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A’ MAGYAR KORONÁNAK

rövid
HISTÓRIÁJA;

mellyet
az Aszszonyok’ és gyermekek’ kedvekért

szedegetett öszve

PÉTZELI JÓ’SEF.

KOMÁROMBAN,
Wéber Simon Péter betűivel, 1790.
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ILa plus belle Couronne

2' a que de faux brillants dont l' eclat l environne;

Et celui dont le Ciel pour vn Sceptre fait choix,

Jusqu' à ce qu' il le porte en ignore le poids

Mille & mille douceurs y femblent attachees

Qui ne font qu' vn Amas d' amertumes cachées

Qui croit les pofeder, les fent evanouir

* Et la peur de les perdre empeche " en jouis,
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Kedves olvasó

Az én tzélom e rövid munkátskában
tsak a' vólt hogy az Aszszonyoknak, szegény
Parasztoknak 's gyermekeknek, a kik drága
munkát nem szerezhetnek, de azonban az
olvasást kedvellik, eggy óltsó Könyvetskét
adjak kezeikbe. – Semmivel sem építhet‑
jük jobban nyelvünket; semmivel fem te‑
hehetjük az olvasásnak szeretetét az alsóbb
rendű emberek között közönségesebbé mint
az ilyen rövid munkákkal, mellyeket két
három xron, mindenek meg szerezhesse‑
nek. – Ezeknek el-terjesztésekben, pedig
leg-többet szolgálhatnak a Tisztelendő
Plebánus 's Prédikátor Urak, az Oskola
Mesterek 's Leányok Tanítójik, ha azokat
Tanítványaikkal meg szereztetik, 's arra
veszik, hogy azokat szüleiknek hallásokra
otthon olvasgassák. Igy két három esz‑
tendő alatt mind a két Hazában közön‑
ségessé lenne az olvasásnak szeretete. –
A' szegény Parasztok, kivált még most
eleinten, nem örömest adnak harmintz 's
negyven xrokat egy Könyvért, bár ha
szeretnék is meg szerezni: de két három
xrt, egy sem sajnáll értte. – Ez előtt más



fél száz 's két száz esztendőkkel, az il‑
lyen rövid munkákkal tsalogatták a Fran‑
tzia és Anglus Irók a községet az olva‑
sásra, 's annyira mentek, hogy a Mester
Legények 's szolgálók is a mi kevés ide‑
jek munkájoktól marad, azt olvasásra for‑
dítják. – A lakosok aprókon el kezdvén,
azután nagyobb nagyobb munkákat is
örömest meg szerezték , úgy hogy ritka
Mester ember az Frantzia Országban 's
Angliában, a kinek Házában két három
száz Darab Könyv ne találtatnék. –
Nagy reménységem vagyon felőle, hogy
ha mi is az illyen eszközökkel élünk, a'
Magyar Könyveknek szeretetek nálunk is
közönségessé lesz’. – Irtam Komáromban
Februárius’ 27. napján 1790.

Pétzeli Jó'sef.



A Magyar Orfzági Korondnak formás

- ja 's eredete.

A 9 - -

A Magyar Orfzági Korona tifzta arany

ból van, formája fél - kerekségű , vagy

nem egéfzen gömbölyű, 's a tetején eggy

kerefzt nyúlik fel. Az allja körül van

vétettetve három fzegü (lamindkkal) plé

hetskékkel; négy kötések mennek kerefz

tül rajta, mellyek ugyan annyi eggy forma

réfzekre ofztják. Ezeken a fok féle é

kefségein vagynak a Jésus Kristusnak, a'

Bóldogságos Szűznek , és az Apostolok

nak képeik. Meg lehet rajta esmérni a'

Conftántinus Tsáfzár és más , Tsáfzárok

nak képeiket is. A Koronának mindenik

óldalán függenek négy négy arany lám

tzok , 's mindeniken eggy eggy drága

kő, a kilentzedik lántz pedig függ a'

Koronának hátúlsó réfzen ; ékeskedik 338

napkeleti gyöngyökkel, 153 Safirokkal, 5o4

rubintokkal 's egy Smaragdal, de a mel

lyek nintsenek ki pallérozva. – A Ko

- A 3 ÉO



« »: – *

ronának ezen formája, azok a fok. Görög

betűk, mellyek rá vagynak metfzve » 's

azok az arany lántzok, mellyek róla

függenek, azt hitették-el Gróf Révai Pé

terrel, a Koronának eggyik Örizőjével,

a' ki erről különös munkát adott-ki, hogy

ez a Korona valamellyik Nap-keleti Tsá

fzártól kéfzíttetett. Sőt a maga véle

kedéseit még tovább vifzi; mert öfzve

hasonlítván a Magyar Orfzági Koronát

azokkal az ajándékokkal, mellyeket I-ső

Conftántínus Tsáfzár némelly Ekkléfiák

nak küldött: azokhoz való nagy hafonla

toÍságából, 's tsak nem eggy-formaságából

azt hozza-ki, hogy a mi Koronánk is

Conftártinustól kéfzíttettetett. – Azt tud

juk a Hiftóriákból , hogy Conftán inus

Tsáfzár eggy arany Koronát ajándékozott

I-sö Sylvester Pápának: de ez az aláza

tos és kegyes Pápa, meg-emlékezvén a'

mi Mesterünknek azon fzavárol , hogy

az ő Orfzága nem e Világból való , fo

ha azt a maga fejére nem tette. De a'

Sylvester után következett Pápák máskép

pen kezdtek gondolkozni. Nem tsak az,

hogy Koronát viseltek ; hanem azt a'

just is magoknak akarták venni, hogy

a több Orfzágoknak Koronáikat azoknak

adják a kiknek akarják. E fzerént Gróf

Révai úgy vélekedik, hogy a Kerefztyén
- - Val
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Vallásra meg-tértSz. István Királyt, II-dik

Sylvester Pápa azzal a Koronával ajan

dékozta-me" , mellyet Conftántínus Tsá

fzár adott vólt I-ső Sylvesternek. Mind- , -

azáltal ez az értelem nem eggyez-meg

az Ekkléfiai - Hiftóriát-íróknak bizonyítá

fokkal, a kik a Constántínus Tsáfzárnak

Rómába küldött Koronájáról még II-dik

Sylvester után is emlékeznek. Söt azt

állítják, hogy VIII-dik Bonifácius Pápa

is ezzel koronáztatott-meg. Hogy pedig

a következendő Századokban nints róla

emlékezet, ezt az okát adják a Hiftórikusok,

hogy Bonifácius nem elégedvén-meg ez

zel a Koronával, melly őtet a Királyok

hoz hasonlóvá tefzi, még eggy új Ko

ronát adatott a Fő-Papi tiarához. Meg

kell jegyezni itt, hogy a Római Pápák

két Koronákkal bírtak, mellyek Napkele

ten kéfzíttettek. Az első vólt az, mel

lyet Constántínus adott I-sö Sylvester

nek; a másik pedig az, mellyet Sym

machusnak adott Clodoveus, 's a' mel

lyet ő Anastásius Tsáfzártól ajándékba

vett vólt. Igen nehéz meg-határozni e'

kettő közzül, mellyik légyen ma a Ma

gyar Korona. – Leg-többnyire a Ma

gyar Orfzág Históriájának le-íróji úgy

vélekednek, hogy a Római Pápa ezt a*

Nap-keleti Koronának formájára kéfzítet- ,

* A 4 tea
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te, 's nagy réfzént meg-eggyeznek abban,

hogy II-dik Sylvestertől küldettetett. –

Alkalmatofsága pedig ezen Koronának

Magyar Orfzágra való hozattatásának

e' vólt ; hogy t. i. minekutánna Sz.

István nagy réfzént a Magyarokat ,

a Kerefztyén Vallásra térítette, Püs

pökségeket 's Érsekségeket fundált ,

Astrikot a Kalotsai Érseket K. U. Sz.

után az ezeredik Efztendőben Követség

be küldötte a Pápához II-dik Sylvester

hez, hogy az Efztergomi Érsekséget 's

a több Püspökségeket meg-erősítse. A'

Pápa meg-örült ezen; 's nem tsak azokat

meg-erősítette, hanem Sz. IstvántAposto

li Királynak nevezte, 's ezt az Arany

Koronát néki Ástrik által ajándékba kül

dötte. A Koronához tartoztak-még e'

következendő ékefségek, mellyek a' Ki

rályoknak meg-koronáztatásokkor elő-vé

tettettek. 1. A Püspöki-kerefzt; mellyet

ugyan II-dik Sylvester küldött Sz. Ist

vánnak. 2. A Királyi-kard.3. Arany al

ma. 4. A Sceptrum, vagy Királyi pál

tza... 5, A Bródequimok, paputsok vagy

r:vid Saruk. 6. A Királyi Palást, melly

ég-fzínű » Gifela által varrattatott-ki, 's

ezek a betűk vagynak rajta ki-varva.

Indičtione XIV a Stephano Rege , 85

Geisla Regina , cafula harc operata 85

' ' ' da

!
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data Ecclefa Saněta Maria » fita in Ci

ivitate Alben/i. 7. Tíz Hadi-záfzlók, mel

Iyek példázták a Királyoknak Magyar

Orfzágon, Bulgárián , Cumánián, Servi

án, Lodomerián, Halitson, Rámán, Dal

mátzián, Croátián, és Sclávonián való

Orfzágláfokat. * * * ".

§. II. Hajdan a Magyar Orfzági Ki

rályok Székes Fejér-váron fzoktak meg

- koronáztatni. Mihelyt a Király ki-múlt;

a Nemefség öfzve-gyűlt a Rákos meze

én Pest mellett, hogy ott tanátskozzon,

's magának új, Királyt válaffzon. Mihelyt

valaki közönséges meg-eggyezés által Ki

rálynak válafztatott, egyenesen Fejér-vár

ra kísértettetett. Minekelőtte a Városba

bé-mentek vólna; meg-állapodott a kísé

rő Sereg a Szűz Mária Templománál,

melly kívül a Városon, eggy fzélesen.

ki-terjédő térségen vólt építtetve. A'

Király kísértetvén az Orfzágnak Nagyjai

tól, fel-ment arra a folyosóra, melly a'

Templomnak ajtaja-felett eggy kis Kirá

lyi-fzék formára vólt építtetve. Mikor a'

Királyt a meg-fzámlálhatatlan Sokaság e'

magas helyen már meg-láthatta, a Pala

tínus az új Királyra mutatván, így kiál

tott fel-fzóval háromfzor egymás után :

Akartok e Magyarok engedelmeskedni

annak a Királynak, a' ki a' Rákos-me

* * * * * * * * A 5 ze
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zojén válafztatott? Méllyre a Magya

rok három ízben így kiáltottak: Akarunk!

Úgy látfzik, hogy ez a Tzeremónia he

lyébe állott annak a másik Tzeremóniá

nak, melly fzerént mihelyt a Király vá

lafztatott, egynehány erős Férjfijak fel

emelték azt vállaikra, 's ugy mutatták

ki a Sokaságnak. Erröl a' Tzeremóniá

ról nem olvasunk femmit IV-dik Láfzló

Királynak orfzáglása után, de Erdélyben

annakutánna is fel-maradott. – Ekképpen

az egéfz Népnek kiáltása által meg-erő

~síttetvén a Királynak válafztatása ; nagy

pompával meg-koronáztatott. A koro

házásnak pedig minden Tzeremóniáit meg

lehet abból az eggyből érteni, a' mellyet

Ursin Gáfpár a leg-utólsóról írásban ha

gyott. 1527ben u. m. Novembernek 3-dik

napján, a Mária Templomában fok pom

pás tzeremóniákkal tétettetett a Korona

" Ferdinánd fejére, más nap pedig,

de kevefebb pompával, a Királyné fejé

re is rá-tették azt. Mikor a Templom

ba bé-mentek, az Orfzág Záfzlóit s Clé

nódiumait ezek a Mágnások vítték. A'

Koronát vitte a Palatínus Báthori István,

a Királyi-Páltzát Perényi Péter az Erdé

lyi Vajda, Gróf Posnig a Királyi-kardot,

és Dósi Sándor az arany almát. A Nyi

trai Püspök kente meg a *******
- - 31 •
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karját és háta-gerintzét fzent olajjal.

Más Mágnasokkal a Koronát fejébe tette,

's a Sz. Sákramentomot a Királynak ki

fzolgáltatta ; a mikor a Király

fzáz aranyat tett-le az óltárra. A meg

koronáztatás után ment I-ső Ferdinánd

Király a Sz. Péter templomába, melly

ide kétfzáz lépésnyire vólt. Az egéfz.

út fzélesen bé-vólt vonva veres posztó

val, melly annakutánna a Sokaságnak en

gedtetett. Innen ló háton ment a Sz.

István Kápolnájába, melly vólt a hos

tátban , a' hol fel-fzóval meg-esküdt az

Orfzág Jufsainak 's Törvényeinek óltal

mazásokra 's meg-örizésekre. Az eskü

vés formuláját ólvasta a Vefzprémi Püs

pök, a' ki akkor az Orfzág Cancellárius

sa vólt. E meg-lévén, a Sokaság nagy

tapsoláfokkal kiáltozta : Eljen a Király !

Innen ment a Király eggy magas halom

ra ló háton, melly Király halmának ne

veztetett, 's a' fzokás fzerént mezítelen

1:ardjával vágott az Orfzágnak négy fze

geleteire, akarván azzal jelenteni, hogy

a Hazát minden ellenségektől óltalmaz

ni-fogja. Ezek meg-lévén, a vendégség

tartatott a Praepost Palotájában ; a hol

a Királynak jőbb keze felöl ült az ő

Testvérje Mária, balja felöl pedig a Ki

rályné, 's a' t. Ezek vóltak a Tzere
- TI1Q•
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móniák, mellyek a' Királyoknak meg

koronáztatásokkor gyakoroltattak Székes

Fejérváronn. II-dik Maximilián Tsáfzár

vólt a leg-első , a' ki Posonban koro

náztatott-meg. Ennek meg-koronáztatá

sakor az Orfzág Palatinufsa és az Efzter

gomi Érsek között eggy kís verfengés

támadt azon , mellyik tegye a Király”

fejére a Koronat. Ez úgy végzödött-el,

a mint a VI-dik Károly és Mária Theré

zia meg-koronáztatásoknak tzeremóniá

jik is láttatnak bizonyítani, hogy a Pala

tínus és az Orfzág Prímáfsa eggyütt te

gyék az Új Király fejére a Koronát. –

~ A Királyok a magok törvényt-tévöi ha

talmokat a koronázástól vették; ez az

oka hogy a IV-dik Láfzló Törvényjei

nek nints femmi erejek az Orfzágban,

mivelhogy Láfzló nem a Sz. István Ko

ronájával, hanem más, koronával, koro

náztatott-meg: – Gara Miklós az Orfzág

nak Palatínufsa azt fzokta mondani I-ső

Mária Királyné alatt, hogy ha az ökör

fején ldtjdtok Sz. Értván korondjdt, még

is mindjárt Királyotoknak esmérjétek azt,

– A mi a' Királynéknak meg-koronáz

tatásokat illeti, I-ső Mária előtt nem ko

ronáztattak-meg a Sz. István Koronájá

val, hanem az Efztergomi Érsek tsak a'

jobb vállokhoz értette, a Vefzprémi Püss

- - pok
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pök pedig eggy másik karonával koronáz

ta-meg öket. – Igen fok meg eggyezés

van a Magyarok és a régi Frantziak”

fzokások között. Valamint ezek, úgy a'

Magyarok is sík-mezőben gyűltek-öfzve,

még pedig fegyverefen : a ki meg nem

jelent , azt keményen meg- bűntet- -

ték. A Válafztatott Királyt eggy paisra

tették, és azon fel-emelvén az egéfz So

kaságnak ki mutatták. A' Frantziák Afz

fzonynak foha fem engedték az uralko

dást: a Magyarok engedték ugyan, de ak

kor a Regindt Retnek, vagy a Király

mét Királynak nevezték. – {, Máriá

tól fogva, fok Királynék koronáztattak

meg a Sz. István Koronájával. Mikor

a Királyok megkoronáztattak; ugyan

akkor az Orfzágnak minden Törvényjei

nek, Jufsainak, 's Szabadságainak is meg

őrizésekre meg-eskettettek. Az Eskü

vésnek formulája , mellyel meg-esküdt

Mária Therézia Jüniusnak a <-dik napjan

1741ben, e', „ Nos Maria There

„ fia, Dei Gratia, Hungaria2, Bohemiae,

,, Croatia2, Sclavoniae &#c. Regina, Archi

»» dux Auftria, Nupta Dux Lotharingiae,

» ac Barri,„Magna Dux Etruria... Qua

„ praelibati Regni Hungariae , & aliorum

» Regnorum ac Partium eidem adnexa

»» rum Regina » juramus per Deum vi

- - - 33 Vikita



* × – *

… »»

33

33.

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

9%

23

33

33

33

33

23

33
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vum, per ejus Sančtifimam Génitricem

Mariam Virginem, ac omnes Sanétos,

quod Ecclefias Dei, Dominos, Praela

tos, Barones, Magnates, Nobiles, Ci

vitates liberas, et omnes regnicolas in

fuis immunitatibus & libertatibus, juri

bus, legibus, privilegiis, et in antiquis

bonis & in approbatis Conftitutionibus

confervabimus , omnibusque juftitiam

faciemus; Sereniffimi quondam Regis

Andreae decreta, exclufa tamen et fe

- mota Art. XXXI. ejusdem Decreti clau

fula, incipiente: quod fi vero nos, &c.

ad verba : in perpetuum », &c. obferva

bimus; fines Regni noftri Hungariae et

quae ad illud quocunque jure & titulo

pertinent , non abalienabimus , nec

minuemus; fed quoad poterimus auge

bimus & extendemus, omniaque illa

faciemus, quaecunque pro bono publi

co, honore , & incremento omnium

ftatuum ac totius Regni noftri Hunga

riae jufte facere poterimus. „Sic nos

Deusz adjuvet, & omnes Sanéti. „ A'

melly Megyarúl így esik. MiMária The

rézia » Isten kegyelméből Magyar Or

fzágnak, Tseh Orfzágnak 's a' t. Válafz

tott Királynéja, esküfzünk az élő Isten

re, a Boldogságos Szűzre és minden

Szentekre, hogy az Istennek minden Ek

klé
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klésiáit, az Urakat, Praelátusokát , Báró

kat, Mágnásokat, Nemeseket, Szabad

| Városokat, 's az Orfzágnak minden La

kosait? a magok Eröfségeikben, Szabad

ságaikban, Jufsaikban, Törvényeikben,

Privilégiumaikban, és minden régi jó és

helybe hagyattatott Rendeléseikben meg
tartjuk, és mindeneknek igazságot fzol

áltatunk.; a hajdani András Királynak
égezéseit » ki-vévén a XXXI-diknek

clausuláját, vagy bé-rekefztesét, melly

így kezdődik: Hogy ha pedig mi, vag9

4/alaki az utdnnunk következök közzül,

's * t. meg-örizzük. Magyar Orfzágnak -

határait, és a mellyek ahoz tartoznak,

meg-nem kifsebbítjük, vagy el nem ide:

genítjük, de minden erönkkel neveljük

és öregbítjük, és mind azokat véghez

vifzfzük, valamellyeket a közönséges

jóért, az egéfz Orfzágnak ditsöségéért,

's, minden Rendeknek bóldogságokért iga

zán tselekedhetünk. Úgy fegélljen min

ket az Isten, és minden szentek."

* Koronának nevezetesebb vifzontagsá
gai , 's a' Hazábol lett ki-búj

dosásai. v

Az első szazadokban nem vél: *

Koronának", a fok

- - - há
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háborús időkben fok kezeken fordúlt-meg.

A rendes maradása, a mint a régi Hi

stóriákból ki-hozhatjuk, leg-inkább Szé

kes Fejérváron vólt, azután pedig Vice

grádon; a' melly Vár mikor építtetett lé

gyen, nem eléggé bizonyos. Minthogy

a Magyarok különös tifztelettel viseltet

tek a Korona eránt, és fenkit fem tartot

tak Királyjoknak, hanem tsak azt, a ki

azzal koronáztatott meg : innen lett »

hogy fokan , réfz-fzérent pénzzel, réfz

fzerént más mesterséggel kezekre igye

kezték keríteni. Leg-elöfzör is az Im

re Királynak Felesége Konstántzia el-vit

te ezt magával a maga Férjének halála

után. Azután hogy a Tatárok bé-ron

tottak az Orfzágba, 's azt egéfzen el

pufztították, lakosait le-vágták, úgy hogy

a kik az ő dühöfségektöl meg-meneked

tek, azok is füvekkel, ebekkel, matskákkal,

's egyéb útálatos eledelekkel kéntelenít

tettek életeket táplálni : akkor IV-dik Bé

la Király a Sajó mellett lett meg-győzet

tetése után, némelly kintsekkel a Koronát

is Dalmátzia felé vitte, hogy ott magá

nak menedék helyet találjon. E fzör

nyű vérontás után, tsak nem gyalog men

vén kerefztül az Orfzágon; fegedelmet

keresett Frideriknél az Austriai Hertzeg

nél , a' kihez még az ütközet előtt a'

- , ( * Inaga
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mága Feleséget 's gyermekeit küldötte

vólt. De ez nem hogy könyörült vólna

rajta, hanem úgy bánt vele, mint a far

kas a báránnyal; a mi kintse nála vólt,

attol is meg-fofztotta, 's kénfzerítette ar

ra, hogy Moson, Sopron, és Vas-Vár

megyéket tulajdon keze írásával néki ál

tal-adja. Így minden költség nélkül Dal

mátziának ment , 's ott lappangott mind

addig, míglen a Tatárok, nem találván

már femmit az egéfz Orfzágban, a mit

fel-prédálhattak vólna, őnként magoktól

ki-takarodtak. Akkor IV-dik Béla vifza

jövén, a mint lehetett az Orfzágot ból

dogítani igyekezte: – III-dik Andrásban,

a' ki Vénétziai Andrásnak neveztetik az

ért, hogy Ifjúságában ott neveltetett, el

óltátván az Árpád maradéká, melly olly -

fok Királyokat adott a Magyaroknak ; az

akkori Pápa VIII-dik Bonifacius, a ki az

"akkori Frantziai Királyjal Philippus Pul

cherrel, vagy a' fzép Fileppel fok ideig új

jat húzott, magának akarta venni azt a'

just, hogy a Magyaroknak ö adjon Ki

rályt. E végre a Királyságot adta I-ső

Hároly Róbertnek, a ki az Anjou Ház

ból való vólt, 's az Ekkléfiábol való ki

tiltatáfsal fenyegette mind azokat, vala

kik őtet Királyjoknak nem esmérik.

Magyarok, a'* már akkor is vól*

4 - 311*
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annyi efzek , hogy által-látták, melly

vefzedelmes következései lefznek annak,

ha a Királynak fzabad válafztását el-veiz

tik; tsak azért fem vették-be Károlyt,

hogy a Pápa küldötte, noha külömben

nem lettek vólna töle idegenek. A Ma

gyarok tehát Királynak válafztották Ven

ceslaust a Tséh Orfzági Királyt, 's meg

is koronázták. A Pápa ezt az Ekkléfiá

bol ki-vetette; mellyböl a' lett, hogy a'

Község előtt kedvetlenségbe esett. Ezt

látván még életben lévő Atyja ; viflza

vitte ötet Tséh Orfzágba, 's vele eggyütt

a Koronát is el-vitte. A Pápa újra pa

rantsolt, hogy Károlyt esmerjék Király

joknak; be is jött Károly eggyik kezé

ben tartván a Pápa Bulláját, a másik

ban pedig mezítelen kardot; de minden

Seregével eggyütt vifiza verettetett. A'

Magyarok a Királyságot ajánlották Otthó

nak, a Baváriai Hertzégnek, olly fel-té

tellel, ha a Koronát Venceslaustól vifiza

fzerzi: a' mellyet egynehány efztendők

múlva fok pénzen vifiza-fzerezvén, bé

jött Magyar Orfzágba, 's itt, minthogy

már az Orfzág fok réfzekre vólt fzakad

va, eggy réfzétől meg-koronáztatott, de

a másiktól Királynak nem-esmértetett.

Koronás fővel járt Pesten, Budán: úgy

fzintén a Koronával eggyütt*" Er

* ély
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délybe is, hogy annak Vajdáját Láfzlót

a maga réfzere hajthafsa. De az a Ko

ronát töle. el-vette , áréstomba vetette »

's mind addig ki nem botsátotta, míg a "

Királyságról le nem mondott. A fok

vérontások 's vifłza-vonások után meg

eggyeztek végre a Magyarok abban, hogy

I-ső Károlyt Királyjoknak esmérik, de

úgy , ha fzabad voks által válafztatik an

nak. E végre azért 13o8-ban bé-gyűltek

a Nemesek a Rákos mezejére, hogy a'

Királynak válafztásárol tanátskozzanak.

A Pápa Követje Cárdinális Gentíl a Bu

dai várból nézte ezt a nagy fzámú Ne

mefséget , 's minekutánna meg-hallotta,

hogy önként hajolnak Károlyhoz; el-ment

maga is a Rákos-mezejére , ott eggy

fel-emeltetett fzékböl dítsérte nékik Ká

rolynak terméfzetét 's virtusait, 's a' fok

befzéd után azt találta mondani, hogy

a fzentséges Pápa az Orfzágrol jól gon

dolkozott. néki jó Királyt küldött, 's a'

t. Erre a' fzóra a Nemefség fel-zúdúlt,

kiáltozott, káromkodott, a kardját ki

rántotta, villogtatta; mellyre a Cárdiná

lis meg-rémülvén , elébbi fzavait vifza

húzta, 's meg-mondotta, hogy a Sz.

Pápa foha fem fogja magát abba avatni,

hogy nékik Királyt adjon, hanem fzabad

akaratjokból válafzthatják azt, a kit akar"

* * * * B 2 nak,
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, nak. Ekképpen már Károly Királynak

válafztatott; de a Sz. István Koronája

az Erdélyi Vajdának Láfzlónak kezei

köztt vót: a mellyet is hogy hírtelené

be nem könnyű vólt viflza fzerezni, te

hát a Pápa Követje, mind addig míg más

nál leíz”, azt a Koronát profanának, tifz

tátalannak, 's minden bets nélkül valónak

ítélte, 's eggy más koronát hozatott, mel

lyel a Magyarok Károlyt meg-koronázták,

noha már az előtt Efztergomban 13o1-ben

némelly , pártosoktól meg-koronáztatott.

De mivel a Magyarok zúgtak azon is,

hogy Károly nem a valóságos Koroná

val koronáztatott meg; hogy a belső há

borúságnak 's vérontásnak eleje-vétettes

sék, az akkori Efztergomi Érsek, Tamás

bé-ment Erdélybe, 's Láfzló Vajdát réfz

Ízerént keréísel,réfz fzerént ígéretekkel an

nyira vette, hogy nem tsak a Koronát vifz-,

Íza-adta, hanem Erdélyt is Magyar Orfzág

hoz kaptsolta. E' fzerént a Magyar Nemes

ség 1310-ben újra a Rákos mezején öfzve*

gyült, Károlyt eggy fzívvel Királyjanak ki

áltozta, s azután Fejér-várra kísérte, a hol

Augustusnak 27-dik napján a Sz. István

Koronájával megkoronáztatott. Ez a Ká

roly igen ditsőséges hellyé tette a töb

bek között. Vicegrádot, mellynek pom

pája tsak nem első vólt akkor ""
- #114
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ban. Itt tartatott az ő életében a Ma

gyar Orfzági Korona is , 's ott maradt

békefségben majd 1385-ig, a mikor Kis

Károly ott meg-ölettetvén, az ő Felesége

Ersébet a Koronát magához kuporítván,

azt Auftriába vitte, a' melly is fok vér

ontásokra fzolgáltatott alkalmatofságot. –

A fok belső és külső fzüntelen való har

tzok után Királyjá válafztotta a Magyar

Nép ama vitéz Hunyadinak Fiját Mátyást,

1458-ban, a ki akkor Bétsben fogságban

tartattatott. Ezt meg-hallván György Tseh

Orfzagi Király ; ki-fzabadította őtet Béts

böl s vitte Prágaba, a honnan nagy ígé

retekre, adta vifza a Magyaroknak, 's

arra kénfzerítette, hogy az ő Leányát is

Feleségül vegye. Ekképpen az ő Atyjai

nak virtusainak örök”se Mátyás Királyjá

válafztatott: de még a Korona Friderik

Római Tsáfzárnak kezében vólt, Fegy

verre keltek tehát a Magyarok, hogy ezt

tőle villza-vehefsék. Sok ezer emberek |

hullottak el e darab aranyért: de minek

utánna fok ezeren el-vefztek vólna is,

tsak ugyan vifiza nem fzerezhették, míg

nem fizettek értte hatvan ezer arany

ecüt. Az alku fzerént hat Magyar Mág

mások el-mentek Neustadtba, 's a' Koronát

yiffza-hozták. A Mohátsi nagy vefzede

lem után, melly 1616-ban esett, mikor

B 3 SOa
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Soliman Török Tsáfzár az egéfz Magyar

Orfzágot el-puíztította, 's többeket két

fzáz ezer embereknél réfz fzerént le-vá

ott, réfz fzerént rab-fzíjjra fűzött, a'

Koronát is kezébe kerítette. Kézbe ke

rítette pedig illyen alkalmatofsággal. t. i.

a Mohátsi vefzedelemkor, mellyben Lajos

Király is el-efetr, a KoronánakÖrizőjivól

tak Zápolya János, és Prínyi Péter. Az

első az Orfzágnak eggyik réfze által Ki

rálynak válafztatott 's Várdai Pál Efzter

gomi Ersek által Fejérváron meg - koro

náztatott. De az Orfzágnak más réfze

az Austriai Hertzeghez Ferdinándhoz ha

jolván, az is meg koronáztatott 1526-ban

a Szent István Koronájávál, mellyet Prí

nyi Péter magához kerített, 's Zápolya

Jánostól el-álltt. – A meg- Koronázta

tás után nem vitte a Koronát Vicegrád

ra, hanem magánál tartotta Siklós Várá

ban, a hol lakott. . Azon közben Soliman

Török Tsáfzár bé - rontott Magyar Or

fzágba, hogy Zápolya Jánost a Király

ságban meg erösítse. Ettöl félvén Prí

nyi Péter, minden kintseivel, familiájával

's a' Koronával , S. Patakra igyekezett

menni: de mikor a Sárvíz mellett eggy

Kajdot" nevü faluban Szek/zárd mellett

meg hált, a Zápolya embereitől el-fo

gattatott s Pétsre vitettetett. De Zápo

* lya
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lya János nem bízván a Pétsi Várnak

erőfségéhez, Prínyi Pétert Familiájával

's a Koronával eggyütt a Kaprontzai

Várba Bánffihoz küldötte. Soliman ezt

meg hallván parantsolja Bánffinak, hogy

Prínyit , és a Koronát küldje hozzá,

mellyet meg is tselekedett. A Török

Tsáfzár kezéhez vévén a Koronát Béts

nek indúl, meg fzállja azt Sz. Mihály

Hávának 26-dik napján 's ostrómolja, mind

fzent Havának 15-dik napjáig, a mikor

félvén a téli időtöl, Bétset oda hagyta,

Budának indúlt 's ott a Koronát Zápolya

Jánosnak, mint maga Vafallusának által

adta. – Egéfzen el-bámúl az elme, 's

el-keferedik a' fzív , mikor ezeket a'

fok vér-ontásokat meg-gondolja, 's azon

lehet tsudálkozni, hogy ennyi fok vé

rengező hartzok után, tsak ennyi Magya

rok is maradtak, a mennyin most vagy

nak Magyar Orfzágon, – Zápolya Já

nosnak halála után az ő Felesége Isabella

magához vette a Koronát, 's éppen ak

kor fzülettetett Fiját azzal Magyar Or

fzági Királynak koronáztatta ; melly is

fz*rnyü fok vér-ontásokra fzolgáltatott

okot, míg végre Ferdinánd, György Barát

nak mestersége által ismét a Koronát ma

gához kerítette, 's 155 I-ben Bétsbe küldötte,

és fok efztendőkig kedvés Hazáját nem

- B 4 lat
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látta. – A belső és külső hadakozások

ismét dühösködvén Rudolf alatt; a Koro

nát Prágába vitette, hogy több több vi

fzontagságokra alkalmatofságot ne fzol

gáltafson, a hol már annak előtte is Fer

dinánd után tartattatott. A II-dik Má

tyás a Magyarok nek fok kérésekre 's kén

Ízerítésekre vifiza adta azt nékik, hogy

az Orfzágban benn tartattafsék. A mi

kor a Posoni Várba helyheztettetett. –

162o-ban Betlen Gábor Erdélyi Fejedelem |

meg-vévén Posont, onnan az Etsedi Várba

vitettette. Az ő Hadi-ferege azt javasol

ta néki, hogy ott mindjárt magát koro

náz afsa-meg; de Betlen Gábor húzta ha--..

laf:totta az idöt, 's foká tanátskozott,

és a dolognak vége a lett, hogy 1624ben ,

a Koronát II-dik Ferdinándnak vilfza-ad

ta. – Azok a fok hadakozások, mellyek

vóltak Leopold és I-ső Jósef alatt, ismét

a” Korona eránt nem kevés félelmet okoz

ván; fok ideig az Orfzágon kívül tartat

tatott az. 1683-ban mikor a Török Béts

ellen ment, Posonból Bétsbe, onnan

Lintzbe, onnan Pafsauba vitettetett, de

1687-ben ismét Posonba viffza hozatta

tott. – 1703-ban ismét Bétsbe vitette

tett, de 1712-ben ismét Pofonba vifiza

hozattatott, a mikor az Orfzág Gyülésé

ben VI-dik Károly megkoronáztatott, 's

3Zll
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azután a hadakozás le-tsendesedvén, a'

Posoni várban tartattatott. – 1741-ben,

mikor már a' Frantziák el-foglalván egéfz

Auftriát, Bétset is ostrommal fenyegették,

ez a drága kints is Posonból, valamint

a Tseh Grfzági korona is, a már most

kótya-vetyéltetett, le-rontattatott, de még

akkor bátorságos menedékhelynek tartat

tatott Komárom Várába hozattatott-le.

De annak utánna tsendesedvén a' fzélvéfz,

a maga régi fzállására vifza-vitettetett.

1784-ben Húsvét Innepében, Áprilisnek

13-dik napján II. JósefTsáfzárnak parantso

latjára Bétsbe vitettetett, 's a' Tsáfzári

Kínts-házba helyheztettetett. Úgy látfzott

mintha a fellegek is sajnálltták vólna

töle lett meg-fofztattatásunkat; mert a'

mi még az időnek azon tájában fzokatlan,

rettenetes menydörgés és zápor elsö vólt

azon a napon, mellyen Posonból ki-vi

tettetett. – Az Orfzágnak fokfzori ké

rései 's esedezései után , végre meg

eggyezett benne ő Felsége a II-dik Jó

sef, hogy ezen drága kints Magyar Or

fzágra vifza- hozattafsék. • Elébb hogy

fem mint le-indíttatott vólna, magához

hívatta a Kegyelmes Felség M. GrófKe

glevits Jósefet, a Koronának eggyik Ór

zöjét, kérdezte tőle: Melyik napra ha

tározta légyen a Felséges Cancellária a

B 5 Ko



Koronának le-indíttatását? Mellyre mikor

a M. Gróf azt felelte vólna, hogy Febru

áriusnak 18-dik napjára: Ö Felsége meg

parantsolta , hogy egéfz dífzefséggel 's

pompával vitettefsék-le Budára. Az első

hintón menjenek két Nemes Test Örzök,

a második pompás hintón maga vitettes

sék a Korona, az Orfzágnak több C1 énó

diumaival kintseivel eggyütt , és abban

fenki fe üljön; mellette pedig mindenkor

két Nemes Test-őrzők ki-vontt karddal

lovagoljanak. A harmadik hintón üljenek

a Koronának két Örizöí, és az Udvari

Titoknokok; az utolsóban pedig ezeknek

tselédjeik. A Kegyelmes Felségnek ezen

rendelései fzerént, Februáriusnak 17-dik

napján dél-után a Fő Cancellárius M.

Gróf Pálffy Károly ö Excellentziája a Koro

nának két Örízöivel, és egyéb Fő Mél

tóságokkal a Tsáfzári Kintses-Kamarába

ment: ott a Koronát és a több ritkasá

gokat az arra a végre rendeltetett ládá

ba bé-rakták; mind a három kúltsaival

bé-zárták, 's más nap reggelig a Kintses

kamarában benn hagyták. Februáriusnak

18-dik napján a Kintses-kamara elött

meg-jelentek nagy fzámú fokaságnak kö

zepette a le-mentelre rendeltetett hintók,

's eggyfzersmind azok a fzeméllyek isa

a' kik a Koronát le-fogják kísérni Budá

- - 132
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ra, u. m, a Koronának két Örizői M.

Keglevis Jósef és M., Nádasdy Mihály

Grófok, két Udvari Titoknokok, u. m.

M. Pálffy és Néverg Urak; a Nemes Ma

gyar Test-Orzök közzül hatan » u. m,

Saki Májor, Dótzi Kapitány, Ferdinánd

Rédli, Thaddeus Stermenfzky, Bdtsmegyei

Sámuel , , és 'Sigárdy György Urak,

Akkor a Kints-kamarából a láda a'

leg-pompáfabb hintóra Magyar Nemes U

rak által ki-hozattatott, 's à tolongó So

kafágnak közepette nagy pompával, fok

Méltófágoktól, Nemes Uraktól, 's más

rendű emberektöl kífértetvén , Bétsből

ki-hozattatott. Minthogy pedig három

nappal az elött Pofon, Győr, 's a' több

útban lévő Vármegyékre Staféta küldette

tett, hogy az Orfzágnak ezen drága kin

tsét mindenütt kéz-tapfolásokkal 's dífzes

kéfzülettel fogadják: azért is, a mint az

időnek rővidfége engedte, mind Pofon,

mind pedig a több Vármegyék erre az

örvendetes napra különöfen kéfzítették

magokat. Példásképpen ki-mutatta leg-e-

lőfzör is Pofon és Mofon Vármegye ezen

való fzívbéli örömét, és femmit el-nem

múlatott azok közzűl, mellyek Hazánk

nak ezen víg napját még a kéfőn követ

kezendö maradék előtt is örökké emlé

kezeteísé tehették. A Pofon és""
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Vármegyei fő es alfóbb Nemefség Febru

áriusnak 18-dik napján jókor reggel bé

takarodott. Ezekhez kaptsolták magokat

Poson Várofának ki-rendelt Férjfijai, 's a'

Törvényt-tanúlók T. Flei/chacher Úr alatt.

A Magyar Nemefséget commendírozta a'

Vármegyének Nagy érdemű Vitze Ispány

jaMakripodáry Ür. – A Mágnáfok és

főbb Nemesek között e következendök

is jelen valának: Gróf Amadé, G. Csáki

§ános, G, Csáki #mre, G. Csdki jóref,

G. Cráki Lajos , G, Csáki Emmánuel, G.

Czapáry 3ófef, G. Erdődi Sándor, G.

Erdödi Antal, G. E/zterházi Károly, G.

Forgáts Miklós, G. Festetits; jezernitz

ki Ür, G. Keglevits Káróly, Báró Ma

lonyai, B. Morofitzky, B. Nefzer, Ór

mordi, G. Széttényi Ferentz. 's a' t, A'

fzámos Vármegyei és Városi Nemefség

meg-állapodott elöfzör Orfzágunk Primás

sa H. Battyáni 3ó/efő Eminentziája pa

lotája elött, hogy ezen nagy méltófágú

Hazafihoz a maga méltó tifzteletét bé

mutafsa, mellyet is e drága Méltófág

igen érzékenyen fogadott. Onnan taka

rodott M. Gróf Forgáts Miklós Úrnak pa

lotájához, 's azután Magyar muzsikának

zengése alatt, ki-terjefztetett záfzlókkal,

a Dunán öt hajókon által kőltözött. A'

Nemefség két ofztályokba állott, a' Mág

IlaS1
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3.

nási Rend pedig, melly a maga pompás

öltözetével 's lóra való kéfzületével min

deneknek fzemeiket magára húzta, M.

Gróf Forgáts Miklós Urnak vezérlése a

latt különös záfzló allját formált, és há

rom hajókon takarodott által a Dunán.

Mindenik Rendnek Magyarofsan öltözött

Trombitásai vóltak. Mindenik Mágnás

nak két két pompásan öltözött Húfzár lo

vaglott utánna. A Magyar Dámák is

le-vetkezvén idegen tollaikat 's költsönö

zött köntöfeiket, Magyar ruhába öltöz

- tek, és a Koronának el-fogadáfára kotsi

kon ki-indúltak. Minekelötte a Dunán

által mentek vólna, mindnyájan öfzve

gyültek a Gróf Forgáts palotájának fo

lyofóján; kiket látván a Pofoni köz-nép,

nem győzött eléggé tsudálkozni azon,

ezen dífzes Magyar öltözetjeket mikép

pen tserélhették fel Magyar Affzonyaink

Német öltözettel, . Mind a nagyobb

mind a kifsebb rendű két Nembéli Nemes

fég által - takarodván a Dunán, tizenkét

óra után meg indúlt az Orfzág határa

felé, a hová Hazánknak ezen fokat búj

dosott kedves kintse, három és négy óra

között el-érkezett. Melly látásra durrog

ni kezdtek a külön külön helyekre el

rakott mozsarak, és meg-fzóllaltak Poson

Városának minden harangjai. Fő-tifzt. Ma

4

-
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B. Prényi Efztergomi Kánonak Úr fontos

Magyar Befzédet mondott, melly a' Sz.

Koronához, annak Örizőihez, és a jelen

lévö Rendekhez vólt intézve. E meg-lé

vén, meg indúlt a Koronával az egéfz

örvendezö Sokaság ; a Lovafság mind

ki-vontt karddal, 's öröm kiáltások, ágyú

durrogások, trombita harsogások között

útját Köptrén felé intézte: mellynek ha

tárán rövid ékes befzéddel fogadta vólna

Fötifzt. Győri Prépost Geiger Mátyás Úr

a Sz. Koronát, a kit M. Győri Püs

pök Fengler" Ür küldött oda, hogy

ez által is a Magyar Nemzethez 's Koro

nájához való fzeretetét nyilván valóvá

tégye, ha a nagy fzeltől, és már az Efz

tergomi Káptalantól küldettetett "Orátor

nak hathatós Órátziójának hoffzas vóltá

tól meg nem akadályoztatott vólna. Meg

érkezvén a Korona H. Efzterházynak

Köptsénben lévő kastelyjának ajtajához,

Fiscalís Ferentzi Mihály Úr eggy , jeles

Órátzióval köfzöntötte azt, melly idő a

latt a Köptséni Esküdtek ki-fogták a Ko

ronát vívő hintóból a lovakat, és öröm

kiáltások között magok vonták azt a Kas

télyba. A ládát pedig némelly fő-Ne

mes Urak ki-vévén a hintóból, a már

fzámára ki-rendeltetett pompás fzobába

vitték; a' hol is a Rendeknek kérésekre

…" 1I11I1t
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minteggy eggy óráig a nézésre ki-tétet

tetett, annakutánna pedig ismét a ládába

bé-zárattatott. Ekkor feregestöl mentek

a Fő-Rendek és Nemesek a templomba,

1hogy a Mindenhatónak ezen kegyelmes

ségéért hálákat adjanak, és Felséges Urunk

nak életéért esedezzenek. Onnan haza

térvén Vatsorához ültenek, 's azután a'

Kastély körül fzámos Nemefsek az éjtsza

kai vígyázásra önként ajánlották magokat,

és egéfz virradtig Hazánknak betses kintse

mellett ők állttak. Más nap reggel ismét

a Korona eggy kevés ideig a nézésre

ki-tétettetett, 's azután el-zárattatván a'

hintóba le-vitettetett, és a Nemefségtől

a határig el-kísértetett. Sok Németek

jelen vóltak e pompán Auftriából és Béts

böl , a' kik azt eléggé bámúlni nem

fy;""; dítsérték a Magyar Grófoknak

s Grófnéknak Magyar öltözetjeket. Nem

kevéfsé tetfzettek nékik a paripáknak

ugrálásaik, és a mezítelen kardoknak vil

logtatáfaik. Óváron, Mosonyon, 's más

Helységekben is elő vették a Nemesek

's lakosok mind azt a kéfzületet, mellyet

kívánt illy kedves Vendégnek érkezése.

– Számos Nemesek ki-vontt karddal ló

háton mentek a Korona előtt mind addig,

míg a Györ Vármegyei Nemefségnek

által adták azt. – Minémü pompával fo

gad
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gadta légyen T. Győr Vármegye 's Győr

Városa ezen fzintén hat efztendeig Hazá

ján kívűl lakozott, de már oda viflza-tert

Nemes Vendéget, meg-lehet ítélni eggy .
érdemes Úrnak fzórol fzóra ide iktatta

tott leveléből, ,, Szabad Király Györ

„ Városa olly kéfzülettel ülte a Haza'

„ kebelébe vifza-térő Magyar Koronának

», Innepét , hogy a Hazafiui buzgóság”

», jelesebb példái közzé fzámlálhatni Nem

„ zetünk újúlásán feléledett érzését. Már

„ tsak azon örvendetes hírnek hallására,

„ hogy olly drága kints közelget feléje;

„ tapsoló örömét tette nyilván valóva

», az egéfz Város, a' fzomfzéd vídékkel

», eggyütt. A Sz. Koronát, melly elött

„ Györ Vármegyének határán a lovagló

» Nemefség Gróf E/zterházi és Festetits

», Uraknak vezérlések alatt nagyságosan

„ jeleskedett; a külső város végén Ma

„ gyar öltözetben fel-fegyverkezve várta

., két záfzló alatt az Új-Városi Polgárság,

„ Hajmel Tanátsbéli Úr”, mint második

„ fő-Strazfa-mester Kormányozójával egy

,, gyütt. Az ott ki-süttetett mozsárok

»» nak durranásokra, leg-ottan ropogtak

», a Város bástyáin lévő több mozsárok

», és ágyúk is, és meg-húzattak minden

'„ tornyokban a harangok, A belső-Vá

» roson, vagy is a Váron kívül, fegy

-
- VGT•
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verben állott a belső „Városi Polgár

ság, Hegedűs Tanátsbéli Ürnak a Vá

ros Kapitányjának, mint első Fő-Strá

zsa-mesternek vezérlése alatt. Elöl vólt

a Magyar Polgárság két záfzlók alatt,

's nyomban utánna a Német Polgárság,

ugyan az is két záfzlókkal. A Nem

zeti oskolabéli Ifjúság is forba ki áll

ván, illy örvendező fzókkal fogadta,

a Sz. Koronát: Eljen a Magyar fza

badság! A Bétsi kapu előtt lévő híd

nak végén állott a Papság 's a' Nemes

Káptalan ; 's a' Korona hintója előtt
2)

jött mind párosan a bé-menetelkor, a

Püspöki ezüst Kereszt alatt. Szinte a'

„ kapú tövében két felől rendben állott

a Györi Tanáts ékes Magyar őltözet

ben , és maga meg-hajtásával mélly

tifzteletet adott a Sz. Koronának. A'

záfzlók mellett mindenütt zengedezett

a dob, síp, trombita, és mezei mu

zsika fzerfzámok. A Koronát vivő hin

tót Magyar Nótakat pengetö Mu'siká

sok követték. Közbe közbe így kiál

totta örömét a minden réfzröl öfzve

tódúlt nép: Eljen a Magyar Szabad

ság ! Nem eshetett meg eggy kis zűr

zavar nélkül ezeń örvendetes tifztes

ség-tétel, mert a kapun való által-me

netelben a Nemefség azt kívánta, hogy

- a'
23
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33

„ tetvén, az Öreg-templomba helyheztet

a Korona a Városnak főbb útzáin vi

„ tefsék, a Papság pedig a Nemefségnek

33

33

engedni nem akarván, a kaputól egye

nesen a Várba törte rövidebb útját.

» Fel-érvén a Korona a Püspök épületé

93 hez, midőn már fzinte le- vétetett vól

„ na, ott termett a Nemefség, és meg

23

A3

23

33

23

33

33

33

-35

93

33

.33

33

33

33

3»

33

33

-33

»»

33

23

tsalattatásán való meg-illetödéfsel fel

kiáltott nagy fzóval: Nem engedjük !

nem engedjük ! az öreg Templomban

vagyon a helye, azon az oltáron »

a hol Sz. Láfzló Király Kaponyája

tifzteltetik, a' melly Fön valaha már

ez a' Sz. Korona meg-nyúgodott, Melly

kívánsagát a Nemetségnek a Korona

Orzök jóvá hagyván, ezt a drága Kin

tset ki-tették a tifztelettel oda járúló

népnek élö fzemeivel való nézésére.

Ezek fzinte hatodfél óra tájban estek.

Mihelyest bé-fetétedett, az egéfz Vá

ros Inneplő világosítások által mint eggy

vetekedni látfzatott a fényes nappal.

Elöfzör is a Város Háza ablakain min

denütt a két fzárnyakon két két he

gyesen végződő kofzorús és világok

kal tsillogó ofzlopok láttattak. Ezt kö

vette a Rajzoló Oskola. A közép

ablakon, kékes égen arany lángú nap

ragyogott, mellyet ez a fellyül-írás

- tG•

|
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33

33

33

.33

39

3 »

33

33

33

tetézett. Napunk virraddsa; alatta pe

dig ez ólvastatott: Egünk derülése.

A két közelebb lévö ablak tsak égő

gyertyákkal világoskodott; a két fzel

sön pedig ezek a fenn-írások látfzottak

ragyogó lángokkal: Törvényünk ereje.

Hazdnk újúlása. Szabadság épsége.

Nemzetünk élete, Ezen Oskolának Ta

nítója, ama fzép igyekezeteiről már

az egéfz „Hazában esmeretes Férjfiú

Tifztelendő Révai Mikiós Úr , itt is

különösen meg-mutatta , melly igen

érez a' fzíve a Magyarságért. Mineku

tánna így fel-ékesítette vólna oskolá

ját: ugyan azokat a Magyar Hegedű

söket már előre meg-fogadván, kik a'

bé-járó pompánál a Korona hintóját

követték, a tanúló apróbb Ifjúságnak

is muzsikát tartatott. Az egéfz Vá

rosban egyedül nála lévén Magyar He

gedűsök; mind oda gyült nem tsak a'

Polgárság, hanem a Nemefségnek is

nagyobb réfze. Mindnyájan örömmel

nézték, 's kivált a Nemesek közzűl fo

kan T. Révai Urat meg-ölelték 's meg

tsókolták, hogy maga ezen alkalmatos

sággal tifztefséges Magyar ruhában lé

vén, (mellyet a' Papság is nagyobb il

lendőséggel meg-viselhet Hazánkban,

mint fem a Németet) a kisdedekben

C 2 » is

33

33

33

93

33

23

33

33

33

33

33

33

33

• 35

33

33
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50

23

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

»»

33

33

»»

33

3*

3»

3%

33

33

33

3•

23

33

32

33

33

33

is úgy elefztgette a Magyar érzést, és

Koronánk haza térése idéjenek ezzel

az innepléfsel is igyekezett fzíveikbe

méllyebben bé-óltani örvendetes emlé

kezetét. Onnan azután ki-indúltak Mu

; zsika fzóval a Püspök udvarába , a'

hová az Udvari Kápolnába által-vite

tett a Korona hálásra, és egéfz éjjel,

egyéb Ör-állókon kívül, a Nemefség

nek fzínéből óránként más más két Férj

fiútól, és fzintén úgy a Tanátsból és

a Városnak Eleiből annyi más más Pol

gártól öríztetett ki-vontt karddal. Ott

T. Révai Ür a Kápolnának eránnyába

ismét három Magyar Nótát vonatott.

Szűk vólt a külömben tágas Udvar a'

nagy Sokaságnak, melly az Ifjúságot

követte, és eggyütt zengette ezen ör

vendező kiáltást: Eljen a Magyarfza

badság! Meg-járták azután muzsika fzó

val a Városnak minden főbb útfzáit.

Öröm vólt látni, miként a Városiak

kal, és némelly Nemesekkel, a faluk

ból bé-jött fzűrös és botskoros pór nép

is járta aprózva a Magyar tántzot a'

térséges útfzákon. Járt fel s alá e

gyéb mezei fúvó muzsika is. Neve

zetesen vezetett eggyet a Tanátsnak

és a Polgárságnak fzíne, kik a kisded

Ifjúságot is tántzoló Palotájokban meg

* 33 lá
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33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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33

35

33

»»
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33

33

33
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23

33

33

33

33

33
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33

látogatták vólt ; és meg-járták nálok

a verbunkot. A Püsp”knél yólt ázon

kívűl a' fö-muzsika a Vatsora alatt.

Ez a Nagyság a Korona Kísérőit,

egyéb hívatalos vendégekkel egyetem

ben, mind az első mind a második

afztalnál olly kéfzülettel fogadta, a mint

eggy örömest vendéglő Nagyságtól ki

telhetett , és a mint az illyen jeles

inneplés kívánhatta. – Vóltak a Vá

rosban , a már említtetteken kívül,

egyéb nevezetesebb világosítások is,

mellyek ugyan T. Révai Úrtol fzár

maztak. Dozler Patikáros Úrnál lát

fzatott ékes fzínekkel ki-írva a Ma

gyar Korona , alatta Magyar Orfzág -

Tzímére , 's két felől e következő írá

sok; jobbról: Óhajtásunk tzélja. Se

bünk orvoslása. Balról: Pana/zunk

fzünete. Örömünk kezdete, – Müller *

Könyv-áros Úrnál a felső renden lévő

közép ablakon fénylett arany fzínben a'

Korona; felette vólt ez az Iras: Redi

viva Libertas ; alatta : Hungarorum

Kita. Az első renden, hol a Magyar

olvaso-Könyvház vagyon , ez az írás

olvastatott : A józan Könyv-olvasás

neveli a Szabadság érzését. Hasonló

képpen vólt a Korona Conelder Ke

reskedő Úrnál illyen Írásokkal, fel

lyül Regni falus; alól: Legum Robur.
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33 De leg-fzebbet látott az ember Pla

tzer Kereskedő Urnal. Mind a négy

ablaka példázó képekkel ékeskedett,

Az elsőn láttatott a Békefség Templo

ma, a hová indúltak olaj-fa ágakkal a'

kegyes Szüzek. Itt fellyül ez az Irás

vó t: Rediviva Securitas. A másodi

kon az égben lebegett Magyar Orfzág”

Tzímére, alatta a Tengeren vóltak az

ide s tova járó , 's portékákkal terhes

hajók. Itt illyen Irás ólvastatott ; Ani

má Commerciorum. A harmadik hálá

adó áldozatot mutatott, illyen Iráfsal :

Placato Coelo. A negyediken két ba

rátságosan "fzve-fogódott kéz vólt il

lyen íráfsal: Concordi manu. A Bétsi

kapunak ellenébe , Pitmer Doktor Úr

a maga fzállásán ki-íratta a Magyar

Koronát nagyságos kárpittal, melly kö

rül ezek a Versek ólvastattak, (a ma

ga elméje fzüleményje, mivel ö a Tu

dományokban gyönyörködö eggy Ur)

Felici fato Regni Diadema redemtum :

Praefdio Huius Gens Hungara tuta ma

net. A nagy piatzon lévö Káve - ház

is mutatta két ablakain a Magyar Ko

ronát, és középen az ajtó felett a'Tzí

mert. Végtére a Várban is ragyogott

tggy magas ablakról az Údvari Kápolna

felett, a hol a Korona vólt, ez a fenn

írás; Sacra Regni Corone refiitute,

* * » Mi



#K – K 39

- „ Mikör a Koronát az öreg Tem

';, plomban le-tették, Fő-tifz Hollósi Ká

„ nonok Ur ékes Magyar Befzédet tartott;

„ melly tellyes vólt Hazafiúi érzéfsel.

„ Más nap 7 óra tájban reggel, még ol.

„ lyan pompával, millyennel az előtt való

,, estve fogadták, el-kísérték a Koronát,

„ a fegyverben álló Polgárság, a' Nemes

„ ség, és a' Papság, nem külömben ma

„ ga a Püspök is, 6. lovas inneplö hin

» tójában 's a' t. –

Tekintetes Komárom Vármegye is

nem vólt utólsó ennek a nemes bújdosó

nak illendő pompával való fogadásában.

Számos Nemesek lóra ülven, réfz fzerént

Gönyűig , réfz fzerént Átsig ki-mentek

elébe, 's mezítelen kárddal vágtattak elöt

te. A Gönyűn meg-jelent Nemefséget

maga commendírozta M. Gróf Efzterházi

Károly, 's maga is ló háton jött a hintó

elött egéfz Atsig, a hol a pósta lovak

ismét újíttattak. Onnan is fok Nemesek

től ki-vontt karddal kísértetvén, meg-ér

kezett a Korona Komárom alá Új-Szőny

be, a' hol, külömben is ígen kellemetes

idő lévén, a Városnak fzíne, mind Férj

fiák mind Affzonyságok fzép Magyar

köntösbe öltözve kéfzen várták annak ér

kezését. A Lovasokat commendéroz

ta T. Tajnai János Úr, a fegyveresen

két rendbe álltt Lakosokat pedig a Város

C 4 - nak
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nak Fö-Bírája, N. Úrbényi Jósef Úr. Ki

fzállván a hintóból a Koronának M. Ö

rizői, rövid, de ékes Magyar befzédeket

intézett hozzájok, Tifztelendő Kifs Mi

hály, Kotsi Káplány Úr. *

Minekutánna a lovakat meg-változ

tatták , fok tapsolások, víg kiáltások,

muzsika zengések, puskáknak és mozsá

roknak d')rgéseik között indúlt a Koro

naNefzmely felé, a hová fokan villogó kar

dokkal kísérték azt. Ott is a Komáromi

Nemefségnek eggy más tsapatja kéfzen

várta azt: nem külömben Nyerges Új-fa

luban is, a' kik egéfz Efztergomig elötte

lovagoltak. Ezek között vóltak a többek

közö t T. Hegyi Mihály, T., Hufzár Láfz

ló, T. Czina János, és más Nemes Urak.

Már elötte való nap Efztergomba ér

kezvén Orfzágunk kedves Prímáfsa Car

dinálís Battyani Jósef Ö Eminentziája,

az ott lévő ízámos Urakkal 's Nemes Ha

zafijakkal eggyütt minden fzükséges ren

deléseket meg tett, hogy ez a betses

Vendég minden lehető pompával fogad

tafsék, Estve későtskén érvén oda a'

Korona , a' meg-világosíttatott ablakok 's

az útfzán égő fzövétnekek olly nagy vi

lágofságot tsináltak, mintha fényes nappal

érkezett vólna bé. Az utfzákra ki gyü

lekezett fokaság kéz tapsolásokkal 's öröm

kiáltásokkal fogadta az Orfzágnak e ked

ves kíntsét, és az azt bé-kísérő Méltósá
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gokat, Ö Eminentiája az Érsek meg

vendégelte a Fö-Uraságokat ; minden

házak tsak nem egéfz éjjel meg-világo

sítva maradtak, és három helyeken mes

terséges tüzek (Felúerwerk) égtek, mel

lyekben az egéfz Hazának közönséges ö

römét lehetett olvasni. – Efztergom Vár

megyében és Városában lett fogadtatásá

rói a MagyarKoronának, így ír egy ott lako

zó Túdós Hazafi. Egéfz Efztergom Vár

megyében, a merre el-vitettetett a Sz.

Korona, majd eggy majd más tsomó Ne

mefség kísérte azt mindenütt, fel-váltván

eggyik a masikat a kísérésben. A Vá

roson fellyül várta Kondé jósef Szolga

Bíró Úr 6oad magával, a ki azt Efzter

gom Városába bé-is vezette. De onnan is

ki-mentek elébe a Királyi Városból fzáznál

felesebb fzámú Lovasok, Pauer Addm Kapi

tány Úrnak, és ugyan annyi Gyalogok, La

tesits PálTanátsbéliÚrnak kórmányozások

alatt,mind tsínos öltözetekben; nem kül”m-

ben az Érseki vagy Belső Vdrosból is fok

fegyveresek, 's az Ersek katonái eggy for

ma z?ld rúhában, a kik nem kevéfsé ne

velték a pompa fényefségét. Azonban

három fzáz eggy forma Magyar fejér ru

hákban dífzeskedö , hajokat rózsa-fzín

pántlikákkal ékesített , kezeikben pedig

égő viafz-gyertyákat tartó Szüzek kéfzen

várták a Város végén két forban azon

C 5 drá

*
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drága Kíntsnek el-érkezését. – Feb. zo.

napjának estvéli 9. órája vala az a' fze

rentsés idő fzakafz, mellyben a Sz. Ko

rona Efztergom határába bé-ért. Akkor

el-kezdtek mindenfelől durrogni az ágyúk,

meg-fzóllaltak a Városnak minden ha

rangjai, 's ki-omlott a már külömben is

egéfz dél utántol fogva talpon állott nép,

HazánkPalládiamának meg-tifztelesére.–

Urunk” fzületese után ezeredik efztendöben

hozatott a Sz. Korona elöfzör Efztergom

ba. Tsak el-lehet gondolni, hogy nagy

vót akkor itt az öröm; de merem mon

dani, hogy most nem vólt kifsebb. –

Drága Kintsünknek a Városhoz lett ér

kezésével; az ágyúk ropogásival, a trom

biták harsogásival, 's dob síp, muzsik

fzóval elegyedett víg kiáltások tőltötték

bé a levegő-eget. – Örömnek könyvei

görgöttek-le fok ortzákon, Illyen örven

dezések között bé-vitetett a Sz. Korona

a Városba, fok gyertyák 's fzövétnekek'

tsillámló világa között. Elöl ment a'

Lovafság 's Gyalogság; két óldalról az em

lített ékes Magyar Szüzek. Azonban

mind elől, mind hátúl. mind óldalvást

ment az egéfz Város, fok más kül-föl

diekkel eggyütt; úgy hogy a leg-fzéle

sebb útfzán tsak alig alig haladhatott a'

menetel a Káptalan” Háza felé: melly

nek udvarába nem kevés ügygyel bajjal

4*
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bé-férkezvén a' Sz. Korona hintója, azt

követték az E/ztergomi és Hont Várme

gyei Uraságok, kiket TT. Si/tai Károly

és Majthényi Láfzló Vitze Ispány Urak

vezettek. Ezek ki-vévén a ládát, melly

ben Hazánk drágaságai valának, a hintó

kól, az elől ment Korona Örzök, két

Udvari Titoknokok, és hat Nemes Test

Örzők után magok vitték-fel azt azon

Királyi módra fel-kéfzített, 's meg vilá

gosíttatott fzobába, mellyben az előtt a'

Prépost lakozott, 's le-tették eggy drága

borítékokkal bé-vontt afztalra ; különös

örömmel tévén vallást a felől, hogy éle

tekben kedvesebb terhet nem emeltek.

A ládának le-helyhetése után, olly ékes

Magyar Befzédet mondott Fő-tifztel. Vi

carius Gen. Ur, mellyel minden Hallga

tóknak örömöket még nagyobbra tetézte.

Elő-adta tudniillik az okokat, miért visel

tettek a Magyarok más Nemzetek felett

mindenkor olly nagy tifztelettel ezen

Királyi ékefséghez a Koronához. Ezen

okok köztt fő-képpen azt említette, hogy

a Koronának forsával a Közönséges ból

dogságnak forsa is , igen eggyütt járt

mind eddig. – Ezen Befzédre, kevés de

igen fontos fzókkal válafzolt Magyarúl az

öregebbik Korona Örző; melly feleletet

, közönséges öröm kiáltások 's tapsólások

váltottak fel. Azután ki-vétetett ládájá

ból

\
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ból a Sz. Korona, és mindenek fzem

léléseknek tárgyáva tétetett. A Te Deum

temérdek fokaság között estvéli 1o óra

kor elénekeltetett; hasonlóképpen más

nap dél elött is ugyan tíz órakor, minek

utánna t. i. reggeli hetedfél órakor hason

ló pompával vitetett vólna-ki a Buda fe

lé útazó Sz. Korona, mint a millyen

nel hálásra fogadtatott vala. – A 3oo

Szüzekre nézve ez a külömbség vólt reg

gel, hogy viafz gyertyáik helyett tzifra

fátskákat vittek kezeikben. – Kondé

Szolga Bíró Úr egéfz Dorogig ment hat

vanod magával a Sz. Korona elött. –

Hát azt az örömet és pompat, mellyel

Buda vára, a Város, és az egéfz Vár

megye ezt a Nemes Bújdosót fogadta,

kitsoda írhatná-le illendőképpen? Ezt a'

bújdosót, mellyet Buda vára foha fem

láthatott azólta, míólta a Zápolya János'

Felesége Isabella a maga Férjének halá

la után Erdélybe magával bé-vitte. – Leg

elöfzör is a Pesti és Budai Uraságok és

Dámák mindnyájan díízes Magyar ruhák

ba öltöztek, hogy ez a Hazánk fö di

tsősége a nálok lejendő állandó maradást

annál inkább meg-kedvellhefse, Bé-gyűj

tettek Budára a Kunságnak, Jázságnak,

Pest Pilis és Sólt Vármegyéknek Színeik. -

Azután a nyomtatásban előre Budán ki

botsáttatott rend-tartás fzerént, hogy fem
- [111
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mi zűrzavar ne támadjon, e következen

dö pompával vitettetett-bé a Korona Bu

da Városába, dél-utánni három és négy

óra között. Ifzör. A Vármegye Kapitány

ja a Pilisi járás fő-Szolga-bírájával, 's

8. Vármegye katonáival a Megye hatá

ráig a Koronának elébe-ment ; onnan

Vörös-várig előtte-lovagol, és ott meg

állott. Leg-ottan az ó Budai és Szenten

drei Lovasok eggy forma ruhában meg

jelentek, az elébb meg-nevežetteket fel

váltani. és úgy mint elöl-járó Sereg, a'

Korona elött egéfz a Kerék nevezetű

Fogadóig lovagoltak. 2fzor. Azon a tajon

várakozott az egéfz Lovas Nemefség a'

Vármegye Deputátusaival eggyütt a Ko

ronára; mellynek el-érkezésével eggy ar

ra a végre ki-neveztetett Kánonok Úr, a'

két Korona-Örzökhöz el-fogadó Befzédet

tartott. – E' meg-lévén, a Subftitutus

Vitzeispán vezette a hat egyenlő-öltö

zetű Nemes Lovasokból, úgy nem kü

lömben a Szentendreiekből és ó Budaiak

ból allott elöl-menö Sereget. Azután kö

vetkeztek azon fzekerek, mellyek a' kí

sérés végett a Korona elébe mentek; ezek

után ment a nem egyenlő öltözetű Ne

mefség a Korona előtt; az egyenlő Ná

dor Ispány Bandéríuma pedig a Korona

után erefzkedett. Ezen rend tartott egéfz

Neustift nevezetű külső Városig, 9tt
- - * *
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a Budai egyenlő ruhás Polgár Lovafság

az ó Budai és Szentendrei Lovafsághoz

kaptsolta magát, a fellyebb nevezett fze

kerek előtt, és követte útját a többekkel

eggyütt a prímáríális épület mellett; a'

honnan kezdvén a Kis Papok és egyéb

Szerzetesek, rendbe állottak az új Ispo

tály mellett, és ott fordúlt jobbra a Bé

tsi kapu felé. – Az Universitás, és Bu

dai fő Gymnásium kaptsolta magát a Szer

zetesekhez, a meg nevezett Bétsi kapu

felé. 3fzor. Ugyan ezen kapunál, az e

géfz Budai Magiftrátus és a Válafztott

Polgárság meg-jelent, és köfzöntő Befzé

det tartott; ezen kapun belöl renben ál

lottak a Budai Polgár gyalog Századok,

mellyekhez tsatolták magokat a Pesti 7.

Polgár Századok, és mihelyt a Korona

elött menö Lovafság el-érkezett, tovább

a Káptalan útfzáján a Hely-tartó Tanáts »

épületéhoz nyomúlt, onnan pedig a Gróf

Brun/zvik háza előtt a Paráde Piatznak

erefzkedett, a hol a Pesti Polgár Száza

dok innen-tult tsináltak, a Budaiak pedig

a fegyver-ház piatzán jobbra oly módon

állottak-meg, hogy ugyan ott bal felől a'

Katonaság helyt-foglalhatott. 4fzer. Az

elöl menö tsapat egéfz a Királyi Várhoz

ment; onnan, meg fem állván, az új-ka

pun le-húzódott: a Nádor Ispány Ban- ,

dérioma pedig a Vár piatzán, a bal ka

- Pu
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punak eránnyában rendbe-állott. 5fzör.

A Korona az arra rendeltetett Nemesek

által a fö gráditson a nagy palotába fel

vitetett; a Dikastériomoknak, úgy nem

külömben az egéfz Nemefségnek, Depü

tátusoknak jelen létekben ki vétetett, ek

képpen a régi vasból kéfzült ládába zárat

tatott, és az arra rendeltetett Szobába

ugyan azon Nemesek által bé-helyheztet

tetett. Már előre bé- gyűltek ide, Ö É

minentziája az Ersek, a ki Efztergom

ból Budára is el-ment, az Orfzág Bírája,

más Méltóságokkal, és az elsö rangú Dá

mákkal eggyütt; a hová a helynek fzo

rofsága miatt, fenki is az előre ki-ofztott

billéteknek mutatások nélkül bé nem bo- /

tsattatott. Minekelötte a vas ládába a'

Korona bé-zárattatott vólna, az Orfzág Bí

rájának M, Gróf Zitsi Károly Ö Excellen

tziajának rövid de fontos Befzéde után,

az egéfz Sokaságnak meg-mutattatott; ö

röm kiáltások, kéz-tapsolások, ágyú har

sogások, 's muzsika zengések között a'

ki-rendeltt helyre bé-vitettetett. Azután

három rendű Örizőknek által-adattatott:

a belsö Örizők vóltak Nemefsek, a kül

söbbek Pesti és Budai lakosok, a kívül

röl állók pedig Katonák. – A követke

zendö éjjel egéfz Buda, meg-vólt világo

sítva, és igen fok ablakok, nevezetesen

pedig a Kávé-ház példázoló és elmés raj

4 - ZQ



zolatokkal ékeskedtek. A’ Városháza előtt nagy
világosságot tsináltak a’ sok szövétnekek, és a’
szegénység számára több ötven akó veres és
fejér bornál magas helyről tsapoltatott-le. Az
Ország Bírája Gróf Zitsi Károly Ő Excellentziája
más fél száz Fő Vendégekre teríttetett asztalt,
és azokat gazdagon meg-vendégelte. A’ mi ezt
a’ víg Innepet mindenek felett ékesítette, e’ vólt
az, hogy semmi rendeletlenség a’ Városban nem
esett. A’ következendő Hétfőn, u. m. Februári‑
usnak 22-dik napján, ő Eminentziája az Érsek
a’ Fő-templomban a’ Te Deumot el-énekeltette;
a’ mikor ott minden Méltóságok ‘s Generális
Barkó a’ Fő-Hadi Tisztekkel, és a’ főbb rangú
Dámák meg-jelentek. Az eggy forma öltözetű
Nemes Őrző Sereg, a’ Budai Lovasság és Gya‑
logság fegyverben állt a’ Fő-templom előtt,
ebéd vólt az Ország Bírájánál, Báró Ortzy Lász‑
ló Ő Excellentziája pedig gazdagon meg-vendé‑
gelte a’ Palatínális Bandériát, és sok Fő-Neme‑
seket a’ maga házánál. A’ Budai Magistrátus is
nagy vendégséget adott; mellyre az egész Ta‑
nátson kívül, sok Nemes Személlyek bé-gyűj‑
tettettek. Ezen, és a’ következendő két napo‑
kon, mind dél-előtt, mind pedig dél után ki
vólt téve a’ Várbéli Templomban a’ Korona,
az Országnak több Clénódiumával eggyütt, a’
hová minden tsínos öltözetű Személlyek bé bo‑
tsáttattak azoknak nézésekre. – A’ Pozsoni Győ‑
ri, Komáromi, Budai és Pesti Múzsák sok szép
virágokkal hintették-meg a’ Koronának útát; de
minthogy többnyire e’ szép Versek valamint a’
Koronához négy helyeken, úgymint Köptsénben
Győrben, Komárom alatt és Budán intézett hat‑
hatós Beszédek is nyomtatásban ki jöttek, nem
szükség azoknak ide való bé iktatásokkal e’
munkátskát nagyobbítanom.
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- Minekutánna ezen rövid munkátskát

ki-nyomtattattam, mellybe külömben fem

vólt tzélom valamelly túdós vetélkedést e

legyíteni, azután küldödtek-fel hozzám Bu

dáról azok a Görög Betük, mellyek a' Ko

román olvashatók. Sajnálom, hogy még Gö

rög Betünk nem lévén e Könyv-nyomtató

mühelyben, úgy a mint fel-küldödtek, ide

nem nyomtattathatom: tsak Deákúl iktatom

tehát ide, 's egyfzer'smind értelmeket is,

a' mint azokat ki-tapogathattam. A melly

Túdófok magát a Koronát láthatták, 's

minden betüket fzorgalmatofan meg-vizsgál

hatták, ha helyefebb magyarázatjokat köz

lik velem, kéfz lefzek mindenkor a Gyűj

teménybe bé-tenni. |
-

Elöl a Koronának közepén e betük

vagynak: 3's Chs » az az, Jéfus Kristus.

Jobb felől óldalaslag Archangel Gabriel.

Bemetrios, Damian0s. – Bal felöl Archan«

gel Mishael, Georgios, Kofmar. Azután

ezen fellyül írás a közepén: Con Bafileos

Romajon"" en Chrifto Pi

ftos, az az , Konstántínus Rómaiak' Király

jok Porphirogenitus, a Kristusban hív. Bal

felöl: Bafleus Rumajon Duk Geovitz De/-

poter Piftos, az az, Rumaiak Királyjok

Dux Geovitz, hív Uralkodó. Jobb felöl:

Krates Turkias, az az, Török Orfzág Bí
rá
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rája. – Meg-lehet hogy ezen magyarázat

nem tökéletes, mert en tsak az előmbe a

dattatott betűkböl okoskodom, gyakran pe

dig tsak eggy betűnek híbáfon való Íráfa is,

nagy változast okoz.

Ha már ezen fellyül-íráfokat némelly

hozzá vetéfekkei világofítani fzabad, hihető

hogy a Dux Geovitzen Geyza Fejedelem

értettetik, a' Sz. István Atyja, a' ki eggy

Idös vólt Conftántinus Porphirogenitusal,

a ki K. U. fzületéfe után 959-dik Efztendő

ben halt-meg. – Hihetö hogy ez a Tsá

fzár meg-hallván azt, hogy Geyza a Ke

refztyén vallásra akar térni, néki kéfzítette

e Koronát. E fzerént a Magyar Orfzági

Korona fem nem az , mellyet Confiantinus

ajándékozott Silvefter Pápának, fem nem

az, mellyet Anaftáfius ajándékozott Clodo

veus Frantzia Királynak, és a melly annak

utánna Rómába kűldetett, mert Anaftáfius

a VI-dik Században élt , Conftantinus Por

#" pedig a X-dikben, éppen mi

or a Magyarokat Geyza Fejedelem vezér

lettes - - -

*~
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