejedelmek 
eránt; híven és engedelmeíTeri." 

..Az esküvés le tétele alkaimatafíagáyal9 

meg vonattak minden harangok, a' Városon 
belől és kívül; a'Bástyákra kifzegzett ágyúk 
|̂ i sütögettettek, és a* Katonaság eiso. SzaU 
véját adta, a' Bástyának, a' Királyi Palota 
eránnyában lévő térfégéröl. — Az esküvés 
után által adta a* Fö íCantzeílánus, a* Tartó* 
mány Marsalljának, azon függő peísétes, é& 
a' Király, mint Fö Hertxcg által, tulajdon 
kezével alól íratott pergamen Levelet, meily* 
te a* Privilégyiomok5 meg erősítése vók írva. 
Ezentúl aa Király eleibe járultak as 4 Ren
deknek Elöljárói, valamint minden több 
Tagjai is , és níélly tifztelettel meg hajtották 
magokat. — Minekutánna ezzel vége lett 
volna a9 Hódolásnak, éppen azon renddel-9 

fliint a' millyennel a' Sz. lílván Templomá
hoz lett vala a* menetel; az Udvari Tem-. 
plomba ment a' Király, és az egéfz Gyüle
kezet, holott a* Sz. Ambrus hálaadó £neke, 
a' Sz, Hippofytusi Püspök által eT énekelte
tett, fiz alatt ismét meg vonattak minden 
harangok, az ágyúk ki sütögettbttéM, és a* 
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Eatoiiaság másadízor Sjzalvét /adorr á* Bás,-
tyáróí. ••A'Templomból viflfza tért a* Király* 
t^g*'hozza tartozó, egéfz Gyülekezet a! Ki* 
rályi lakó Szobák felé. A5 Király: hé ment 
a' Tartomány örökös TiTztviseloivel á'-Szo-
bájáhaf ,de ismét viífza jött azokkal > és min-
• den Drágafágokkal eggyütt, a' nagy (uu 
-az %y.,neveztetett Arany) Szálba, minek-
iitánna meg jelentetett volna 0 Fellegének, 
hogy már azAfztal el kéfzúlt. -r-*. Ö Felfége, 
Eerent^ Fó Hertzeggel egg'ytitt, Aíztalhoz, 
fiit. Éhez közel, egy fekete pofztófal bé 
fedett más Afztalra, a' Drá&afágok helyhez* 
tettek. Az Ebed alatt, ki ki maga Tifztihez 
képest, tette a'fzolgálator5 a' Tart. gr. FÓ 
Tiíztviselói közzul; p. é". a' 1?$ Pohárnoka 
poharat töltött; az Ételhordó, fel rakta az 
é'celeket az Afztalra; aa Trántserozó, trán* 
ísérozott:,'$ ,a' t. $ több Rendek, Nemesek, * 
Minífterek és Udvari TifztviseiŐk tsak néző-
leg állottak körös környűí, — Midőn O 
^elfiége elóHzpr ivott: harmadik izben lőtt 
Szalfer a1 Katonaiig. A* Tart, ör. FŐ Pénz-
Mestere, az ezen ,alkalrnatofíagra Veretett 
arany és ezüst emlékeztető pénzek közzü.1, 

.jgda nyfíjtott ezentú* eggy arany Tátzán 
néhány darabokat a'Királynak, valamint a* 
gp,M.4Ttz?gnek is. Fel kékért azÁfztaltól, 

;|tó mentV Sirály a maga Szobájába, a5 hová 
a* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



468 #s^S>@* 

a'Drágafágok is vitettek; a* több Személyeit 
pedig niind el ofzlottak, az Udvari Szálik* 
bari kéfzített 18 Afztálokhoz. Mind a' 16 
örökös Fo Tifziviselqknek eggy egy,, ic^ 
Személyre való Afztalok volt. Á? Tartom. 
Marsalljáé 60 ra; a' Bétsi Tanáts , és a' 4-dik 
Rendnek több Deputátusfai ízámáta kéfzítte-
tett pedig, 82 Személyre volt terítve. Az 
első 12 Afztalokat el járta ebéd alatt a'Tart, 
ör.'FÖ Pénzmestere9 V arany és ezüst emle-p 
kezteto pénzeket ofztogatott a' Vendégeknek, 
Ugyan ezt tselekedte a' Királyi Pénzmester 
Kronberg Úr, V 4-dik Rend Afztalánái. —• 
Mihelyt Aíztalhoz ültek a' Rendek^ leg ou 
tán el -kezdettek'a' Nép Számára is fejér és ' 
veres bórt folyatni, a*arabén úttzán erre 
a végre fából kéfzített, de-Szépen ki fzineltj 
a5 Királynak, a* Hímek, Auftrfa 4 Záízlói* 
nak, 3 Tzimereknek, % Orofzláa főknek '$ 
néhány virágos edényeknek képeikkel fel -
ékesírtetetr, és 3 rendbéli arany betűkkel, 
tündöklő*) mintegy 6ölnyi magaffágú, hofz-

fzas 

*) Leg fellyűl ezek a' betűk fzeraléltettek: L, II« 
(Leop. S e c ) . Alább, a' Király Sjmboluma 
©lvastatott, melly, mint már máffzor .jelentettük, 
ez : Opes. Regum. Corda. Subditorum* Az alól 
0ks e' volt: $• F, F. F. $• (Quod Félix, Fau4 

ílum» 
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fzas' négy fzsgö atkot-ványból. A5 bor £o* 
lyatás egéíTz estvélig tartott; go tseberre 
mondják az elfolyt bort. Enni valót is hány-
tak ki az alkotványból: mind öfzve a/400 
zsemlyét ; % mázsa borjúhús petseiiyét; 20CO 
kólbáízt, és alkalmas rakás fenés húst. — 
Ez alatt, hangzott az emiitett alkotványról 
mind untalan a' dob, síp és trombita hb'f 
de hangzott bezzeg a' tolongó népnek kur-
jongatása, visítása; fókáknak pedig jajgatá-
sok is: mivel törte a' nép állva egymást, 
úgy rohant a1 prédára. Sok kéz, láb rom
lott itt; fok feb, Y még ember halál is 
esett. — 

(Bártsak az efféle fzotiiorú .történetek*' 
ívek látása 's hallása véget vettetne már va
lahára, az azokat rend fzerént ízűloi fzo-
kott ártalmas fzokásoknak. — A5 mái Ke-
refztény Világ ki kél, és méltán, a5 régi 
Rómaiaknak úgy neveztetett Gladiátori Já
tékaik ellen, azokat, az emberiséggel meg 
nem állhatóknak kiáltja: úgymint a' mely-
lyekben a' fzegény fzolgák, mint meg any-

nyi 

ftum, Fortuiiatamque Sit .) Leopóldo í í . Régi 
Hungáriáé, Búbemiae; Árchiduci Auftriae, Prin-

• pipi Opiimo, SapientiJJtmo* Ovdiniíüs Provinciáé 
M Fidem acceptis VIII. Idib. Apr. MDCcXC. S* 
*̂ 2* V' C* (&enaius Populurquc Viennenfis) Sp$ 

M^nti. géculi Puliiét Laetus fixornavit* 
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nyi ellenkező térfoiéfzetíi vad állatok,- cizvt; 
bocsáttattak,', és egymás vefzedelmét tárgya^ 
tó viaskodásokkal, a' Római pallérozott üépk 
iiek ízeméit kénreleriíttettek i egeit étntv'—"' 
De ügyáfi á' msi Kerefztény Viíág ^":«*elly • .-
Mamának kegyetienfégét kárhoztajjar,, eé 
engedje hát magát-» a' következendő' ifcaia-
dékkaí öUy hibájáról meg itélrerni, hogy Ó'" 
nem Is tartotta öröm napának , ha tsák 
ázoii, á' népnek fzükőlköűóbb Vrríaga gört-
dolatlsnabb réízét} holmi.isékély* és annál^ ' 
a* mit é r , bizonnyal mindennek többe kertié ; 
prédának reményíege alatt, egymáífal néni 
tafzigákatta, yeizekedtette *s rongáltaccá!) 

# 

Minekelőtte véget vetnénk a3 Hódplás 
ínnepe meg kéfzüléséról 's végbe menetelé* 
r&l való Irástínknak; tsak. azt akartuk Ciég 
említv-nij. minemű, nagy kivánfággal kívánta 
egéfz Béís Városa, a' Sz. Ifi van Templo
mába való pompás iiienetelét fzemlélhí a* 
Királynak. A* főbb Uraságok y §o, 4Q 3i fd 
Aranyokon is váltottak előre, magoknak néző* 
helyeket > azon úttzákon lévő, h abla
kaikban j és folyosóikon^ a9 mellyefen a? 
menetel fogott lennie Az alsóbb rend^ ai 
említett úttzákra Szolgáló mindenfele Sóltoki; 
ban bérlett helyet , egy fzeméíyleg alább ié 
eggy Aranyon,, mellyekból hogy annál t̂ B -̂ 4 

ben és alkalmatoíTabbaa láthaflak- a* tzereinó^ :-
xms 3 allófc vókak kéfzítve. SÖc Sz-ertiMter&H? * 
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4 * * " ^ 
'étórék' a'' Gí-aben óttéán is* ^* A* köz nép' 
közzfilíbkan még reggeli 6 óra előtt fei: 

rakodtak &\Gtabenen lévóSz. Háromfág képs 
kerítésére, ..-is az-ugyan otr lévő két ízökó" 
kutak parMnnyaíra. De a' nagy Dámák Is 
lártatratj fzokások elleii *» már 7 óra előtt 
magokat az ablakokban: minthogy volt $ 
a' Király jövetele előtt is , nékik mit nézni* 
Darab ideig ugyan, az enyelegve tolongó 
köz népet; azután, a' külső Városokról ma
gok Záfztóikkal jövó Papokat; továbbá, a* 
feles fzámú, lobogó Záfzlókkal és fzép tábori 
muzsikával, a* Sz. Iftván Temploma felé 
marsirozó formaruhás Polgárokat:

9 Yá'r* 

A* Királyné j úgy igyekezifc Béts felé 
Való útját intézni, hogy"'Májusnak'4-dikéreh* 
ide érkezh,eííenv-és f-diken$ :úgymlet a3 Kí^-V 

rály Születése napján,' a5 kozönféges örömöt'-t: 

maga jelenlétével is ŐregbítheíTe. — Ez^it & 
örvendetes napra, Győzedelmi Kapu (Porta ^ 
ttiumphalis) fog emeltetni: estve meg lé-f 
Szén az égéfz Város világosítva. Az Unt-• 
versitás is kéfzülj hogy az emiitett napon p 
11 LEOPOLD-mk, ennek a5 Múzsák'' hi~-
Vés Barátjának, a* Tudományok*, Mesterié* 
gek' és Kereskedés* kiváltképpenvaló' Pártfo
gójának és Előmozdítójának, a5 tanúltt Em--
bereknek külömbfég nélkül ¥áf# nagy 'Becsű* :-• 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Áfa 3 toa»e# 

lőjenek 3 maga réfzérőí, a* tartozott tíSzté* 
létnek aduját ifzembetüQÓképpen meg adhaíTa* 

Gróf Mrdody-, ama' Nevéről nevezte-* 
tett Vitéz Hűízár Regemeotnek yagyomofla. 
Horvát Orfx^ági Báoíágra emeltetett.', •;/Teg
nap vala fzeinéilyeííea ízerentsénk, ezen de
rék Hazafinak tifzteletéhez. 

Mái napon, reggeli g és 9,óra között*, 
marsirozott itt el, a4 Wicden ás Leomold* 
Jladtnevti külső Városókonkerefzrű-I,- Morva 
Orf^ág felé, a' Wurrnfer Húfzár'Regement* 
jenek mintegy 1600 főből 'álló 4 Ofztáflya-
Bétsnek fok Naggyai ki mentek, ezen deli 
termetű, bátor tekintetű 's előbbenx vitéz
ségeket ezen jelenlévő Háború alkalmatofía-
gával nagyobbra tetézett érdemes Hazánk-
ujainak látására 9 Y* örültek , minden 

hív Óltalmazóiknak egy réfzéc. Öiültek, a' 
nézőknek fzámát "ékesített fok fzep^Bjtmük isf 
tekintvén azokra, a* kiknek 's kikhez hafon-
lóknak koízönhetik* hogy midőn a 'Nagy 
Szultán Városa Leányi búba merültek: ők 
Bétsben kedvekre vígadhattak. — Jeles volt 
fzemlélni, a'. Húízároknak fcrjfiúi módra lo
vagló, tűzről pattant Feleségeiket, — Az 
emiitett vitéz Rcgementnék f-dik ÖSztállya. 
el maradt itt Béts alatt a* többektol, VBel-
gyiomnak Luxemburg nevű Tartománnyába 
rendeltetett, Major Gróf Kohnits 'Vezér
lése alatt, a' Leopold ajánlásait el nem fo
gadott Pártütők ellen, 

• Költ Bétsbm , Áprilisiak 13-dik napjáa. 
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