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Végződése a* Koronázás V a% a%i iutajdöm 
Reppen meg előjött és követett környül
állások! le Írásának: 
A* Koronázás' tzerernoniája végbe mene-

íelét, alólról nézték: Ferent^i Ferdinánd* 
Karolj FŐh,, 's Albert H. közel a Trónusok
hoz; a' Nápolyi Király *s Királyné pedig* 
á5Fél£ Udvarnak több réfzévei eggyütt fely-
lyüJröl, egy> fzámokra újjonnan kéfzitett 
néző helyből Á' Nápolyi Felfég, itten is 
le rajzolta 's irta a' tzeremoniát: & miként 
Frankfurtban tselekedeti volt. — Vége lé
vén a* Sz. Misének, fel nyittatott a* néhai 
Jesuiták' lakó helyére nyiló ajtaja a* Templom
nak., a* Kir. Ajtónállók' Mestere Gr. Pálfy 
Leopold által* *s következendő renddel letc 
az említett ajtón ki, *s f tekervényes úttzá-
kon és a1 parádé piatzon kerefztülj a' Fran-
ciskánusok* Templomába való pompás me
netel gyalog: Eiöí indultak a' Magyar Ura^ 
•ságok*cselédjei párosan; tjtánnok a' Király* 
libériás maflái. Továbbá £ Kir. g Ns.IrTjak-j 
a' kamarás Furirok; a* Magyar NemeíTég§ 
a' Mágnások \ a'jelenlévő Ts.'s Kir, Kamarás* 
titkos Tanátsös* és Mioifter Urak; úgy nem 
külömbenY külső Orfzági Gavallérok közzűl 
is némeilyek, (Más réízek ezeknek, abla* 
kokból ízemlélte £ pompás menetelt. Aas 
itt Pofonban meg jelenti Anglus^ Német, 
Frant\ia^ OÍafa és más idegen Gavallérok* 
íiák fzáma közzűl valók voltak a* többek kö
zött a* P á p a* Bétsi Nunciuífa; a' Nápolyi 
Udvarnak Bétsi 's Párisi Követei; a* Velen* 
i%ei \ Luccai Közönf. Társaságoknak Bétsi 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



6fö 4&$g£WNi 

Követeiké a?t.) Azután, a? Magyar KorcP 
nához tarrozó 10 Tartományok' Záfzlóikat 
vitt Mágnások; Ferent^, FerdinándS$ Ká
roly Főhertzegek, Albert Hertzeggel egy-
gyütt; a* Herold; az Orfzág' Drágaságait 
vinni ízokott Mágnások; H. Battyáni, me
zítelen karddal; Gr. Keglevits Tit. Püspök, 
egy hofízíi nyelű ezüst apoítoli kerefztel; a* 
második rangú Német Testőrzők,, dobbal és 
síppal. Végre a' Felség, királyi ékeíTégé-
ben: jobb keze felől a5 Primas; balról, a* 
Kalotsai Érsek; utánna, a5 több Püspökök, 
es Prelátusok, kiket a' gyalogló Magyar Ns 

stőfzők; a' Granatérosok, és lovas Kato
nák követtek. Ezek után lovaglottak: örö» 
kös Tármester Ns S^étsény? és még más 3 
Urak, kik réfz fzerént arány és ezüst emlé
keztető pénzt hánytak egéíTz a* Franciská
nusok'Templomáig (tovább ofztán nem is), 
réíz fzerént pedig a* népet tartóztatták, hogy 
a' pénz-Mnyókra ne rohannyon: melly végre 
katonák is voltak utánnok* £1 lehet gondolni* 
mint törték egymást a' pénzért az emberek* 
—" Eggy Ür rendesen járt: mert a' mint ne
vetné édesdeden a' fokaság' tolongását9 V 
egy réfzének a' földön való fetrengését, úgy 

V Mjába esett a* vetés közben eggy^ ezosr 
pénz^ hogy ügy a n kottzant belé a' foga. 
í)e bezzeg őfzve is Szorította á'Száját, hogy 
valami módon meg nérfoíztafíon prédájától, 
mint a' többek között két Szerencsétlenek, 
kiknek már markokban volt a* pénz; de ki 
kellett kéntelen is erefzteni kezekből, mer?: 
a5 katonák úgy tsaftak hozzájuk,^hogy mfe 

' • a* 
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t* hűt tartötía meg kezek fejeket. A* kato* 
fiáknak ugyan fzoroífan meg volt tiltva a* 
kapdosás.* 5s annyival inkább a* népen való 
erofzakoskodás; de azért többen is tapafz-
talták, az említett fizeméllyeken kívül 5 azok* 
fiak törvénytelen keménységeket: mellynek 
bizonysága az, hogy a földre lehajlottak 
közzül némellyek pénz helyett, ember-újjat 
találtak. — A*' $£* Márton Templomától 
fogva as Franciskánusokélg, mindenütt fedve 
vóitak a£ úttzák$ egy közönféges gjtónayi 
fzéleífégűj *s fzéltiben oízve tüdzott, fejér * 
Veres és zöld fzinü pofztó végekkel bé vontt 
defzkázatokkal* meilyeM mellett két felöl a* 
Granatérosok formáltak fórokat £ parádé-
piatzon# és a* Franciskánusok '_ előtt* egyebütt 
gedig a* Polgár Katonák* Valamerre ment 
Ő Felfége^ bé töltötték a* levegő igét min
denütt a* vivát kiáltások. El érkezvén a* 
Templomba, bé ült a' Király maga Trónu
sába Í melly közel a* nagy Oltárhoz a Tem
plomnak éfzaíú réfzén kéfzíttetettj a5 Náp. 
s több Feifégek pedig ft'TrÓnulfaí által el* 
lenben esöj 's a* jelenlévő környülállások
hoz képest fzönyegekkeí fel ékesktetett Ora
tóriumba Tsak hamar fel köték a* FÖ Udv. 
Mester *s Kamarás Urak *< egy harmadik Ma-

f nálíal éggyüftj a3 Király* oldalára á* Szent 
stvári kardját: 5s ezzel az atány farkántyús 

Vitézeknek (Equites aurát!) tételéhez fogott 
e> íelfége, kiknek fzám©k 33-ra ment, V 
&@v@ik igy következnek: 

U H A* 
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A' Mágnások közzül: 
Gróf Battyáni Kajetán, Gróf Bethhhem j©zset% 

ör . Csaky János, Gr. Eltz Imre, B. Msdnyanjzky 
János, B. Prónay Sándor, Gr. Zichy Leopold; 

A' Nemesek közzül: 
Bakits Pál, Bedekoyks Thaddéas, Bsnyovfzky 

Mihály, Éerze-vitzi András, Boronkái Imre, Botshay 
Zsigmond, Daviiaf FerQütz, í«fcgy Károly, Jf/x János, 
Komis József, Lányai Láfzlá, Martzidány István, 
Makripoddry Miklós, Mwits Tamás, MekzerLáfzló, 
Gkolitsányi Farkas, Pávits Imre, Pogledits György, 
Kííá-uíííi/á;̂  János, Réiey Ferentz, Somogyi János, 
Szentiványi Bonaventura, Tallián Antal, Taródy Ist* 
trán, Jankoiiits Ferentz, F<?g$ István. 

Ezen elő fzámláltt Uraknak Reveiket, O 
Felfége5 jóvá hagyása után, fórba irattá a* 
Nádorispány; a' Trónus9 két oldalain -állott 
~Pálfy Károly, és Zichy Károly Gróf Urak 
pedig, egymást fel váltva ki kiáltották. A* 
íx kiáltott fzemély maga ruhájában elo kilőtt, 
és a5 Trónus eleibe le térdepek, kinek is jobb 
vállát három 'ízben.meg érdeklette Ö Felfége 
a S%, Ifiván mezítelen kardjával; Y ebből 
állott az egéilz aranyos -fdrkantyús Vitéz
tétel'- tzeremoniája. "Hárman nem lehettek" 
jelen fzeméllyeííen & meg nevezeti Urak köz-
2ÜI: neveik mindazáltal fel olvastattak. ~—• 
Végbe menvén az emiitett tzeremónia, .im
már azesküvő';:;helyhez lovaglóit Ö Feíege, 
melly a* Városon MvM a' JVíííericordianusök 
Templománál kéfzíttetétt. Előtte gyalogolt 
leg elól: a' kin libériás tseíédeknek hoíTzií 
f©ra| azután a' kamarás Furirok. Továbfea 

% 
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8 Kir. Ns íffjak, arannyal ki varrott veres 
német köntösökben. Ezeknek ugyan a' fzo-
Jkás fzerént lovagolni kellett volná; hanem 
ez úttal ei fzedték lovaikat, 's adták az Ud
varnál tifzts.égeket visel© titkos Tanátsos Uraké
nak, minemű volt Gr. Mafifredini^^s több 
Hlyének. Itt kezdődött már a* tsillámló lovas 
Magyar Sereg, melly míg gyaloglott, ad
dig is igen gyönyörködtető látást okozott; 
most pedig ollyat, hogy annak fziveket hó
dító , 's ízemeket igéző kellemetes voltát 
képzelni lehet tsak — nem voltaképpen le 
irni. Elől lovaglottak: Ns Fejér, Komárom^ 
Nyitra, Pejl, Po^son, Sopron 's még más 
némelly Vármegyékből jelenlévő Záfzióally-
béliek, ékes formaruhájukban. Nem egyenlő 
volt fzárnok. Egy Vármegyéből 6-an, más» 
ból g-an, némellyből ismét többen, vagy 
kevesebben voltak. Ezeket követte az Or* 
fzágból mindenfelől-öSzve Sereglett, 's pari
pára Szert tehetett Nemeífeg pároíTan, melly 
h az Őrállokkal eggyiitt igen hoíTzú fórt 
formált. Következtek a5 Vármegyék' Köve
tei közzül némellyek. (Nagyobb réfzek 
gyalog volt; a' melly ugyan azért nem is 
ment már többe fórban Ő Felíége előtt; ha
nem tsak nézője volt a' tzereméniának). —« 
Utánnok a' Magnáffág; oíztán F.; M. L. és 
Po'^soni Commendans H.Ef^terhá^í Antal 
Cr, magánofían; Károly FŐhertzeg, Albert 
Hertzeggel pároíTan$,.. valamint Ferent^ Fő-
hertzeg is, Ferdinánd testvérjével; továbbá 
az Qrfzág' Heroldja; a* % Koronaőrzők; az 

Or* , 
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Orfzág* 7 Bárói, úgymint: Végli Péter Tár
nokmester, (ki a' Sz. Jftván palástját hozta. 
volt a* Sz. Márton Templomában, a5 Sek
restyéből aJ nagy Öirár felé; most pedig 
(ha ugyan meg nem tsaiaak í^emeím) a' 
kk kerefztet vitte? Gr. Majíáth helyet t ) ; 
vele lovagíott egy farban Gróf Ziehy Fer, 
Nyerge' kapáján tartotta az arany párnát; 
de azon most nem feküdt rajtaV Sz. Iftvád 
pallosa; úgymint a* melly a5 Király' oldalán 
függött. Azután Gróf Erd'öiy János Bán, 
Gróf Zichy Károly Orízág* Birajával egy? 
fgyütt, Amaz az arany almát; e? ptdig az, 
aranyos kir. páítzát (Sceptrum) vitte* Ma-
gánoíTan lovagíott Fohertzeg Leopold Nádor 
íspány, nyerge' kapáján tartván a' Korona3 

párnaját; (maga a'Korona, fejében tünáök* 
lőtt Q Fellegének) utánna H. Battyáni ha* 
jadon fővel 9 kezében mezítelen kardot tart
va; 's QtóíKeglevits Tit. Püspök , az apo-
íloli kereíztel; végre a* Kir. Ajtónállókmes-
«ere Gróf Páífy Leopoíd, magánoffan. Ezt 
követte a* 2-dik rangú Német Gárda , sip 
Vdob Sióval; ezt pedig maga O Felfége, 
egy fzép fejér paripán. Igen illett méltósá
gos tekintetű tellyes ábrázatjához a' Korona. 
A* rajta levő palást, 's lábait fedő paputs és 
jharisnya nem voltak ugyan pompások; de 
iS^ewí Jftván emlékezetét újjítván meg ben
nünk, minden drágaságokat fellyül haladtak 
képzelődésünkben. Utánna lovaglottak O 
Felfégének Gróf Páífy Károly FŐ Udvara 
p e s t é / , fe Gróf JtfajlfáhTitKamarás Urak* 

amaz t 
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amaz, kezében eggy ezüstbe foglalt végű, 
hoífzatska fekete páltzát (Scipio) tartott. 
Itt kellett volna lovaglani a9 Ns Magyar 
Testőrzők5 Kapitánnyának, a9 a-dik rangú 
Német Garda' Kapitánnyával eggyütt j de 
Gróf Károlyi meg nem jelenhetett beteg
sége miatt: azért is tsak magánoíTan lovag-
lőtt Gr. Nofiit^j. Be fejezte ezen pompás 
Sereget a' Ns Magyar Testórzóknek fényes 
Serege, 's a' Granatéroffág. — A' Frajlák 
kánusok' Templomából egy darabon a fcrtn 
emiitett defzkázatokon jöttünk viííza, a' Mi-
fericordianusok* Temploma felé való mene
tel közben, Már ekkor femml pofztó fem 
volt a* defzkázatokon: mert azt mind le tép
ték az alatt, míg a' Franciscanusok' Temp
lomában tartott a' tzeremónia. —--. Sok ne-
vettséges történetektől lehetne emlékeznünk, 
mellyek a* pofztó tépés* alkalmatoflagával 
estének meg; de mivel azoknak fel hordása 
fok helyet venne él, tsupán ezt a' kettőt em
lítjük: A' mint nagy bátran ballagna egy 
hoíTzú mentés Úr a* tíefzkázaton, úgy rán
tották fel vele eggyütt a5 pofztót, hogy majd 
nyaka tört Szegénynek. — Némelly házi 
Hufzárok, kotsisok *s lováfzle^ények kéfíel, 
*s holmi rosdás karddal estek neki as pofztó-
nak, úgy nyirbálták. Azonban oda ugrottak 
mások, kik bíztak magokhoz, 's h í jneg 
kaphatták a' pofztó végét, derekaikra teke
rhették., • *s azzal r.fzaladásnak" vették, mint 
lehetett a' tolongó nép között, a' dolgot. 
Ekként fokán estek el, már kezekben tartott 

pré-
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prédájuktól. — Midőn az esküvő helyhez 
érkezett volna O Felfége, rnelly is i ölnyi 
magaflagú, oldalról kar-fákKal körül vett 
<*s pofztóval bé terített alkotvány volt * le; 
fzállott a' lováról; úgy fzintén Prímás Bot-
tyáni, Kalotsai Érsek Gróf Kollonits, és az 
apoftoli Kerefztet hordó Tit. Püspök Gtbí 
Keglevits is; továbbá a1 Nádor íspány; az 
Orfzág' Bírája Gróf Zichy; Horvát Örfeág 
Bánja Gróf Erdődy; a'fő Udvarimester Gr. 
JPálfy; a^foLov.M. képet viselő H. Banyá
mig mezítelen karddal, a* fö Kamarás Gróf 
Majláth; a 'Német Testőrzők' Kapitánnyá 
C5róf Noftit%; 's fel mentek mindnyájan az 
f míitett alkotványra. Ennek közepén vók 
Ö Felfégének eggy aranyos fzónyéggel bé 
vontt magaíTabbatska hely kéfzítve, mellyre 
fel állván kérdezte a' Prímást: merre for-
dúllyon artzal? — Délfelé fordult; 's bal 
kezében a' kis kerefztet tartván, a' jobbat 
pedig magafian fel emelvén, 's 3 ujját fel 
tartván, nagy Szóval mondta deákul az es
küvés* formáját, mellyet egy papirosról ol^ 
vásott előtte a* Prímás, *s a* meüynek ide 
megy ki magyarul az értelme: 

„ M i lí. LEOPOLD, Isten' kegyeimé, 
bői válafztott Római Tsáízár, mindenkori 
öregbítője a' Birodalomnak, Német, Ma-. 
gyar% Tseh, Dalmata Orfzágoknak Király-
lya 's a ' t . Mint a* fenn emiitett Magyar 
Q rfaágnak > *s az ahoz kaptsoltt más Orfzá
goknak, és Réfzeknek Királlyá, esküfzünk 
$z élő Istenre, annak Szent Annyára Mariára., 
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és minden Szentekre, hogy az isten* Ekkle-

.siáit; a'~-Prelátus,' Báró, Mágnás, Nemes 
Urakat, a* fzabad Városokat, és minden 
Lakosait az Orfzágnfik, magok feabádságaik-
ban, juffaikbanj törvénnyeikben , privilé-
gyiomaikban, 's régi jó és helyben hagyott 
fzokásaikban meg tartjuk, Y mindeneknek 
igazat fogunk tenni. Néhai Felf. András 
Királynak Végzéseit (ki vérén mindazáltal, 
3s félre hagyván azon Végzések* 31-dik tzik-
kelyének következendő fzókon kezdődő füg* 
gelékjét: Quodji verő nos *s a' t. ezen fzó-
kig: in perpetuum facultatem * ) , meg fog
juk őrizni; a' mi Orfzágunknak, Magyar 
Orfzágnak határait, Y azokat, mellyek aho^ 
akarmelly juíTal, vagy títuluíTal tartoznak, 
el nem idegenítjük, fera kevesírjük; hanem 
valamint tolunk ki telhetik , öregbítjük, és 
terjefztjtik, 's mind azokat fogjuk tselekedni, 
valamellyeket minden Statusoknak, 's az e* 
géíz Orfzágnak javára, betsületére és gya? 
rapodására igazságoffan tselekedh etünk. Itten 
minket így fegéliyen, és mindsn Szentek.'* 

A' Nd* 

*) Ezen függelékről azr írja, egy Német Tudós 
Ur, RJtter Kari Müller von Fvkdberg, Vhilofophít 
der Staatswiffenfchaft nevezetű , és a* Vruffzid 
Korona'Örökösének ajánlott munkájában, hogy 

- arra még Mária Tlmstia, 's Uf Jétef is meg & • 
iíidtpk, 
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A* Nápolyi Fellegek, Chrifiina Föheri 
tzegaíízony, 's József FÖhertzeg» testvég
jeivel eggyütt, mintegy %o lépésnyi, meífzc-
ségről fzernlékék 's halgatták, a' Wachtler 
háza ablakaiból, az esküvés* tzerenioniaját, 
Ugyan az emiitett háznál volt a' gyalog lé
vé Rendeknek is nézó* :hejy?k kéízítve. — 
Voltak afféle alkotványok majd minden más 
körül belől lévő házaknál fel állítva, mely-
lyékre i , a *s több aranyokért botsáttatott 
valaki, a' naint tudniillik a' helynek aikalma-
toflabb volta hozta magával Leg óltsóbb 
volt az egy talléros hely. — Egéfz külső 
maga viselésével azt bizonyította O Felfége, 
hogy örvendetes kéfzséggel, tifzta lélekkel, 
és egéfz fziveíféggel tefzi le, a' hitet; de 
ugyan ezzel hathatóíTan is kötelezett mind
nyájunkat, kik a5 Magyar Szent Korona alá 
tartozóknak vallyuk magunkat, hogy ötét 
önként Fejünkaek esmérvén, édes Hazánk* 
javát tárgyazó Szándékát,. a3 mi hív eng'e* 
delmeíTégünkel, boldog tzéllyára fegéilyük. 
Mert a1 Kir. esküvés, magában foglalja az 
Alattvalók* engedelmeskedéseknek meg kr~ 
vánhatására val© just; mellynek az Alattva
lók' réfzéről terméfzet fzerént az engedel
meskedés* köteleíTége felel meg. —» Tettzett 
a8 Magyar Király? esküvésének tzeremoniája 
a* külső Nemzetbéli .Uraságoknak , midőn 
látnák, hogy' kötelezi az magát a9 fzabad 
ég alatt, mindenek láttára 's hallottára, a9 

maga Kir. köteleíTégeinek tellyesítésére. K 
j^ápolji Királyné,. 's Chrifiina Főhertzegné 
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örömnek könyveit hullattak azon tzeremo-
nia közben: nékünk pedig néminemű fzent 
borzadás jána el minden tetemeinket. Az 
esküvés3 végződésével, vívat kiutas ,"•. tapso* 
lás és hajtogatás által tették a' Nápolyi *s á* 
vélek lévő Felfégek belső indúlatjokat nyil
vánvalóvá. Öröm kiáltása hallatott a' jelen* 
lévő egéfz fokaságnak is, meilyet a' várbéli 
ágyúk durrogása követett. Szerentsém volt 
ez aikaímatoíTággai urra indítani néraellyeket 
a' Deputatus Urak közzűl, hogy a' midóa 
mások Vivatöt, ?s Es lekért kiáltoznak, mi 
Magyarok, Nemzeti Nyelvünkön kiáltanánk; 
Éllyen á Magyarok' Királlyal Ez úgy is 
lett azután ízünteieniil; mellyúj kiáltás5 mód
ja füleibe hatván Ö Fellegének a5 Várba való 
fel menttekor; méltóztatott azt kegyeíTen 
meg köfzönni. -*-* Alig jött le Ö Felfége az 
esküvő helyről: hogy már leg ottan neki 
esett a' nép az azt borított pofztónak, 9s 
tépte vagdalta, valamint tsak lehetett. — 
Itt a' Püspökök külön váltak a' pompás Se
regtől , Vbé lovaglottak a'Mifericordianusok 
Kkftromába; honnan réfz fzerént fzállásaik-
ra ofzlottak, réfz fzerént pedig fel mentek 
& Várba ebédre, f ő b b réízével a' Sereg
nek, a' Duna partján lévő Király* hegyére 
indultÖJRelfége* Ez, mintegy másfél ölnyi 
magaííágú, 's kar-fa formára ki faragott kö* 
vekkel (paluftrade) kerített domb, mellyre 
3 felől vágynak a' fel járások tsinálva. Ezek
nek oldalait is , az emiitett módra ki faragott 
kövek formállyák: mellyek most átallyábaa 

hé 
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be voltak fejér, zőíd és verés fzinü pofztq-
val vonva. Ide érkezvén Ő Feífége, meg 
ízoritotta, a& éfzaki réíz felől lévő fel me
netei végén paripáját, 5s minden, kísérő nél
kül, íebes vágtatva a' domb tetejéfe termett; 
holott ki rántván nagy elevenséggel a* Sz. 
íjtvárüpallosát, az Orfzág' védelmezesére 
való kéízségét jelentő kereízt forma vágáso
kat tett azzal napkelet, 'senyéfzet, dél, és 
éfzak felé. Ekkor, harmadfzor fzóllaltak 
meg az ágyúk a' Várban, Még a' dombon 
volt a' Király, midőn már hozzá kezdett a* 
nép a' pofztó tépéshez 's vagdaláshoz. Itt, 
egy Tifzt igen érzéketlenül verte kardja fo
kával, a5 Granatéroffág pedig puskája végé
vel a'fzegénységet. Mások a'katenák köz-
zül neki estek kurta kardjokkal a' pofztónak; 
mások ismét húzták egy kezekkel a' pofztóc 
a'fzegényéktől, a' másikban pedig kardot, 
vagy puskát tartottak, mellyekkel erőízakos-
kodtak, a9 prédájokat nékiek engedni nem 
akarók ellen* Ezen kegyetlenség a' Főhet-
tzegeknekis fzemekbe tűnt, 's meg is indúh 
tak rajta. — A'.Király' hegyétől, a'Várba 
lett végre az indulás. As Duna felől valós 
kapun bé , a' Sz. Mihály kapuján ki, kerefz-
tül ment fellyebb elő adott rendiben a* 
pompás Sereg a' Városon, mindenütt a* 
Polgár Katonaság* fórjai között. Az utóbb 
emiitett kapun kívül balra tér t , 's ekként el 
jutott a' hegyhez. Az erre vezető úrnak 
mintegy közepe tájján, a' Gr. Pálfy Károly 
J t o j e kamuja 's á5 zsinagóga ok között egy 
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győzedelmi kaput állítottak fel á* Zsidók 9 
melly alatt lett az egéfz pompás Seregnek 
által menetele. Egéflz egy Zsidó Templo
mot ábrázolt említett alkotvánnyok a' Z S P 
dóknak. Négy Próféták fzemléltettek rajta 
ki festve, j y ó l , arannyal's ezüstéi ki var
rott zsidó irás&s zöld 's veres bársony fzó-
nyegek ékesítették a* bólthajtásnak két olda
lait. Fellyül az alkotványon, fok zsidó Pa
pok állottak, tiz - parantsolatot tartván na
gyobb réfzént a' kezekben, 6 aranyos bal* 
dagín alatt: ezeken kivűl 3a Deákok, mind 
egyforma ruhában, 's feles fzámű hegedű
sök, kik is egy Schlejinger nevezetű hires 
zsidó énekestol kéfzíttetett éneket el zen* 
gedeztek. Hanem rendesen jártak elsőben, 
mert hogy meg látták a* Magyar Heroldot 
ftrutz- tollal gazdagon meg rakott kalpagjá
ban, 's hoíTzii fekete bársony ruhájában 9 
meüyen elél hátúi a' Magyar Orfzág' Tzi-
mere függött, azt gondolták Királynak2 
azért is nagy hirtelenséggel énekléshez, és 
muzsikáláshoz fogtak. JÉfzre vévén azon
ban hibajokat, el tsendesedtek, 's tsák az 
Ő Fellege' valóságos érkezésével kezdettek 
énekjekhez. As mint által ment a' bolthajtás 
alatt a' pompás Sereg, fórokat formáit két 
felől a' Zsidóság* fekete köntösökben, E-
lötté állottal^ néhány Papjai, ' kik meg ál
dották 6 Fellegét, Y az áldást követték az 
egéfz Zsidó gyiiíékezetnek vivát kiáltásai. 
"-» Közel a5 Vár' első kapujához f egy rakás 
Tzigányság állott, mag$ innepi rukajában % 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



66% #*£SS5«# 

réfz fzerént köpönyegben, réfz í'teikm pe j 

dig fel Öltött mentében; és különrbküiömb^ 
féle muzsikai efzközökkel, síp, tzioabalom* 
brúgó 3s apró hegedűkkel fel kéfzűlve; *s 
a* feléje közelgető Felleget egy mars vonás
fái rilzteke meg: melly talám még néhai 
eleiknek Nagyidai Marsok volt. —- Béna 
a' Várban, néhány parádéban álló Gránáté-
ros Kompániáktól fogadtatott Ő Felfége; a* 
fel íereglett Magyar Uraság közzűl pedig 
Édyen a' Magyarok' Királlyá zengett kii 
melly igaz magyaros jó kívánást néhányfzori 
maga meg hajtásával köfzönt meg a* Felleg, 
— A* Nápolyi Felfégek; Ferentjf vs Fsrdi* 
nánd* HitveíTeik (k ik másutt is•• eggyütt 
néztek volt minden tzeremoniákat) Chriftina 
Fohertzegaífzony f József Főhertzeg ?s alt*, 
a* Kastély' első contignatioja folyosójáról 
idvezlették a' Királyt. —• Le fzállván a' pora* 
pás Sereg lovairól, Ő Felfége egy különös 
Szobába ment, az Örfzág' Jegyeit vivő Mél
tóságokkal eggyütt; a? i© Záfzlókat vivő? 
Grófok pedig tsak az ajtóig; a' midőn 
magáé lett örök emlékezetül közzűlök mm° 
deniké, sz általa vitetett Záfzló. 

A' pompás Seregnek több réfze, fel 
íakarodott, más Uraságokkal eggyütt a^ 
ebédlő palotába. 

'•Még fog valami ide taffozó következni. 
ii Wp I ».•• , i . . . . , . i . . i . y . M I I , r „ l . . . l „ „ . l . l • . . . . . 

TSov. \f '$ 19-dikén, Szifztovba itíiúltak BéisHt 
Kcitk, és B.Haeftett urak. A' Magyar OrfMg' ré-
fzéri&l oda küldendő Gx. Ejzterhazi Ferentz Ur még 
Bétsben vagyon. 

üiMát el vatték az Örafzok, a* TörŐkakc&l. 
'J Mié;-
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Minthogy, a' helyes elö - adások mellé ragafztott 
Rajzolatok, tsak nem olly állapotba helyheztetik a* 
figyelmetes Olvasót, mintha tulajdon ízeméivel látta 
volna a* le.int dolgokat; és ez kimondhatatlan meg 
elégedést fzerzü gyönyörűsége minden tudni' 's tö--
kélleteílebbedni óhajtó léleknek : kívántak a' korená* 
záskori tzerenioniáknak némelly réízire nézve minél 
előbb réfzeltetni • az emiitett gyönyörűségben kedves 
Olvasóinkat, ezen ide záttt Rajzolatnak küldése által, 
mellyen az O Felsége meg koronáztatása'» 's az azt 
feé fejezett ebédlése' helyeinek képei fzemléítetnek* 

A' Szent Márton' Templomában tett, 's általunk 
eíÖ adott .'kiilömbkülSmbféle.. jövetelei *s menetelei O 
Felségének adatnak elöl azemiitett Templom képébea 
fzemléltetÖ pontólások úh.'C* — A* fzámok' jelentései 
így következnek: 

i .) A' nagy Oltár. a.) A' Prímás fzék'e hellyé^ 
feli j ül az oltár gráditsáa, mellybol tartotta O Felfé-
géhez V Befzéást.. g„) A' Szőnyeg, mellyen térde
pelt O Felfége, 's a' párna, meílyre borúit a' miá^ 
den Szentek" Litániájá alatt. 4.) A' Prímás rená fze-
rínt való ul© helye* 5.) A' Misénél fzolgáló Piispö-
kö'k helye. 6.) A' Nápolyi Felfégeknek, a* Fö Hér* 
ízegek Hkvefíeiknek, Chrijiina F6 BL Affzonnak, 
József VÜhénztg 5s a5 3 FÖ H. AÍTzony Testvér jeinek 
}s a' t. néző helyek* E z , egy defzkából kéfzíilt ma
gas fátor forma alkótvány vol t , a' melly kivűlrdl 
ragafztatott a' TemploM' falához, 's a' mellybol a* 
Templom' két ablakain által nézték az emiitett Felsé* 
gek a* tzereméuíát. 7.) -Itt-volt. 1* téve eggy afztalra 
a' Szent Iftván' palástja: valamint több drágaságai a£ 
Orfzágnak," a' sagy Oltárra. %} A' sagy Thronus^ 

3 
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3 lépfsójű niagafTágra. A' fzék előtt láttáik a* tér
depelő zsámoly Is* 9.) A' kis Thróuns £z is 3 
léptsojü niagafl'ágra. 1©.) Ferentz , Ferdinánd 's Ká
roly Fohertzegfek', és Albert Hertzeg' helye; de a' 
mellyben mit feni ültek Ö Kir, Hertzegségeik, hanem 
vagy a' Trónus mellett, vagy most i t t , majd amott 
állottak. 11.) Itt ültek , verés bársonnyal bé vontt 
két hoíízá fzékbea z Miniflerek, az arany - gyapjas 
Vitézek, és a' titkos Tanácsos Urak. 12.) Itt kellett 
volna ülni a' főbb Dámáknak: de azok mind fel ál
lottak ^ némellyek közzülök még a' fzékre is. 13.) 
A'Templom'alsó '$ felső réfze között való fa re~ 
kefzték. 14.) Alamisnás Szent J án 0 s' Kápolnája ^ 
mellybe tevődött a' Szent Korona, Budáról lett el ér
kezésekor. ( A ' Királjr' ízállásáról, 14-dikén lett 
vilTza vitettetésekor, a' levelei házba tétetett, a' K o 
rona ládája, honnan tsak'más nap reggel vitetett által 
a' több drágaságokkal eggyiitt a' Káptalan Sekrestyé
jébe.} J5O I " ültek némelly Káptalanbéü 's világi 
Uraságok: de nem fokát latkattalf, Többet láttak a' 
hatok megett ült világi Rendek, kiknek néz'ö helyek, 
egy ímgaíTan kéfzültt, 's az elsÖ üléstől kezdve % 

mind fellyebb feílyebb emelkedő alkotvány vóít. -— 
A* 16-al jegyes gráditseknak eggyike, úgymint a' 
jobb felöl való fel; a' másik pedig le járó volt. 17). 
A* Musikusok' karja, holott ez alkalmatoffággal az & 
Felsége* emberéi nrssikáltak. ~ Az egéfz Templom 
pádiraentoma feé volt fejér, véres és zöld pofztóval 
voava. 

K&lt MétfiWy rf^vemtefaak sáriik aapj»* +¥9** 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



d^^t^^^fe^ií^^éí^^^j^o^ázé. 
Ráday Gyűjtemény %^eá<3féJ&/&ái aV-áfc 


