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Folytatása á% élőbbemnek. 
A* Nádor-Ispány urán. Király* Képe 

ÍJrméiíyi 6 Excelt, ja tartott eggy igen ízép, 
s esmeretes ékesen fzóílásától méltán vár
hatóit befzédet, mellyben a* Nádorispányi 
köteíeflegeker eleven Fzinekkel rajzolta le. 
Előadta továbbá, a' F.'Uralkodó-. Háznak, 
Nemzetünkhöz,'*s ennek amalioz; közelebb 
ama nagy emlékezetű Mária TheresiánlC 
Orizáglása kezdetén mutatott érdemeit. —-
Emlékezett Albert Hertzegnek Orfzágunk-
ban viselt fÖTiízrfégeirÖl, 's az azoknak foly
tatása alatt mind Feleségének Chriftina FÓ-
hertzegaflzonynak, mind "magának a 'Her
tzegnek Nemzetünk etánt bizonyított indu
latjukról; még pedig olly fzívrefjató módon, 
liogy fzavai Felí. Tárgyainak fzeméikben , 
fzólló magok hajtogatásaik között, öröm 
könyveknek fseppjei nindöklöttek , meiiy 
látás a' Rendek' fziveiket is meg olvafztotta, 
s fzemeiket öröm könyveknek forrásává vál* 

toztatta.— Nem lehetett nagy megindulás 
nélkül nézni , ezen költsönÖíFen munkálkodó 
ejejét a5 tiizta fzeretétnek 's örömnek. — 
Vrményi ö Excel!, ja befzéde végződésével, 
fel olvastattak, a' jövendőbéli Koronaőrzők* 
válaiztása végett Ő Feliegétől ki mutatott 
Méltóságoknak neveik. Első KoronaőrzŐseg-
re Keglevits József, Ej\térhái(i — , és 
Teleky József Gróf Urak) a' másodikra pe
dig Gr. Nádas dy Mihály, Gr. Csáky József, 
és B. Prénay Gábor Urak tétettek fel. Meg 
hagyattak élőbbem* hivataijokbán Keglevits, 
é$ Nádasdy Gróf Urak, kik is hazai nyék 
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ven köízönték meg a* Gyűlésnek, eránttok 
bizonyított hajlandóságai:, 's bizodalmát. — 
Ennekutánnaazon io árkusnyi írásnak fel
olvasása, *s néminemű tekintetben lejendő 
módosítása fordult elöl 9 melly a* Koronázás 
előtt,, Ó Felfége eleibe be mutatandó Tzik-
kelyeket foglalta magában. Sokan azt mon
dották , hogy az időnek rövidfége miau nem 
lehetne immár azokat Koronázás előtt kivan* 
tatóképpen el intézni; de eróífebbek voltak, 
kik úgy ítéltek, hogy midőn a' Haza' bol
dogságáról 's annak munkálódásáról vagyon 
Szó, nem tsak a' napokat, hanem az éjtfza-
kákat is kell Számlálni. El végeztetett tehát, 
hogy az emiitett Tzikkeiyek még a* Koroná
zás előtt el kéSzítteífenek, 's Ö Felfégének be 
nyújtanának; a' melly meg is esett. -— Kö
vetkezett a' Rendek által leg ujj abban feltett 
Diplomának, a' Theresiánummal való egy
be hasonlítása. Az említett Diploma mellett 

, Ö Felfégének bé adandó Jelentésnek ki dol
gozása ItélÖmester At%él Úrra bizattatott, 
ki is mindjárt ©tt helyben el végezte az által 
adott dolgot nagy Serénységgel. Mivel írá
sában emlékezetet tett egy két -Szóval, a* 
Nov. 7-dikei kegyelmes rendeléséről Ő Fel
fégének: tehát annak olvasására eggy igen 

-tüzes vetekedés eredett, a'meg nevezett ren-
t delésnek már más ízben is fenn forgott fog

lalatjáról , melly mind addig tartott i Felf* 
Vendégek jelenlétekben, míg néhány világi 
Urak, kiváltképpen pedig Pálfy János, - és 
TelekyJózsQÍ Gróf Urak erős kifejezésü Sza
vaikkal végét mm fzakafzc®tták* Azonbaa 

le 

Ráday Gyűjtemény" Jelzet: 778 



$ © < S H I # 6$$ 

k küldött Zichy 6 Exc; p Udvari Magyar 
Kantzellariához ; meg jelerí tette, hogy éppen 
a* Diploma' dolga f®%~,;.•••'s kérette a'.lGanc* 
Urat , hogy ha már által adta volna O Fel
ié ge a* maga tettzése fzerént való Diplomád 
küldené fel azt minél elóbb az Orfzág Gye-
lesébe. A5 CanceL Úr ízente, hogy igen iV 
kezénél vagyon -a' Diploma, 's fel fogja egy 
fertály óra múlva küldeni. M?g is jelent 
azzal tsak hamar Beöthy József Üdv>Tű©k* 
nok Úr: a mikor nagy halgatás lön , *s a' 
Diploma fel olvastatott, Minekutánna vége 
lett vóina a1 fel olvastatásnak: meg^ fzóllalt 
Ns Ny itr avar megye feidéttje Je^erni£%ky 
Ür elsőben ugyan magyarul, de a' F« Ven
dégekre nézve deákra fordította befzédjét) 
's valóban --Szabad Nemzetet tzimerezo' bátor
ságnak, de egyfzersmind a* Fejedelem eránt 
tartozott tökéiletes tifzteletnek ki nyilatkoz-
tarásával adta elöl abból VQU fajdalmokat a* 
Rendeknek, hogy fok fzives torekedéseik *s 
nyomós esdekléseik után is* óhajtott tzéllyo-
kat nem érhették 5 a* mennyiben , tudniillik, 
avagy tsak ojly változtatásokat méltóztatott 
volna ó Fellege tetetni a* Theref. Diplomá
ban , mellyeknél fogva fok bal magyaráza
toknak eleje vétetodhetnék. • Jt^trnit(ky 
Urat 9 Ns S^ahéksvárm, Küldöttje Vqy Jó
zsef Ür váltotta fel a' fzóliásban, kinek %.% 
emiitett Úréval hasonló tulajdonságú fzavai 
ide mentek ki t hogy a* Diplomáfeae rneg 
maradandó határozatlan értelmű fzóllásoknak 
formái nem tsak femmi hafznot nem hajta
nának a* F+, Uralkodó Háznak £ sót. Örökre 
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fel fognák tartahi a* Király és a' Nemzet kő
zött való bízodalmadanságot. Szóllottak még 
e' dologban mások is. Utóüyára ismét fel 
keit Je^ernu^ky Úr, 's Nádorispán ö Her-
tzegségére fordulva, azt körötte Szivekre a* 
Rendeknek, hogy új Nádpríspánnybk' közben
járása által, folyamodnának F. Királlyokhoz 
a'Diploma eránt; mivelhogy bizonnyal nem 
fogná meg tagadni Ö Feífége kedves Fiának, 
több Fiai nevekben hozzája nyújtandó*'kéré
sét. Ebben mindnyájan megnyugodtak; a' 
minthogy meg is jelent Nádorispány 6 -Her-
tzegfége, /Prímás ó Emin. eggyüt't a* Király
nál 9 *s reménylett foganattal tért tőle vifiza. 
— Délutánni 4 óra felé, S^epesv ár megye 
Vítzeispánnyát, Ber^evit^i Urat, Vitze Ná-
dorispánnak; Vef\yrémvármesye Vitzeispán-
ját pedig Somogyi Urat, maga Itéiémeste-
rcnek méltóztatott nevezni Nádori«pány 6 
Kit. Hertzegfége; melly.-meg lévén, követ
kezendő fzókkaí: Et his folva fejjionem hö-
•diernam, fzakafztotta végét az Ölésnek. — 
El nem mulathatom itt , hogy ne említtsem 
azon nyomós Örömömet, meílyet vettem^ 
fok nagy érdemii Hazafiaknak ez úttal lehe
tett voltaképpen való meg esrherésekből. 
Hlyének voltak, a' többek között, Primas 
Battyániy Gr. Haller József, öregbik Gr. 
lllésháxj., Gr. S\étsény, Gr. S^táray Míh. 
Gr. Teleky József, Gr. Zichy Károly , és 
Ferentz Urak. Továbbá, Almásy Ignitz, 
At\él Itélómester, Balog Péter, Boronkai, 
Je^ernit^hy, S\entiványi, íjrményi, és 
Vay József Urak. Mind ezek úgy fzóllot-

tak, 
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tak, mint ízabadon gondolkodó, 's Hazáju
kat és Királlyokat fiúi indulattal fzereto Ne? 
mes-Magyarok. — Vólr "Szerencsém némelly 9 
ezen Ülésben" jelen vólr idegen Gavalléroknak 
ítéleteket is hallani. Magafz/akák ezek a' 
Magyar Nemzetnek nemes bátorságát, 's 
Közönf. Társasági Lelkét (republikaniíchen 
Geií l) , mellvet olly (gépen, *s olly állhata
tosan eggyesít jó Fejedelme etánt viseltető 
buzgó tifzrelercvel. Nagyon meg rettzett 
nékik a5 ügyeimezésre unízoló ezen hatha
tós ki fejezés is: Hallyuk l mellynek való
ban hasonló ereje is van, a' maga értelmén 
fundáltatott tulajdonságához képest a* Gyű* 
lésekben: mint a' Rajta! kiáltásnak, az 
Ellenféggel ízembe fzálló Magyar Vitézek 
között. — Nov. 13 dikáról már tsak ezt a'. 
kettőt említem; i-fzör: hogy estve ismét 
bál volt az Udvarnál; a-fzor: hogy ezen 
napon hordoztatott meg dél tájban a* Váro
son, tőrök muzsika fzó alatt, a5 Koronázás 
pompája3 napjára egéíízen meg sütendő ökör. 
Szarvai meg voltak aranyozva, *s drága fzó^ 
nyéggel bé volt terítve. Fellyűl a' Várban 
lett le vágattatása, 's egy különöíien a* végre 
kéfzűlt konyha házban való meg süttetése* 
—r Nov. szadikén, öfzve gyülekeztek a'Ren
dek délelőtti 10 órakor Ö Fellegéhez, a5 

Koronaorzök' esküvéseknek hallására. Dél-
utánni 3 órakor vitték viífza, Ö Feíf. Szállá
sáról a' Koronát, 's az Orfahg' több drága
ságait, kiválképpenyaló nagy pompával, a' 
S\ent Márton Templomába, Már ekkor 
a'Nadorispány is jelen vók a'kiséjók között* 

Bzso, 



Ezen napon nem volt bál az Udvarnál, mí« 
vei O Felfége meg fogott más nap gyónni, 
ssOr'vatsofájával élni. Volt azonban Canc, 
Gr. Pálfy 6 Exe. nál , mellyet VFelSégek.is 
meg tifztekek magok jelenlétekkel. Vólr a* 
játék nézó helyben is redut. — Nov. if-dike 
vaia a' Koronázás* jeles ínnepe, és a' meg 
koronázandó Felíég' neve napja. Egy fer
tály volt éjfél után 4 órára, hogy fel kötött 
ezen napon a' haj-fűsüJÓ (Frífeur), mivel
hogy alkalmasint több hajat kellett nékie ek
kor reggeli g óráig alkalmaztatni, mint máf-
ízor talám egy hónap alatt is. Reggeli 6 
órára vók meg határozva a' tzeremonia kez
dete, a" midőn hallott is már mindenfelé a' 
FoJgárság, ss a' rendes Katonaság dobolása^ 
és a* Város? nagyobb úttzáit el álló Lövaűag 
dobogása. Ugyan ekkorra bé férkeztek azon 
Uraságok Is a' S%. 'Márton'' Templomába, 
kik nagy üggyel bajjal biiéteket kaphattak. 
Az emiitett $i> Márton Temploma halmon 
fekfzikfel a'. Vár'felé,' Po^son Városának fzin-
tén a' fzéíén, Ennek a3 Duna fel61 való aj
taja előtt, a* Vármegye' Háza felé le nyúl
á s , majd- a Bar. Granatéroífág állott, — A* 
a-dik Táblánál ülő Rendek a* Vármegye Há
zába gyűltek ofzve, honnan feregestél ér
kezvén a' Templomba, az ott fzámokra kö
zépen kéfzírett n^zo helyet el foglalták. A' 
T . Papi Rend is meg jelent a* Szentegyház
ban ; a Mágnások ellenben Primas ó Emina 
palotájába gyülekeztek; 's meg jelenvén a* 
Isíádorlípannyal 8 órakor Ö Fejfégénél, veje 
eggyütt* harang és muzsika Szó alatt, 5s a* 
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Polgár Katonásig fórjai között a5 Templom 
felé vették útjokat •, melly a' Primas' palotá
jához jó ezer lépésnyire vagyon. Követke- •. 
zendó' renddel lett az O Felfége' pompás 
jövetele. Elöl lovagiottak négy paltzás Udv, 
Szolgák (Einfpanniger ) ; ofztán a' Rendek 
Lovas Katonáik. Azután a' Mágnások, drá-
ga Magyar köntösökben, 's mindnyájan kó
rság tollas kalpagokban, igen fzép paripá
kon 5 utánnok a' Nádor Ispány, arany fona
lakból fzótt, 's arany pillangókkal, és drága 
kövekkel ki'rakott materiából kéfzült nem
zeti öltözetünkben, -s különöíTen a* dolmá
nyon ^fellyűl palástoíTan vett mentében, — 
Tsizmája, az úgy neveztetett tükör kövek
nek nemesebb nemével volt ki rakva, 

(Mivel tsopold FÖ Hertzeg nem tudhatta bízó* 
Myoffatt, előre Nádorifpánnyá lejendo vjllaztatását *. 
azért Reg je gála formaruháján kívül nem is volt más 
Magyar Öltözete. Méltósága' nyerése után pedig kés© 
lett volna már ujjat kéfzíttetni: arra való nézve a' Ná
polyi Király ajándékozta, oda néki as maga gála Ma* 
g3rar köntösét, '& az igazíttatott nagy fiettséggel hoz
zája. Még ezen kivül két Öltözője maradt a' Nápe-
Iji . Királynak, a' mellyet viselt Pofonban) 

A* Nádor Ispány után, Udv. Titoknok 
Pávits t l r , a' Magyar Orf\ági HeroW kön
tösében fel öltözve. Fejét, fok ftrutz tollal 
meg rakott magyaros süveg; több testét 
pedig egy földig érö bársony ujjas ruha fed
te , mellyen elél hátul 0^fzágwnk, Tzimere 
függ olly hoflzan ki várva, mint a' minémfi 
hoíTzúságú maga a5 ruha. Kezében egy rövid 

'.'-' . . - ' . ' fe-
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fejér páltzát^ tartott, mellynek felső réfzén 
valamelly Vár kapu vagy torony van ki fa
ragva. Ezt követte hajadon fóvel's mezíte
len karddal H. Battyáni Lajos Cr, ki az Or-
Szag' örökös Lováfzmesterének. , H. Gráffal 
lovitsnak képét viselte. Végre maga a'Ki
rály lovagion:, arannyal ki varrott polgári 
m-igyar ruhában 's kaipagoűan, a 'Nemes 
Magyar, és a' a-dík rangú Német Testőr-
zokcöl kisértetve. . Midőn a' Vármegye' Há
zához ért volna Ö Fellege, melly éppen ál
tal ellenben vagyon a' S^, Márton~ Temp
lomával, le fzállott, a* vele iévó pompás 
Sereggel eggyütt a' lóról, *s a'Templomba 
vezető dombon gyalog fel ment. A* Tem
plom5 ajtajában, Kalotsai Érsek Gr. Koílo-
nits Láfzló 6 Exc. fogadta, más több Püs
pökökkel, VPapi Méltóságokkal t eggyütt 9 
egéfz Püspöki's Papi ékeíTégben, ÓFeííegét, 
meg áldotta Szentéit- vizzel, és dob 5s trom
bita fzó között, az úgy nevezett Káptalan 
Sekreítyéjébe vezette, hova helyheztettek 
vbk Sz. Koronánkkal eggyütt az Orízágnak 
több Drágaságjai, midőn vuTza vitettek volna 
14-diken az O Felíege' Szállásáról Ekkor 
mindjárt bé záratott a'Templom' ajtaja. Az 
említett Sekrestyében kezekhez vették, az 
Orfzág Gyűlésében már e* végre ki rendek 
Személlyek, azon 10 Tartományoknak eb
ben az efzrendóben kéfzíilt külömbözö jegyű 
% fzimi Záfzlóit, mellyek Magyar Orízág7 

Koronájához tartoznak; úgymint: Magyar^ 
Sclavonia , Horváth, Dalmatia:, Ráma , 
Szervid, Galüt^ia^ Lodomeria, Cumania 

fMíl 
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( Moldva ) , ?s Bulgária Orfzágokéit. Ha
sonlóképpen az Orfzág5 örökös Tifztjeit vi
selők is magokhoz vették az -Orfzág Drága
ságait , xnellyekkel ízokás Koronázás' alkal-
matoííágával fel ékesíteni a'! Királyt. Midőn 
már kinek kinek kezénél lett volna a'; vinni 
valója, következendő renddel lett, dob és 
trombita fzó alatt, a' Sekreftyébol a' nagy 
Oltár eleibe való indulás: 

EIÖ1 mentek a' Királyi Inasok, utánnok a' Ka
marás Furirok, kiket eggy hofl'zú nyelű kerefztet 
vivő Pap Ur követett. Ezután jöttek a' Papi Méltó
ságok, kik között az Unghvari, 's a' Nagyváradi egy-
gyesült Görög hitű Püspököknek Korona forma fii-
veg volt fejekben. Továbbá az arany kúltsos, és 
dtkos Tanátsos Urak; azután a' Bulgária 's Cumánia ; 
Lodoméria 's Gallifzia; Sfeervia 's Ráma, Dalmatia 's 
Horváth; Sclavonia, és Magyar Orjkág Záfzlóit vivő 
Mágnások; az Orfzág' Heroldja; az Orfzág' örökös 
FÖ Kamaráíla, Gróf Majláth Vitze Kantz. Úr , ke
zében a'Pátriárkái Kerefztet tartva, melíy egy jo 
arafznyi hoűzűságú; az Örökös FÖ Pohárnok, Gróf 
Zichy Ferentz Ur , Sz. István' pallosával; Horváth 
Orfzág' Bánja Gr.< Erdody János Ur , ki is az Orfzág 
almáját vit te, két karjain fekvő arany matériája pár
nán ; hasonló párnán vitte Orfzág Birája Gróf Zichy 
Károly Ür a' Kir. páltzát; valamint utánna a' Nádor 
Ispány is a' Koronát; az örökös FÖ Lováfzmester 
képét visel© H. Battyáni Ur, mezítelen karddal. Vé
gre O Felsége, két Püspököktől, az Orfzág Örökös 
üdvarimesterétol, 's a' Testőrzők' Kapitánnyaitól ól-
dalról és hátulról körűi vétetve. Követték § válo
gatott Magjar Testőrzők, és a' második rángó Né
met Gárda, 

Ő 
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Ö Fellege, be ült a* nagy Oltár előtt' • 
kéfzűlt kis Thrónusába, -mellynek felibe egy 
Baldagin függött ie a' Templom' bólt.hajta-
sából. é? Záfzlókat *s az Orízág' drágaságait 
vivci Urak két felól fórt formáirak, a' nagy 
Oltár és £ Thrónus ;. között. • Ás Püspökök 
pedig a' nagy Oltár* két fzárnyai^ eránnyában 
állapodtak raeg. A* Kahtsai Érsek, és a\ 
Bof^nyai Püspök, *kik ezután is mindenkor 
mellette maradtak a'Királynak, az Oltár* 
bal fzárnyához vezették ÖFelfégét, az ott 
maga oltári vagy mise mondó ruhájában ülö' 
Primas eleibe, ki is könyvben lábbado fze-
mekkel, egy Befzédet tartott Ó Felfégéhez. 
Ennek végződésével, a' nagy Oltárra rakták 
a' Vívok a' Koronát, az Orfzág' több Drá
gaságaival eggyütt. Ekkor le térdepelt a* 
Király eggy aranyos fzonyegre, 's két kezét 
a' Primas által nyitva tartott Evangyéliomra 
tévén, meg esküdt a' Békeffégnek ?s Igazság
nak meg őrizésére. El mondattak ezentúl, 
fel fzóvai a' Minden Szentek' Lttaniája, és 
as Pontificaléban elöl adva lévő Imádságok, 
mellyek .alatt Q Felfége az előtte lévő pár
áira le hajlott. É? meg lévén, a' mellette 
lévő Érsek ?s Püspök Urak* fegíttségek által, 
fel költ .a* fzényegroi, h a' nagy Oltár háta 
megé ment; holott a' mentéjét ie vetette, ,'s 
a' meg kenettetéshez kéfzíttetett. Innen az 
Oltár gradittsa felső léptsujére jöt t , a* hol a* 
Primas, el mondván eggy imádságot a* Pon« 
tjficaléból, meg kente az Ó Felfége* jobbik 
vállát fzent olajjal. Ezután ismét az olajba 
mártá ujjait, 's más könyörgésnek ej mon* 

dá-
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dasa közben, meg kente Ő-Felfége* két váll-
lapotzkája közét. Innen ismét az Gitár megé 
kisértetett a' Kir. Felfég, holott is le vették 
kenyérrel (mint láthattam) a'megkentt ré-
ízekrói a* fzent olajat. Minekutánna fel vette 
volna a' mentéjét O Felfége, viffza tért elob-
beni helyére, t.'i. a7 kis Thrónusba, fs ottan 
reá adatott a' Syent István palástja. •— Az 
eddig való tzeremónia meg előzte volt a* 
fzent Misét. Moft már ennek fzolgáitatásá-
hoz fogott a' Primas, Az Apoítoli Levélnek 
(Epiftöla) el olvasása után, az Oltár* felső 
gráditsa léptsöjére vezettetett Ő Felfége pa-
iástoíían, holott le térdepelt, * kezébe adta 
a1 Primas a* S^. István* mezítelen kardjár, 
következendő igéket fzóllván a' Pontiíkalé-
ból hozzája: Accipe gladium fanctum, mu* 
nüs a Deo, in quo eoncides adverfarios 
populi de Ifraé'L Fogjad az Istentói néked 
ajándékoztatott fzent kardot,, mellyel öfzve 
fogod vágni az Izrael népének ellenfégeit* 
Ez után a* kard, hüvelyébe be tétetett, 's 
az Ő Felfége' oldalára fel köttetett. Ekkor, 
a 'Nép felé fordult Ő Felfége az Oltáron , 
ki vonta hüvelyéből a' kardot, 's 3 vágást 
tett vele kerefzt formáia a' levegőben, előre? 
jobbra és balra, annak jeléül, hogy kéfz a' 
vallásért, Y a z írtén* ügyéért fegyvert rán* 
tani. El tévén O Felfége a' kardot hüvelyé
be , újra le térdepelt, a* midőn el mondván 
&' Primas az ekkorra való imádságot a* Pon* 
tificaíébői, el vette a' Nádor Ispánnyal egy* 
gyütt a' Koronát az Oltárról« 's azt ketten 
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fejébe heíyhettékO Fellegének. Annaku tárnia 
jobb kezébe adták a' Kir. páltzár; a' balba 
pedig az arany almát, ílly formában iehet 
a' Felféget fzemléim a' körmötzi aranyokon* 
Ezentúl a' nagyobb Thrónushoz kísértetett 
Ő Felfége, a Papi Méltóságok, .% a5 FÖ 
Udvari és Kamarás Mesterek által, Js abba, 
egéiíz K-. ékeííégében be.ültettetett nagy -.pom
pával.- A' Király eiótt kellett volna menni 
a5 10 Záfz! ók vivőinek; a' Heroldnak; 5s a* 
FÖLováízmestérnek: de mivel ezt as hely
nek mivolta meg ' nem engedte, tehát tsak 
fórokat formáltak ezen Thrónus előre is az 
említett Méltóságok. Mindjárt a9 nagy Ól-
tárnak bal ízániya. eiótt volt tudniillik emelve 
a'fal mellett, 5s ugyan, tsak a'falhoz ragafz-

'tott.-Baldagin alatt, 3 léptsöjü p.rádirsra, a* 
nagyobb Thrónus. üé ülvén Ő Felfége a9 

Kir. Székbe, jelt adott, V Nádor -Ispáriy a" 
Gyülekezetnek, 5s három ízben kiáltotta az
zal eggyütt: Vivát Rex ! Elljen d Király! 
Erre meg fzóllaltak a' dobok 's trombiták 9 
£ Te Deiim el énekeltetett, a' Templom. 
elén lévő Katonaság fzalvét adott , mellyet 
& Várban "ki fzegzett ao (nem több.) ágyúk
nak egynébányfzori durrogásaik követtek. 
Azonban a' Prímás a1 Thrónus eleibe ment, 
holott is el mondván az e;kkorra ki fzabott 
imádságokat, *s meg áldván a* Királyt, viífza 
tért az Oltár eleibe, 's folytatta• a'fz. fzoU 
•galatot.. Minekutánna el olvastatott volna 
az Evangyéliom, oda vitte a' Prímás O Fél
féméhez az Evaogy. Könyvet meg tsókolni. 

El 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



# § f i S ? © # $4? 

El énekeltetvén a5 Credo, le vetteŐFelfége 
fejéről a* mellette állott Kalotsai. Ecsek a* 
Koronát, '$ adta azt a5 Nádor Ispán kezébe; 
a* páírzát és almát pedig Zichy Károly, *s 
Efdody János Gróf-Urak' kezeikbe. Ezek
kel O Feííége, az Offertorium közbea, a' 
nagy Öltárhoz indúlr, V annak felső léptsó-
jere érvén, le térdepelt, ott eggy ezüst 
medentzébe arany pénzt tett, a' Prímástól 
oda tartott kis kerefztet meg tsókolta, azzal 
viífza tért Thrótmsába. Itt a' Korona ismét 
fejébe tétetett, a' páltza 's az alma is kezébe 
adattak; hanem az Űr' fel mutatása előtt újra 
le vétetett fejéről a' Korona, az alma 's pál-
tza is el vetettek kezéből. Maga Ö Fellege, 
á'-Thrónusban lévő zsámolyra le térdepelt, 
's a5 fel mutatáskor, eggy aranyos párnára 
borult. Ugyan-ekkor az-Orizág J--gyeit, 's 
a* 10 Záfz'lókat is a" föld felé olly- máddal 
le tartották,, mint a' Kdtoaák tséiekefznek, 
midőn nagy tifziektet tefznek Záfzlojaikkal. 
El végezvén a' Pámas az áldozást. O Fclfé-
ge ,is áliozni ment; meílyet végezvén viíFza 
kisértetett a* minduntalan vele lévő Érsek 's 
Püspök Uraktól a'-Thrónusba; holott a'Izi
dor íspány fejébe helyhette a" Koronát, ŝ 
a' páltza és az alma is kezébe adattak. 

Végződése következik. 

Réts. 
A' Ts. VKir. Felség Növ. 20 dikán dellyesfi 12 

és 1 ©ra között érkezett ide fzereatséííee viílza Po-
fonhóh — .Kiv-fíl a' Virofoa, asi úgy nevezett fzent 

Mdr-
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Márk Kapujánál egy Baíaliontól; a' Bé's vízén lévé 
hídnál egy tsoport LovafTágtól; a' belsa Város Stubéit 
ae.vezetú kapujánál pedig a' Bétsi •Tanátstór fogadta
tott. Az említett Stuben kaputól fogva * egéflzea az 
Udvarig el nyúlva fórokat formált két .felél a" Polgár 
Katonaság. Egy réfze fetét kék 's zöld fzin tsinos 
formaruhákban tifztelkedett; nvks réfze pedig tsak a9 

maga közönséges öltözetében. Leg elöl lovaglóit O 
Felsége előtt egy Katona Tifzt, 9 lovas Katonákkal; 
azután 13 sípoló 's tsergeto Postalegények, & Posta-
Tifztek, egy forma meggy fzin ruhában., '$ végre a* 
Postatifzttartó. Ezeket követte egy 4 posta lovas fe
deles hintó, meilyben az örökös FÖ Postamester H. 
P i r u l t ; ezt ismét egymás fedeles6posraíovas hiató, 
meilyben háttií jobb kéz felöl a 'Ts. , ' s Kir. Felség 
ül t , faját Magyar Lovas Regementje' formaruhájában ,* 
bal felöl a' Nápolyi Kiráiyné. Elöl jobb kézről Albert 
Hertzeg, bal kézről pedig Chrifiina FoberrzegaíTzorL 
Kisérték az Ő Felsége" hirifaját :*». H, Kojsubevg % egy 
4 posta lovas hintóban, Béts Városa Komendánsa Grs 

Kinjzky József; Gr. Chrfait, 's Terzy Gen. Urak pe
dig lovon; a' kiken kivul voltak még több más Jevas 
kísérők is. Valahol el jött O Felsége, mindeaütt 
kallott, a' Polgár Katonaság' muzsikájával eggyesültt 
Vivát kiáltozás. A' két győzedelmi kapuken, mely-
lyeken kerefztiil ment a' Felség, két két rendbéli 
Trombitások harsögtatták egymást fel váltva trombitái
kat, A' Vár bástyáira ki fzégzett 100 ágyúkból ̂  
(mellyéknek go-át a' Ts Pattantyúsok, 20-át pedig a9 

Polgárok vontatták fel) 12 órától fogva fzintén egy--
gyik tartott az ágyúzás, Mind öízve s.60 lövések 
lettek. Az Udvarban belől két Batalion állctt parádé
ban, — Más aap el énekeitetet a' fzent ístyáa Terá

p i a 
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Idomában a' Te Oeum , rneilyre el ment ö Fel
lege is , de nem egéfz Gálájában: mert a' gála hintók 
tsak tegnap érkeztek viílza Frankfurtból, Voltak 
agyas tsak 3 hjt het lovas fzép üveges hintók, rael-
ly eket miat egy 20 lovaglóNs Magyar Testőrzők, 1 
tsomó gyalogság's a't. kisértek. Eílve fok ezernyi métse-
sekkel megvoltak a' 2 győzedelmi Kapuk világosítva* 
Meg vők a' Városnak is közel fele. Temérdek vóit 
a', meg világosíttatotc áttzákon, főképpen pedig a' 
győzedelmi kspuk körül az ofzve tódúlt nép' foka-
sága> Nem volt a' vivát kurjongatásnak fzünets ^ 
divattya volt kivált , a' hol el ment a* világosi-
tásokaí meg ízemIéltt Udvar. — Holnap, a5 Tsá-
fzárné' fzületése napja leffis, a'mikor ismét meg ieíz-
nek a' győzedelmi kapuk világosítva. 

A' mülyenkéfzüiettePs pompával men
tek vóit le Nov. 6-dikán Pofonba a Ns Test-
érzők : fzinrén pliyannal érkeztek vűTza ao-
dikon délben. Fejeikben kórsak tollas kalpag 
ízemléitettek, mely tsak gálla napokon fzo-
kott meg esni. Kezeikben ki vontt kardjaik 
villogtak. Utánnok néhány kotsik V T á r 
fzekerek jöttek. Közzülök valami 16-an 
Pofonban maradtak a' Nádorispány' őrizé
sére. ' ; , 

Nádorispány ó lí. Hertzegségét ide vár* 
ják a' héten néhány napra. Ki vágynak mkx 
rendelve a* nálla ízolgálatot tejenxlö' Kama
rás Urak. Melléje 9 a' mint értertftk, az ed
dig Londonban volt Követ Gróf Revit^-
ki fog eggy más Méltósággal eggyútt T*v* 
nfttsasújl adatai* 

Vala-
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Valamint fh'&gfc Feíí Királyunk: úgy 
. a' Nápolyi Király is , nagy fzívbéli meg 
indúláifal váltak el , a' hozzajok tartozó Fel
legekkel eggyütt, Hazánk' Rendjeiről. A* 
Nápolyi Király azt ígérte, Nemzetünkhöz 
-— a5 maga ki fejezése. ízerént, ezen fzép 's 
jó fzivii Nemzethez vonízó indúlattyának 
mindenkori meg bizonyítására, M a g y a r 
Testőrző Sereget fog Nápolyban fel állí
tani; melly végre bizonyos ízámú jó neve
lésű Nemes Iffjakat kivan fzedetni Oíízá-
guokban. — Pofonból, Málat%kára ment 
4 Föhertzegekkel eggyütt, vadáízatra 5 on
nan Holitsra; 's mára érkezett H. Lichten-
Jlein Aloyílus' jofakgkhz Felsbergbe, melly 
Auftriának ízeién íekfztk (nem Tseh Or~ 
faágban. ) 

Nagybritannia, és Spanyol Qrf^ág* 
borongós ege újra ki tiíziulc eddig , azon 
tudósírások ízerént, . mellyek azt tartják, 
hogy Okt. :27-dikén egéflzen el igazíttatott 
a' fenn forgó per Ma&ritban, a' Nagybrit* 
Követ Fh\lierbert, 's a' Spanyol Minifter 
Gr. Florida Blanca Urak között. 

A' pártos "Belgákhoz egy fzép ajánlást küldött Ö 
Felsége Frankfurtból,- de azt, Kiint értjük, bé nem 
Vették, söt íok helyeken el fzaggatták: azért is az 
ajánlásban ki tett időnek, úgymint Noy, 21-dikéngk 
elmúlásával, három felöl fog reájok ütni, az elobbení 
Seregünkkel eggyesűltt 30,000-ig való Népünk. 

1 ••' '- — ' 

Küldjük S^ent Koronánk' valóságos Képét. — 
Róla két felöl négy négy, 's nem két két for láhtzok 
tsiiggenek le , mint talám a' Rajzolat' fzemlélésébö! 
Ítélhetné valaki; 

Kelt Bétsberii Novembernek 23-dik napján 1790* 
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