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Euer Durchlaucht!
Nach der mir mitgetheilten allerhöchsten Weisung habe ich die Ehre Euer Durchlaucht in Kenntniß
zu setzen, daß bei der Instandesetzung der Krone des heiligen Stefan und der übrigen ReichsKleinodien sich folgende Gewerbs-Leute von Pesth betheiliget haben, namentlich: für die heilige
Krone der Pesther Goldarbeiter Herr Ludwig Müller, der für seine ganze Arbeit die nicht
übertriebene Summe von 250 Fl sammt 3 Stück feine Perlen und ein Paar Edelsteine aussetzte.
Ferner der Hutterer Meister Herr Franz Pórfy, der das Innere der Krone nach genauem Kopfmaß Sr
Majestät hergestellt hat, und für seine Mühe und gemachte Auslagen durchaus keine Rechnung
einreichen wollte, indem er sich mir äußerte, daß er durch die Auszeichnung, die ihm dadurch zu
Theile war, daß ich ihm diese Arbeit anvertraut habe, und dadurch er im Stande war, zur
Instandesetzung dieser für die Nation so verehrten Reliquie beitragen zu können, sich hinlänglich
und reichlich belohnt fülle;
Eine gleiche Erklärung hatte ich auch das Vergnügen vom Schwertfeger Meister Herrn Adolf
Szikrássy entgegen zu nehmen, was ich auch bei Gelegenheit als Sr Majestät vor einigen Wochen
Krone und Schwert in Augenschein zu nehmen und zu probiren geruhte, zu allerhöchsten Kenntniß
zu bringen nicht versäumt habe.
Endlich für den Mantel des heil. Stefan, der wohl wie Euer Durchlaucht sich vor einigen
Monaten zu überzeugen Gelegenheit hatten, in einem desperaten Zustand war, wurde unter Leitung
der Madame Klein Modistin in Pesth und vier sogenannten Stopper, die durch 17 Tage daran
gearbeitet haben, in den jetzigen allerdings recht guten und brauchbaren Stande versetzt, - hat
Madame Klein ihr Mühe sich reichlich bezahlen lassen, indem sie eine Rechnung von 860 Ft ö.W.
eingereicht hat. –
In Betreff des Krönungs Mantels habe ich noch meine unterthänigste Meinung dahin zu
geben, daß wenn selber übermorgen mit den anderen Kron-Insignien verpackt in die Cista
eingeschlossen versiegelt und Jahrelang in gesperrter Luft verbleiben soll, selber sehr leiht wider zu
Grunde gehen könnte. Meiner Meinung nach ist im Kronlocale ein Glascasten welcher zur
Aufbewahrung des Mantels sowohl, als der übrigen Kleinigkeiten, wie Pamutpölster etc. sehr
geeignet wäre. So könnte dann der Mantel Gehörig und sorgfältig mit Seidenpapier überlegt
aufbewahrt, und vor Zeit zu Zeit gelüftet werden.
Wenn daher Euer Durchlaucht diese meine Meinung theilen, und Sr. Majestät meine
unterthäniste Ansicht genehmigen, so könnte gleich bei der übermorgen vorzunehmenden Verpackung
der Cista, der Krönungsmantel einstweilen in den besagten Glaskasten gelegt, und sofort mit
gestriger Vorsicht zur Aufbewahrung hergerichtet werden.
Genehmigen Euer Durchlaucht die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung, mit der
ich verbleibe
Euer Durchlaucht
Pest am 9ten Juni 1867
ergebenster dieser
Graf Georg Károlyi m.p.
Kronhüter
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Fen
Fenséges Uram!
A velem közölt legfelsőbb parancsra van szerencsém Fenséged tudomására hozni, hogy Szent István
koronájának és az egyéb birodalmi jelvények javításánál a következő pesti iparosok működtek közre,
nevezetesen: a Szent Koronánál Müller Lajos pesti aranyműves, aki egész munkájáért a 3 darab
finom gyönggyel és egy pár drágakővel együtt a nem túlzó 250 Forintot szabta ki. Továbbá Pórfy
Ferenc kalapos mester úr, aki a korona belsejét Őfelsége pontos fejméretéhez igazította, és
fáradozásáért és viselt költségei felől éppenséggel nem volt hajlandó számlát benyújtani, mert mint
nekem mondá, ő a kitüntetés által, mely őt azáltal részesítette, hogy én őt ezen munkával
megbíztam, és ezáltal képes volt a nemzet számára ezen oly becses relikvia javításához hozzájárulni,
magát kellőképpen és bőségesen megfizetve érzi;
Hasonló magyarázatot volt szerencsém fogadni Szikrássy Adolf fegyverkovácstól, amit azon
alkalommal, mikor Őfelsége néhány hete a koronát és a kardot kegyeskedett megvizsgálni és
megpróbálni, legmagasabb tudását hozhatta és nem mondott csődöt.
Végül Szent István palástjáért, mely, mint Fenségednek néhány hónappal ezelőtt alkalma nyílt
meggyőződni róla, igencsak kétségbeejtő állapotban volt, Klein pesti divatárus úrhölgy vezetése alatt
és négy úgynevezett hímzővel, akik 17 napon át dolgoztak azon, hogy a jelenlegi egyébiránt igen jó és
használható állapotra hozzák. – Klein úrhölgy fáradozásaiért magát gazdagon megfizettette,
amennyiben egy 860,- váltóforint értékű számlát nyújtott be. –
A koronázási palást tárgyában szabadjon azon szerény véleményemnek hangot adni, hogy ha
ennek holnapután a többi koronázási jelvénnyel a Cista-ba összecsomagoltan lepecsételve és évekig
zárt levegőn kell maradnia, nagyon könnyen újra tönkremehet. Véleményem szerint a
koronahelyiségben lévő üvegszekrény, ami úgy a palást mint a többi apróság, mint gyapjúpárnák stb.
őrzésére nagyon alkalmas lenne. Így aztán a palást megfelelően és selyempapírral gondosan fedve
őrizhető és időről időre átszellőztethető.
Ha tehát Fenséged ezen véleményemet osztja, és Őfelsége szerény szempontomat jóváhagyja,
úgy a Cista holnapután bekövetkező összecsomagolásakor rögtön a koronázási palást egyelőre az
említett üvegszekrénybe helyezhető és a tárolása azonnal a tegnapi elővigyázatossággal
előkészíthető.
Fogadja Fenséged nagyrabecsülésem biztosítását, mellyel maradok
Fenséged
Pest, 1867. június 9-én

legodaadóbb ezen
gróf Károlyi György s.k.
koronaőre
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