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Magyar Otfx^ág, 
Későbben jött kezünkhöz, mint óhajtottak vóít^ 

Tofonból botsátott Tudósítása Társunknak; tejtát tsak 
tnost közölhetjük azt: hiflzük azonban, hogy most 
is kívánságok fog benne telni kedves Olvasóinknak ; 
és hogy a' Koronázás' le-írása vételéré való kevés 
várakozásokat enyhíteni fogja > az azt meg előzött 
dolgok' kó'rnyülálíásos és hitéles elo adásának ol Vas
hatása. — A' Tudósításnak hellyel hellyel tördelek 
forrnálag Való menése önnán Vagyon * hogy a' már 
meg irtt dolgokóak másodfztó fel jegyzésével nent 
akartunk helyét foglalni; 

ki Ö Felsége kőfzöntésére 9 's Idé í%~ 
\sonha való hívására küldetett üéputátzió9 
mintegy 40 SzeméllyekbÖl állott, kiknek Ve-
tQiÖjök Kalotsati Érsek ö Extíell. ja v-ó-lt. — 
Az Grfzág határa ízéíén* egy Kompánia 
könnyű LoVáffág várakozott Ö Felségére, 
meilynek fele a'hintó elótU más fele pedig 
hátúiról lövaglottí A'PrimájTó Emin. külső 
városi Palotája előtt, egy^iíöfittyü Lov. Ofz-
íály állott j és egy Gfanátéros Batálion, a* 
mar íriáíTzor emiitett temérdek kotsíkon, és 
fokaságon kívüh *** Az eí érkezett Ts. 's K. 
Felségnek egéíTz a* hintájáig eleibe jöítek az 
Orízág' Rendjei az Udvarba, ?s úgy kifér
ték fel á' Palotába 5 holott a' Primas, egy 
fontos befzédet tartott Ő Felségéhez, a* 
Rendek' nevében, mellyre Ő Felsége rövi
deden válafzölt. Ezentúl tsak hamar kez* 
dódött az indulás á' Városba: mellyet is íal* 
ve ádáfíal jelentett a'Palota előtt állott Graiú 
Bátalioií« Ennek hallására el sütögetettek 
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a5 Vár* bátyáira ki fzegzett ágyúk, ?s meg 
vonattak minden harangok. — A5 Nápolyi: 
Felségek, a Fchertzegek 's'.FÓhértzegaék, 
és Albert Herrzsg leg elsőben oda hagyták 
aVPrimas' Palotáját, 's be mentek 8 hintókoa 
a' Városba; le ízállottak egy háznfál, a' honi 
nanjómóddal Szemlélhették a' menetel pom
paját Követte az emiitett Felfégeket mint
egy ao hintókban a' Tiíz* Papi Rend. .Élsó; 
vó t ezek között Prímás ö Eminen. drága 6 
lovas hintaja , mellyben a' Primasfal .eggyütt 
Ungvári Püspök Batsinfcky, és Conde Tir. 
Püspök Urak ülték. -A' T. Papi Rend' h'ntajait 
47 más 6, 4 's 2 lovas hintók váltották fel, 
mellyekben nagyobb réfzént.háziTifzíek ül
tek* A' hintáknak hofízas fórja után lovag-
lottak kétTs. fzolgak, kezekben páhzát tart
va; ofzrán iof -ig való gazdag .öltözetű házi 
Hufzárok, hárman eggy egy fórban; ismét. 
36 lovagló, 's ugyan annyi gazdag tsótáru 
paripákat vezető házi HufzáróL Topábba, 
loLováfzmesterek, Ezek után hémelly Ma
gyar Nemesek, a' Pest 's Po^sonv ár megyei 
Záfzlóallybéliekkel eggyütt, fzám fzerént 
98-an; TO.TS. 's 'Kir . Lováfzlegények; 4Ts» 
5s Ki'r. Lováfzmesterek, a* kik után g drága 
kéfzűíetü paripáit vezették a' Felségnek két 
két Lováfziegények; 6 Ts, 's K Trombitások, 
és 1 Dobos; végre a' Ts. *s Kir. Furirok. -— 
Most érkezett már az a' méltóságos tekintetű 
lovas Sereg, meüynek én életemben máfsát 
nem láttam. Jöttek tudniillik az Orfzág Gyű
lésén : lévé Deputatusok, a* Kamarás Urak, 
titkos Tanátsosok, és az Orízág' Bár ói: 

mind* 
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mindnyájan -kótsagtollas kalpagokban, 's na
gyobb réfzént kurta mentékben, tsillámló 
kéfzűletü fzép paripákon. -—'Azt vallyák, a* 
kik jelen voltak Frankfurthan, hogy a* Po-
soni menetelnek lovagi© réfze, fokkal fely-
lyűl múka a' Frankfurtit. — Ezen dífzes 

' Sereget, Örfzág Bírája , 's Cancellarum Ő 
Excell.jok fejezték be, 'sutánnak a'fo udvari 
Mester H, Étahremberg lovaglóit, táskába 
kötött hajjal, harisnyában's tzipoben; ésH. 
Coburg Fővezér.. Következtek a* második 
rangú Német Testőrzők, gyalog; aTs / sK* 
Kengyelfutók; 1% Lakájok*; ? lovagló Ma
gyar Mágnások; és ezek után az Ö Felsége3* 
6 lovas zöld aranyos uti hintaja, mellyben 
tsak maga űlt a' Ts. ss Kir. Felség, fényes 
Magyar Öltözetben. Fejét* gyönyörű fekete 
kótsagtollas kalpag ékesítette. A' hintónak 
két felé nyíló teteje, mind a'két felől le volt 
tolva, hogy ki ki (zabádon fzemléiheíre Ö 
Felségét. A' hintó után lovaglottak az Ud
vari FÓ Marsali, Gr. Kaunit\ Erneít f\ a5 FŐ 
Kamarás, H. Rofenberg; 's a' FŐ Lováfzmes-
ter , H. Dietrichftein\ harisnyásan és tzipő-
kösen; utánnok a ' N s Magyar, *s a' a-dik 
rangú Német Testőrzők* Kapitánnyai: Gróf 
Károlyi, hGvbíNqftiti Urak. Ezek után 
§ Ts. ?s Kir. Ns Iffjak, mind egy forma bar
na pej fzorü fzép anglus paripákon, haris
nyákban *s tzlpőkben; ofztán az a* Serégi 
mellynek tekintete meg fzokta igézni az ide
geneket, 's a* mellyet, több ditsérői között, 
€ggy utazó Anglus Gavallér (Scherlock) 

Ss a Eu* 
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Európa íeg tündöklőbb Seregének nevez í 
tudniillik, a5 magok ínnepi fényes öltözetek
ben dífzeskedó Nemes. M&gyar Testőrzőknek 
pompás Serege, 6 Trombitásokkal, és egy 
DoboíTal, , Követte a* Ns Magyar Testőrző-
ket, az azok* Nagyméltóságú Kapuánnyának 
Gróf Károlyi Ő Excel, nak faját udvari Se
rege, melly is valósággal egéfz fejedelmi 
volt. Elöl lovaglónak két drága Magyar 
öltözetű Ns Iffjak^ ketten ismét német kön
tösben. Továbbá: 6 gazdag kéfzüíetü pari
pákat vezettek két két Lovászlegények. Az 
után lovagoltak § tzifrán Öltözött Hufzárok. 
Ezeket követték % Kapusok,' 4 Kengyelfutók, 
% Vadáízok; akülönös, de pompás módra öltö
zött Hajdúk, kiknek süvegekből hoíTzú ílrutz 
toll nyúlt; 6 Lakájok, és 13 házi Tiíztek. 
Szék után jöttek: a' Kinf^ky könnyű lovas 
Reg. jenek 1 Ofztállya; a' Ns Magyar Test
őrzők' Lováfzlegénnyei; 's leg végről egy 
ÍNémet Granatéros Kompánia. Másfél óráig 
lehetett végig nézni az egéfz menő Seregnek 
el haladását. AT menetel lett a* H. Gráffal-
húvits kertje előtt, a' mellyel által ellenben 
az úgy neveztetett vám kapunál, egy győ
zedelmi bolthajtás volt kéfzítve. Ezen alkot
mányon fellyiil, következendő fenn- irás ol
vastatott: fiat paX In robore DILeCtl re-

t gís LeopoLDI, et abVnDantía In VfblbVs 
&LrJ fVis7 A' közepén pedig Ő Felség e' képe 

fzemléítetett, ezen alóí-iráíTal: Leopoí Do 
regi seCVnDo praefentls aeVl tlto —• fíDe-
LI& Vrbs Dosoníensls Intonat aYe! VIVe 

Fe» 
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Felül a'képen, az Ö Felsége' esméretes arany 
Symbolnma volt irva, ámbár egy kevés bér-
málafTal: Divitiae Regum, Corda Suhdiiq* 
rum. Bal réízén az alkotványnak, ogy Ma
gyar öltözetű Szűz volt ki festve, kezében 
egy kosarat tartva, mellybe fzives hullottak 
a* fellegekből. A' festésen fellyül illy írás: 
non peto nunc ferrum; alól pedig: nos iibi 
conlaudamus olvastatott. Jobb felöl égy 
pellikán láttatott, miként fejti az ki mellyét 
orrával, hogy meg tarthaíía fijainak élteket 
faját vérével. Felül: en Jic pafco meos; 
alól: reddit cumfangvíne vitám volt írva, 
A' pellikán mellett két felől, kivontt kardos 
Magyarok fzemlékettek. —• A' belső városi 
kapunál, az úgy neveztetett Mihály* kapu* 
jánál) egy más könnyülovas Ofztály állort9 
egy Granatéros Batalionnal eggyütt parádé
ban. A' kapu előtt, deák befzéddél fo
gadta a' Posoni Tanáts O Felségét, és egy 
aranyos veres bársony párnán oda ajánlotta 
a'Város' kúltsait, mellyeket tsupán kezével 
illetett a' Felíeg, 's rövideden felelt a' Bíró 
ákal hozzája tartatott befzédre. Belől a' 
Városban, a' Magyar és Német Polg. Kom
pániák tettek tifzteletet, *s formáltak fóro
kat a' menetel' két oldalai felöl. Midőn bé 
ért volna Ö Felsége a' Városba: második 
fzalve adatott , 's el lövettek az ágyúk a* 
Várban. A' Városi Tanáts, hajadon fővel 
kisérte két felóiról az Ő Felsége' hintaját, 
A'harang, dob , trombita's tsengő muzsika 
f^Qval, eggye&ültt vivát kiáltozás, hallatott 

min^ 
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mindenfelől, a'Primas palotájáig, meílyben 
volt O Felsége' fzátnara el kéízítve a' fzál-
lás. Ide érvén a* Ts. *s Kir, Felség , egye-
neflen a' Palotában benn lévő Kápolnába 
ment, mellynek gráditsanál várta már az 
előre indult, *s ekkorra a* maga papi ékefíe-
gébe fel öltözött Egyházi Rend Ó Felfégét, 
Primas 6 Emin. eí énekelte .a' Te Deumot; 
mellynek alkalmatoíTagával harmad ízben 
váltották fel az ágyú ropogások, a' fzalvé 
adást. — Estve, az egéíz Város, *s még a' 
külső Városok is meg voltak világosítva, a' 
két győzedelmi kapukkal eggyütt, mellyék
nek eggyike a' Város háza' tornyánál volt 
kéfzítve, 's a' mellyen kerefztüi ment a' Kir. 
porapás Sereg is; a' másik pedig Primas 6 
Emin.Palotájával által ellenben, azOrmosdi 
hkz3 kapujánál. Mind kettőn voltak nérnelly 
festések, ,'s azokhoz alkalmaztatott írások. 
Az elsőn feílyül fzernléltetett, Thrónusban 
ülve néhai Királyunk' Mária Tkerésia9 ki is 
az előtte Magyar ruhában térdepelő kedves 
Fiának, II. JLeopoldunknak., egy tzédulát 
nyújtott, mellyre Virtutes cardinales vók 
irva. A' kép alatt, következendő for olvas
tatott: qVaDrVpLeX haeC thereslae Vlr-
tVs, Vera haereDItas LeopoLDI regls. -r-
A' négy fő virtusok , affzonyi ábrázatokban 
voltak íe rajzolva, -a' M. Th képe -körűi: 
mellyeknek alól - ifásí» mind a'Szent írásból 
vétettek. Az eroíTég alatt -V volt: Tu es 
Deus fortitudo mea. Az okofság alatt: 
prudentia fervahiú te; a' bŐltseíTég alatt: 



fapientiam j fohrletatem Az igazság alatt 
végtére: In viis juftitiae ambulo, —<Az'al-' 
kotvány' közepén,- ezek olvastattak 3 íb rban; 
Le poldus programmáplitsdo Leo. Alább, 
valami festés volt, mellyen a'fo ábrázolat 
volt B.z Oroíilánnal birkódzó Sámson, kö
vetkezendő alól iráííal: .SenIa;.SaMíbnL fLV-
XerVnt ore Leonls — hVngaílae pLVs Do 
IVra retenta Leo. A5 másik győzedelmi 
kapun lévő festésen, fő ábrázolat volt, a* 
Prímásnak fzépen le rajzólt 's jki világosított 
palotája, melly felett következendő fórok 
olvastattak: Hi quatuor Reges Max'wúlia* 
nus II. Rudotphus II Ferdinandus II 
Mae trés Diadema ferentes Maria Iliére-

fia> Ludovica. Hanc celebrem redduni? 
quam temere D.omum. Két oldalról Angya
lok voltak formálva, kik eggyik kezekkel a* 
Palotára mutattak; a' másikban pedig eggy 
egy hoífzas, kerekded forma táblát tartónak, 
illy rá írásokkal: hlCet LeopoLDVs feLíX 
patríae reftaVrator InaVgVranDVs Deglt 
faVfta DoMíaatríX theresia ab hVngarís ^ 
reX Coronata hlC habltaVerat. Az alkot-

. vány5 két oldala felől meg világosíttatott 
ablakokon ezen két versek-olvastattak: 
Vívat Augufta Domus compíexura nepotes. 
Ifta dies cenfert animis, rebusqiie faiinem. 
Nov. n-dikén, délelőtti' 10 óra tájban, fel 
ment a* Várba O Felsége, egy a lovas hin
tóban , 4 Ns Magyar Testőrzőktől kísértetve, 
holott is, a* már jelenlévő Rendeknek egy 
réfzétol tartozott tifeteletcel fogadtatott * 's 
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a' Várbeli Kápolnába kísértetett. Jelen vol
tak itt, a' Prímástól tartatott Veni Sanitén, 
3s nagy Misén, a' Ts. 's Kir. Felséghez tar
tozó több Felségek is. Az ífteni fzolgálat-
nak végződésével, egy különös fzobába ment 
O Felsége a' kápolnából, 's ott várta meg, 
míg a? Rendek öfzve gyülekeztek egy fzép 
palotájába a' Varnak, melly a' déH réízén 
esik az első kontignatzíóbán. £,' meg lévén, 
meg jelent a' Király is az emiitett palotában, 
maga Regeroentje? formaruhájában 9 kalpa-
goífan, fzéíes, karddal, és tarsollyal, mely-
lyen maga nevének kezdo betűi L. S. fzem-
lélretrek." Előtte rrient ki vontt karddal az 
Orfzág' FŐ Lováízmestere H. GraJfalkoyits9 
azon 3 grádit'sni raagaíTágú Thrónusig, melly 
O F.;isége? ízámára volt igen pompáílan el 
kéfzírve. Mfnekiuánna hé ült volna ebbe 
a' Ts. 'ÍJ Kirt Felség 5 H. Grajfalkovits a' 
ollk léptséjere állott a? gr|dit,snak bal felól; 
jobb felÓJ állottak a* Ts. \ íiir, Felségnek 
első Udvari TifztviseJŐi alól 

Fellvül az elsó léptsón, állott 
Oancell. Gróf Pctlfy Károly, honnan egy 
Magyar b'Szedet tartott. * A5 Nápolyi, 's 
több FelségeknekV ^ palota' jobb fzegleté-
berj volt néző helv kefzítve; a' balban pedig 
a' külső Qrfzág! Miniftereknek, '$& Rétsz 
Udvarhoz tartozó Nem-Magyar Gavallérok
nak. Végezvén befzédéf a' Cancellarius Ür, 
meilyben az Ö Feísége? gondolkodásait 's 
okait fedezte fel: meg fzqllalt maga is a5 Kir. 
Felség deákul, 's Örömét jelentette azon^ 

hogy 
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hogy illy nemes gondolkozású Nemzetnek 
közepette lehet fzereotséje uralkodó fővel 
meg jelenni. Azonban oda nyújtott Udvari 
Taiiátsos Páfithory Ür a' Canc. ürnak egy 
petsétes írást, e pedig a' Királynak•; meiy-
lyet Ö Felsége, Kir. kegyelméről való Hat
hatós meg bíztatás mellett, áital adott a* 
Prímásnak. Ez, magában foglalta azon 14 
feltételeket, mellyeket Ö Felsége az Orfzág 
Gyűlése eleibe kívánt terjefzteni. Az Ő Fel
sége' hefzédét, nagy vivát kiáltás követte. 
El vévén az emiitett írást Primas ö Emin. ja, 
egy fontos deák befzédet tartott a' Gyűlés5 

nevében, mellyben érdemlett magafztaláflal 
adta elo a' Ts, 's Kir. Felség' drága tulajdon, 
ságait, • *s eddig való jó intézéseit. E z e n 
beízédnek végződésével, ki ment a' Gyűlés
ből Ö Felsége, A' Rendek is le mentek a' 
fold ízinén lévő Szálába ? mellyben fzoktak 
közöníegeífen az Ülések tartatni. Ekkor kö-
zönfégeífen fel zúdultak azon Tagjai as Gyű
lésnek , kik már 10 órától fogva ültek ezen 
Szálában, 's valamelly véttségbói fem a'Ká
polnába , fem a' felső Palotába nem hivat
tattak. Ugyan tsak le tsendesedtek : Y egy. 
gyedfél óra tájban fel nyittatott a' Királytói 
által adott írás, 's annak 14 tzikkelyekboi 
álló foglalatja, stirü vivát kiáltások között 
el olvastatott (Fogjuk más alkaimatofíág* 
gal közleni az emiitett Tzikkelyeket,) 

Fel olvastatott ezek u t | n 
azon Kir. Rendelése O Felségének, mellyec 
j>íov\ 7-dikén méltóztatott ki adni a' Vallás, 

dol» 
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dolgában. 17 pontokat foglal ezen Rendelés 
magában, 5s az Auguftai és Helvét^iai val
lástételen lévó Hazafiaknak mind azon kivan-
ságaikat óhajtott tzéllyokra fegíti, mellyek-
nek fundamentomai a' Lint^i és Bétsi Bé-
keífégkötések. Meg engedtetik ezekben, az 
úgy neveztetett Apofiafia is, az az, még 
olly Kereíztény Vallásra való állás , jnelly-
nek igazságáról feliyebb meg gyózódört va
laki, mintazérói, mellyben eddig volt. —~ 
Mindazáltal, ha valaki vallását fzándékozik 
változtatni: előbb 6 hetekig fog nyomós és 
fzelid oktatást venni azon vallásban, mely* 
lyet el akar hagyni. — Emiitett végzése el
len Ő Felségének, fel fzöllott a*Tiízt. Papi 
Rend , mellyel meg eggyezo értelmét tette 
egy világi Mágnás is nyilvánvalóvá. 

Ezentúl a' válafztandó Nádor Ispány es-
küvése formája került fel; fok ízó volt róla, 
fel tétele mindazáltal a' következendő napra 
maradott. — Estve, Bált adott a' Király a' 
Primas' palotájában, meliy 6 órakor kezdő
dött, 's estvéli 10 órakor végezodött. Ma
gamnak új fzerentsém volt abban fzemély-
lyeffen meg jelenni. Tzigányok is muzsikál
tak fok izben; meg is-húzták derekaíTan: de 
bezzeg rá is tartották magokat, hogy a' Ki
rály Báljában hegedülhettek, 's nótáikon 
Ferent^ FÓhertzeg, Feleségestől, 's a' több 
Fóhertzegek is járták, más nagy Gavallérok
kal 's Dámákkal eggyütt, * Magyar tántzo-
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kat, kik között SeregvezetÓ Udvari Gönci-
pifta B. Vétsey Űr volt. — Nov. i^-dike 
vala az a' nevezetes nap, mellyen Leopoid 
Fóhertzeg Nádor - íspánnyá válafztatőtt. — 
Ezen napon, fel gyülekeztek a5 Rendek 10 
órára & Gyűlés Szakjába, melly a' Várnak 
éízaki réfzén esik;' 11 órakor meg jelentek 
a' Gyűlésben Ő Felségének két Biztosai: H. 
Stahrcnberg, és Canc. Gr. Pálfy. A5 Canc-
Ür egy deák befzédet mondott, mellynek 
végződésével oda adott egy petsétes írást 
H. Stahrenberg á' Prímásnak, mellyben a* 
Nádor-Ispánságra fel tett Személlyek neveik 
voltak, 5s azzal ki mentek az Ülésből. A' 
Kir. Biztos Uraknak el távozások után mind
járt egy fontos deák befzédet mondott Gróf 
Zichy Károly Ö Excel j a , mellyben az Or-
ízág és a' Király között meg kívántató köl-
tsönös bizodalomnak efzközeüi, azt javallottá 
fzívreható módon a' Rendeknek, hogy Leo
poid FÖhertzeget válaíztanák Nádor-Ispány-
nak, kinek külömben is Nemzetünkhez von-
fzó hajlandósága már eléggé esmeretes. Olly 
foganatja volt Orfzág Birája 6 Exc. befzédé-
nek , hogy JLeopold Fohertzeg 4-fzeri vívat 
kialtáífal Nádor-ispánnak ki kiáltatott.- A5 

Kandidátusok' neveik meg íem nézettek; ha
nem viíTza adattak Ő Feifégének. Ezentúl 
el olvasta Urményi József S Excelt, ja az e* 
végett fel tett Tzikkelyt , mellyben azt a' 
jelentést tefzi az Orfzág, hogy a1 mostani 
JNJádor-Ispány válafztás, femmi következés 
ísmálásra ne véteíTék, Továbbá, hogy a' 

Ná--
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Nádor - Ispánnyá válafzfatott fohemeg Bn* 
dán lakjon; magyarul meg tanúllyon; és, 
míg emberebb korra nem jut, néhány olly 
Férjfiak aáaflanak melléje, kikhez mind az 
Orízágnak, mind a* Királynak bizodalma 
vagyon. — Az arról való örvendetes hírt* 
hogy Leápold Fóhertzeg Nádor-Ispánnyá 
válafztatott, V minemű feltételek alatt, Gr, 
Zichy 6 Exc. ja vitte meg másod magával 
a' Királynak, ki, azon kivűl, hogy a' vá-
lafztást, feltételeivel eggyütt, örvendetes 
kéfzséggel helyben hagyta, illy fzókra faka-
dott , mint értettem, örömében: „ Tsák 
nem tsalatko^tam meg, a Magyar Nern-
\et eránt való hiedelmemben. *É Az Orfzág 
Rendjeinek, nálla öfzveséggel lehető nieg 
jelenéseket estvéíi f órára tette. A' válafz
tatott Nádor Ispány éppen vadáfzatra volt, 
a' Nápolyi Királlyal, *s Ferent^ Bányával 
Schloshofban : hova is leg ottan Kurír kül
detett, a' válafztás* meg jelentése végett; 
a* Közönfégnek pedig valami 40 ágyúknak 
el sütögf tése által adatott ez tudtára. Viflza 
térvén Ő Felfégétól, a* maga társával egy-
gyütt Qr. Zichy a* Gyűlésbe , ki nyilatkoz
tatta a* Felség' tettzését, 3s azzal el pfzlott 
a' Gyűlés, minekutánna ez úttal is fenn for
gott volna abban a' Nádor Ispány eskü vese 
formája. Délutánni 4 órakor, ismét öfzve 
gyülekeztek es végett a' Rendek, ide le a* 
Városban; a' mikor fel i* tették ofztán azt, 
egéfz meg határozáíTal. Ennek végzésével, 
V Király Szállása palotájába takarodott a? 

egéíTz 
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igéííz Orfzág Gyűlése; holott is minekutána* 
bé ült volna Ó Fellege, faját Hufzár Rege-
mentje1 formaruhájában, 's kalpagoíían, a* 
maga Kir. Székébe: befzédet tartott hozzája 
a' Rendek nevekben Primas ö Eniinentziája, 
mellyben hathatóiTan eló adta, JLeoppldFŐ* 
hertzeg' Nádorispánnyá lett válafztatásának 
egéíz mivoltát, tiindamentomác, és tzéilyát. 
Erre , fzívrehat-ó befzéddel felelt a'Király, 
mellyben következő kifejezésekkei nyilatkozz 
tana ki a' többek között Nemzetünkhöz vi
seltető ízives hajlandóságát í DileBijfímurtt 
Bilium nojlrum, non in grémium populi 9 
úurae nqjirae concrediti; fed in Jinum Fa
míliáé nojirae defideratijjimae mittimus. Az 
az: A' mi édes Fiunkat, nem a' mi gond-' 
viselésünk alá bízott népnek; hanem .a* mi 
kedves Famíliánknak kebelébe botsátjuk. —-
Ezen ki fejezéseknek hallására kiáltás lön, 
hogy Urunk, Attyafijainak méltóztatott es
mérni hív Magyarjait;'*s alig folytathatta O 
Felfége maga beízédét, a'fok vivát kiáltások 
miatt- Azonban le jött a' második kontig-
nátziórói Leopold Nádor Ispány is, az érette 
felküldött Deputátusokkal eggyütt, 's bokros 
Öröm kiáltások között fogadtatván, a' Kir. 
Szék eleibe állott. Minekelőtte le tette 
volna a' hitet, egy gyönyörű deák befzédet 
tartott a* K i r á l y , mellyben úgy fzóit 
az új Nádor Ispánhoz, mint Atya, és mint 
Király. Nevezetesek vóltsfk a' többek között 
ezen fzavai: Ut Páter, fuademus; ut Rejxt 
v&lumm* Mint Atya.) javailyuk} mint Kk 

rályf 
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rály, akarjuk* Vége lévén az Ö Felsége' 
beízédének, melly az egéfz Gyülekezetben 
belső megindulást ízérzete, meg esküdtetett 
az új Nádor Ispány. Az esküvés' forma, 
olvasta Canc. é r . Pálfy Ő fíxcell. ja; Leo
mold Fohertzeg pedig fel fzoval mondta u-
ránna. Ezt ismét gyakor vívat kiáltások 
váltották fel Ezen tzeremonia annál méltó*-
ságosabb látást eízközlött3 mivelhogy gyer
tya világnál ment véghez. A' közönséges 
örömnek ki nyilajtkoztátására, nleg világo-
síttatott mindjárt ezután az egéíz Város; az 
Udvar pedig igen fényes és gazdag bált adott, 
meliyben Chrifiina -Fóhertzegaflzony, Fér
jestől; Ferent^ Fohertzeg, Feleségestől, 's 
a' több Főhertzegek , mindnyájan drága 
magyar ruhákban Öltözve, magyar és len
gyel tántzot jártak. Szabadon bé botsátrat-
tak ide mind a1 két nemen lévő tifzteíTégesen 
Öltözött fzeméllyek, 's puncsot, tzitrom le
vet, rnondola tejet, és más efféle friísító" 
fzereket, kivánságok fzerént ihattak, és 
ehettek. Ezen a' napon, két nevezetes do
log történt még. Eggyikaz, hogy as Nádor 
Ispány5 meg esketése előtt, az O Felsége* 
fzállasira vitettek, 60 ágyúk' durrogásai kö
zött, a' Korona, 5s az Orfzág'• több drága
ságai, hogy r. i. azokat fel próbálgathaíTa 
Ő Felfége. Másik, hogy a' Leápold Foher
tzeg' Nádor Ispánnyá lett válafztatásáréi 
való jelentéíTel, 4 Deputatus Urak Eétsbe 
küldettek a* F. Tsáfzárnéhoz, kik egyfzers-
tnind kérnék Ó Felfégét az Orfzág' nevében, 

hogy 
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hogy tifztelné meg fzeméllyes jelenlétével 
a' Hazát. Az emiitett Deputátus Urak két 
Mágnásokból, úgymint: H Battyáni Lajos, 
és Gr. Zichy István Urakból állotrak ^ és" % 
Nemesekből, kiknek* eggyike Vay István 
Ür volt. Kimondhatatlan öröme volt, a* 
mint értettük, O Feliégének a* Tsáfzárné* 
nak, az O ^ á g ' hir-adásán, 's hívásán. De 
a'.-hivatalt, váhozó egéífége miatt, el nem 
fogadhatta. Le küldötte ugyan tsak mind a* 
3 Leányát, a1 Ferdinánd FÓhertzeg' Hitve
sevei, s Antal és János IrfVú Fóhertzegek-
kel egg^ürt. — 13-dikon, az új Nádor Is
pánnak Etólulése alatt tartatott már Orfzág 
Gyűlése: mellynek Chriftina Föhertzégafz-
Szony, Férjestói, Ferent%_ FÓhertzeg Fele
ségestől , 's Ferdinánd és Károly Fohertze-
gek is fzemléióik'voltak, fok idegen Gaval
lérokkal eggyütr. Mihelyt'le ült fzekébe a* 
Nádor Ispány: fel emelték az ösi fzokás 
fzerent, fok vívat"-kiáltások között, néhány 
Magyar Gavallérok, kiknek fzáma közzüi 
való volt H. Ef^terhá^i Antal Ür is. Ezen
túl egy deák befzédet mondott az új Nádor 
Ispány, mellyben meg köfzönte Nádor Is
pánságra lett emeltetését is. Még folytatta 
befzédet, midőn a' palotán kivűl nagy zúgás 
hallott. Tudakozván ennek okát Chriftina 
FóhertzegaíTzony, 's meg értvén., hogy a' 
voksai nem biró Nemeiíég kívánna jelen lenni 
a' Gyűlésben (mint ez rend fzerént meg 
engedtetett volt máíízor): maga közbe ve
tése által bé botsáttatást nyert annak. 

Folytatája következik. 
Béts, 
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Béts* 
O Felségét holnapra várják BHsbe. Kéfzen vagy-

aak mar a* 3 pompás győzedelmi Kapák .is , mellye-
keti kerefztűl menendő a' Felfég. Hstve , az egéfs 
Város meg fog a' győzedelmi Kapukkal éggyüt vilá
gosítaná. 

JÉppen most értjük, hogy O Felfege fzemély-
íyeflen jelent volna meg tegnap az Orfzág Gyűlésé
ben , melly jó alkalmatoífágot hafzonra kivánván for
dítani a' Rendek, eleibe terjefztették fiúi bizodalom-* 
inal Orfzágunk' Attyának»• hogy, mint törvényes 
Király, meg ne engedje a' Magyar Koronát, ; viíi'za 
vett fzép örökségeitől újra meg (bíztatni. Ezen óhaj
tott tzélnak fzerentsés efzkozolhetésére, életeknek 
's vagyonjognak fel áldozását buzgóan ajánlották^ *$ 
ölly bizodalmat nyújtottak a' Felségnek > hogy kenési 
hónapok alatt 60 's több ezer Nemzeti Katonát fog-
Bak állítani. Ezen hiv fzivbol fzármazotc magok ki 
nyilatkoztatása a' Rendeknek, úgy annyira el járta 
Királyunk' érzékeny fzivét* hogy magát meg nem 
türtőztethette — Örömnek könyveit hullatott. 

^ n$ 1P W TF^ 

Költ Bétshétti Novembernek 19-dik napjáa i?§§* 
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