
 

is.@misa'@gggBIBLIOTHEK



_

‚

.

‘

D ‘ .

.

‘

„

.

.
‘

’ ‘

‘ Ч

‘
.

‘

‚ .

‘.

ь

‘

I ‘

‹ \

'

‚

х'
\

‘ .
‘

‘
'

‘
.

‹

‘

.

\

‘

‘

.

\
/‹

‚

,

.

.
.

‘

‚

‘ o.

\

.

.* 4

О

‘
‘ ‘

.

‚

У

0

6

I

glmd-_.‚....

‹

 _

  

'‘

  



ñ’

r7i
\

‘

‘

ŕ

.

‘‘

I

~

u

'

\

.D

‚

\

‘

о

. 'nnIP" -._

9...

«nu.
‘'

U w

\

‘
‘.

I

.

‘

'
‘

.'ÃTQUDTITQ.

O

‘

4 ‘

.

.

‘ .

\

ä

‚

.ì

.

‚ . \ .

‘

U .

. „

.
.

J'

‘ .

\

î

\

. ‘ O

‘.
‘

I .
.

. I

‘

@à 3x:
n‘ y ц

«J i”

. \

О

\



_

0.



HAZA. És EOZÖNSÈGES ‘

IHSTÓRIA

rövíden

~ 'Ä Grammqlz'ca Classis’ sza'ma'ra

készitette

Р. Своим‘ PB.RENTZ.

/
.

A’ N. Enyedi Ev. Reformatum lxe.mes GOL'

légiumh.a а’ Philosophiának lfözön

séges rendes Tam'tójg.

_

Második megjobbitott Ими‘. ä

___-_W

NAGY ENYEDEN.

NYOMTATTATOTT A' NS. REF. KOLÉGYOM' BETÜI’i

‘VEL ‘ПЕ! Б’П/АШ’ ÜGYELETE ALATT 1835.



IMPRIMATURÉ

plaudiopoli м Maji '1850;

samuel ME'HESJ

Librorum Revisor.



JELENTÉS‘

_

Ехал könyveískéôe I'Iísío'rfa van', me'gpeî

dig Haza és Hözönséges Hislória, rövid

lrérdésekbe és felelelekbe' foglalva , а’

Gramma!ica Clas‘sis’ száma'ra. А’ Haza

Ilz'slórz'a az elsö fél ‘eszlendöre, a’ Íců'zò'n

'séges Hislória d’ másodz'lf /él ßszlendöre‘

Melynek készz’lése’ben hdrmas vóll а’ ízél:.

elsö, hogy а’ gyeï‘mek а’ Ínŕëféle~ llfz‘mfó-.

ria'ról Ífépzele! szerezzen magcának; maß

' sodz'k, Ímgy а’ hz'bás kézz'rásból 12u16

tanúlás l‘erhélöl meg szabadúljbn; har-4

mudik', hbgy mind а’ Ízél/éle .Hz's!o'rz'án

egészszen végig nézvén, milfór а’ félsöbb

Classz'sokba azokat" elszaggalva bövebben

íanúlja, lállzassaés гид/шага, 11037‘ an=

па]: melyz'k részébe jdn

11a valalrì ebbe íelyessëgei ibi/gy' iii

Íféllelességel keres, nagyon meg’ isalódík,

l 1k



hogy рейд’ а’ fasi. lell lzélok elnem éröd

nének, lsak а’ lagadhalja, a’ ki а’ ká~

ltd/1 ¿s gölsöl alfar Íferesnz'. Egyébardnl

*ukárf mi [еду‘ел rólla az ilélet, a’ Tí sw'

molokra, Grammalísla'h, vagyon liészl'lve.

Haáznál/'a'lok elömenelellel, me ly iránl

jó reménységgel [кг/идей, ha а‘ Tamil.) a’

magyarázalot .érli és nem un ya. А:

Iró egyenesen а’ Tí jooulnlrra lörelfedö

szándékból lelle fár'adsdgál. Sz. Паши‘

helyen 1850-1211 Janua'rz'us zß-dz'k пар/дн.

az Író.



А’ HAZA HISTÓRIÁJA

' ' rövíderl

A’ Grammatica Classis’ számára

Az első fél-esztendőre.

_

l

1. IWI' a' Haza Hislória'j'a?

A' Hara Históriája, Hazánk nevezetesebb törté'

„там hiteles elöbeszéllése.

a. De mi а‘ le Haza'd?

Az az Ország, melyet a’ Magyar Nemzet veré

vel szerzett, és a’ melyet máig fs bír, és a' melybe

én is, mi .t azon nemes Nemzetnek maradéka, szü

lettem és élek. ' '

3. Re'gen Magyar Országol hogy hi'vla'li P

A' Dunán túl való részét P/annó‘niának; a'

Duna és Tisza között való részét Jázigiának; a'

Tiszán iunenn való részét Dácíának, a' hová в.’

mi Erdélyünk is tartozott.

4. Hány ízbe jöllek a’ Magyarok IVIagy‘ar ar.

.sfza'gba P

Hámm ízbe; elsőbben jöttek Hunnak neve a

latt; másodszor az А va ro k neve alatt; harmadszòr

jöttek a' Magyarok neve alatt.

A'HUNNOHRÓL;

5. Milsoda Nemzel vóll'a’ Hannah’ vagy Hun

nusuk’ Nemzele? e's hól l1i/toll?

A' Hun nok’ Nemzete „вы Scythe Nemzet.

e's lakott északi és közép Ásiába ~egészszetrn a'



Chinai Birodalom határáîg. Ezek ellen a’ Пuтт

.sok ellen kéntelenek vóltak a' Chinaiak egy 4.09 món-

földnyi hoszszuságú erös köfalat építeni.

G. ЛИ okщш а’ НцшёоÍпщh hazajoßiból való lu'

jò'uelelekel ?

'_A' belsö háború, mely miatt az Észаki Hunnu

sok a’ Déliektöl a' Chinaiak segítségével meg veretq

tetvén hgzájolçat elhagytálc és Európa fe‘lé ‘öttek.

7. Hittek veuŕ1'le'm‘ algu? e's miko!I [диeт]; Earo'

pa'ba? '

Bálámbernek "/ezérlése alatt a’ Tanais

vi‘zén этa1 jövén Európába bélépteli 374-130 Krisj/L‘.v

tus szůletése után, A’ hol elsöbben az Alánusokat

gyözték mög, azu'tán Dáciát és Pannoniát is elfogy.‘

lanák. ‚ '

В, Ba'la'mber ula'n ‘еìÍа vóllah a' Hunnusok Veze'rei?

ßálámber után à' Hunnusok Vezérei “тaк; Ka

raton, Uldinus és Mundzuchus. .

g. Í'llumlzuolmsnak‘ ha'ny ‘Лаб 061l01i:

‘ Kettö úgymint Atila ésßléda vagyBuda;

.ez. а’ Bléda gz ¿tila lesei mìatt tsak hamar elesvérx

az вgёл Birodalom szállott Atilára ¿S4-be.

lo, .Alila Ещe'Íю; рe'сe'п ц’ .Big‘oclalmol .Iii ellen

. fordilolla fegyvere'l?

сЁ’АНцаёН; Theudosius nap keleti Tsászâv

eпeц), hogy némely alattvalóit‘Birodalmába béfogad

ta vólna, a' kit készi'iletlen laмма", Tartománnyait

pusztiçotta. ‘,l‘heodosius meg ijedvén tzifra követség

gel és esztendönként v'aló adóñzetéssel engesztcltß

meg Atilát.

и, .Hili. vóllak a’ filip‘elek? ¿s hi vófl "IBÍÍC'J'ß/î
«dvd ’S mie'rl? ' ‘ ы



A' követek vóltak Maximìnus és Orestes

[б embereЬ Melléjek vólt adva P ri s Gu s R h e

t o r nevü‘ tudós , hogy osztán annak a' követségnek

Миф‘iá121t le írja.

l2. Harmadik .Í/'aílßm'inia'n nap nytigoli Csa'sza'r

ellen mie'rl menl Alila? hól e's milsoda sze- Y

приe'ав! íílközöll meg? .

Azért, bogy nem engedte, hogy Hononia a'

testvére Atilához mennyen férjhez. Nagy serget gyüjt

v'én лёrl napnyúgotra ment és G'a.llî‘á‘t pusztitvá‘n.

egész Orleánig elé nyonjúlt,l de Açtiuls a’ Yá

lentinián vezére штаты‘, a‘ Сata1aцnuгрй

mezökre vónta viszsza magát,‘,a’ hól meg îitközvén

¿5t-be, kéttsóges, hogy gyözedelmes lett vólna,

тeri éjtzakára Кeйс kaszás Szckerei közé vónta ma

gát Инны

13. Nap nylí'golról víszsza jò've'n .'nem menl [é

‘Одна Ursza'gba?

El ment és du sok Városokat pusztított, el' a

kart Rómába is menni, de a‘ Római Püspök Nagy

Leo papságával eleibe .m‘envérn‘ beszédével ötet aik

viszsza térésrè bírta. ‘ ц

Azula'n hogy folylanak az. Alila dolgai?

Nagy fénhyel, ‘de a"' halál elött néki is meg kel

lett hajólni , merti meg hólt ¿S4-be mikor Ildi

'k.óazaLa' {шина Kìrály leányával menyeg'zöi: pom

pa't tartana. . \

t5. Hfíuyßai vóllak? ’.s‘. mi'lelt a’ B'z'rodalom' ‘storm-z.’

I‘.Iárom fijai vóltak; u. m. Ellák, Пenзe'

zich cfs Irnák', a' kik midön az Ocszág 0szt15

lya (elett veszeked’nének, a’ meg hódólc népek fegy

vert fogtak és öket el kergették 's Bírodalmokpak



s .äòt mög esztemlönként МЮ ‘a'dót is igért nékíek.

_ g __

ve'gct vпettelc, minekutánna mintegy из: esz\endô\

fenn Шиtt vólna. Ekkor egynehány ezeren аz Еr

déiyi szelbén hegyek ‘шагöм ‚a‘ Hunnok мы meg

maradtak és ezeknek maradvánhyi р’ Székelyek.

‘ Az AVAPIOHRÓL.

16. Hól lakmА az Ava'rok?

Asiába а' Caucasus hvgyein túl.

I7. 0ll МА ha'borgalla'k ò'kel? ’s oппап hova'jölleh..p

A' szum'szód Törökök, azéri lakhelyvkvt el

hagyván a’ Hunnusnlc példája szerént Európába jöt- .

tek SGL-be és. a' Tanais mellett lakó‘ Hunnusokat

társaságokba vették.

g8; Earo’pa'bq be' le'pve'n “дez liííldò'llek kò'vele

hel, hogy .ne'lu'h laka'sra való faldel adjon?

'Jusßìnipuus nap kvleti Tsásza'rlmz. A'. ki

a' követvket rlagy emberséggvl („gaтa és gazdagnn

meg ajándékuzta 's nékivk adta Moesiát, Daci

át és Pannoniát lakásúl, мalc hngy aznkból az

ö тамадаt a' ‘Gvpidákot és ['lunnusnkat Ш verjék,

Elfoglalva'n az, Á’va'rok az ‘a'llaladoll Tar- .

.lo.ma'nyokol, milsoda nap 'helen' ‚ Tsa'sza'rokkal

s hadaÍíozlanak ?

'Justinus, Mauritius, Focas, és He

rácliussa l.

so. .A’' Hè'ra'clius Нe}: ula'n hogу a’llollak az

Áva'resek dolgai? '

Hanyatlani kezdett az Áváresék szerentsóje, és

рстшй nevezetes dolgot nem miveltenelc, mig Nagy
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Károly Napnyůgoti Tsaszárral , a' ki.a’.Francusok

Királya is vólt, egybe nem akadtak.'

2l. DIz' okból akadlak Nagy Ha'rolyal egybe?

e'aj mi Zell ebbò'l az Á‘va'roÍi. szerenlse'llet‘v
sége? Ц ‘

‘ Abból az olcból, hogy Nagy Károly D e s i der' i

;lst 'àà' Lnngobárdusok Királyát felsö Olosz с!"

szágban meg gyözvën és fngságba ИЗЮМi) , Luit

l) e r g a al Dosiderius leánya T h a s si lo Bavá

. riai Hvrczvgnek felesége, az apján ‘знай/iлeн mél~

Aiatlansa'gut mvgboszullanl akarván, férjét ingerel

te Károly ellen. Thassilo segìjtségül hivta Károly

ellvn az Avárolmt. Az Ávárok elmentek, a' miért

Károly meglparaguilván, ellnnek ment, és addig meg

nem szünt velok hadnknzni , mig öki‘t egésszen meg

nem Зуöыi! és országnknt el nem foglalta' ЗоЗ-ba.

22. Äz. A'Ua'ro'k veze'rvi mind lwgy hivallgllak?

Hivattaltak С h ág‘á n o k n a k, mely. anny‘it te“

пап mìnt fejedelem, ‘ilyenek vóltak Thudun éi

Т u t u n ф 1 ‘

A’ MÁGYAROHHOL.

23. А’ Л’Д’ЁуаЕoÍi hol lalxlanak ?

А’ Magyarok laktak belsö Á’siába Igur vigy

T11 r fá n Tartománnyába. ‘

2Ã. Mi ok indilol’la ò'kel [Лаб/5111161x’ elhagya'sa'«

ra? e's'hа’Ёzу"пeт:вlse'3? ha'ny Vezér alall

‘ ‘~"~merre indull?

Az egymás l(öабы ValÓ háborgás , azért hét nem

„мёg a' többitöl elszakadva hét Vezérek alatt jött

Eqrópa folé. ‘

a5. Ezen he'l Veze'rek közöll In' Lfóll az elxò' Ё’

.— ¿fs mila‘oda lörve'nyl ‚дoна,‘ milxor ölelfó'nq/i

под)‘ Fejedelemnek va'llaszlolla‘k?

.25?? '
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Ezen hét Vezérel: liözött A lmu s vólt az elsö,

а" kinek Föségre vagy Fejedelemségre való “31121szl6-

sakor a' következendö törvényeket hozták.

1-l‘en пoд az Álmus véréböl származandó Fe

jedelmeknek híven fognak engedelmvskvdni.
q 2szor Hogy a’ mit ki ki fegyveréyel el‘foglalna,

azt maradékanak is örökre m‘vgta‘rthatná. .

S-szor Hogy a"‘ Fejedçlem ellen zenebonáskodók

halállal b.üntettessenek. .

ÁL-szer l'logy ha a‘ Fejeclelem ezе!) törvényeket

meg rçmçanaíi1 ne" esmér.tetnék annak. .

36, Milian jöllek a'llql a’ Hq'rpa'lus he'gyeìri e's AII

muœ ulçz'n la' lell a’ Feje'delem?

А’ Kárpátus hegyein ált‘al {'ótteй 889—Ъ‹; és

Álmns ulán lett a' Fejedelem Árpád az ö fia.

27` Mil lsel‘edkedlelí Áirpa'd alall a’ Magyarok?

IVIagyar Országot, melyet akkor külömbözö Fe

jedelmek bí‘rtak, elfoglalták: ‘söt Tuhutum az

Árpád vezére Erd élyt is elfnglalta az Árpád s16

mára, melyet Árpád Tuhutumnak is ajándékozott,

melyet az ö maradéki birtalç .a' Sz'ent lstván içlejéig,

a.’ mîkßr István чёт/щ (чаши.

38‘ Zolla'n az Arpa'd milxor [аll Fejedelem?

¿s mil Iselehedlenelì (Даllа af Magyarok?

Lcll .Fejedelem 9a7-'be alatta a' Magyarok bé й

ìöttek Német országba, és ott Bavariát és Saxoniát

pusztitottálr`

'29g' Milsodu Tsds.zárlo'l verellellek meg és '1z07?

. Elsö Henrik Német Tsászártól Mersé

Бuт'5n6l 934-be erössen meg’verettette'k, Úgy hOSY

3G ez.er embèreket vesztettek el. Azután Hcnvilinek‘

iöblwt nem is alkâlmatlankodtak..



if: me' I l _al

3o.' Zolga‘n ul'u'n In' lell a’ Fejedelem Í’ mìhor? ¿s

mil mi'velek alalia а’ ¿Wag ‘агаÍiToxus 948-ba, ez alan Otto Német Tsászárt

ismét háborgatni kezdették, Német Országot pus»-'

titották ‚ de Оttо А u g sb org!) ál öko; egészen

egybe. rontotta g55-be, Héron; Yez.ér.ciket eпазм}

fel akasztatta.

31. Ezen шарф01x a'llal nem le'rlek e` jolvb e'szre..

a’ „ÍlÍagyaroÍs? ‘

Vagy igen, naponként szelidebbek kezdettek lem

ni, és a'' keresztyén Vallást kezdették meg szeretni.

A’ koborlásról és szélyel puszt'i'tásrólle mondollak;

és fůldjeiket mívelnî keЩeЦё‘сч

32` Hi al'all lещё]x pedìg cachel?

ееij“ Fejedelem Мaк, a‘ ki Toxus utá'n

‘ gya-be lépett a‘ Fejedehmségre. Ez békesség sаe

retö embe'r. lévén al Magyarokat is arгa bírni igye.

Катe. Maga egész familiájával meg keresztelkedvén

a‘ Кereзыуёп Vallást bé vette,. kinok példáját igen;

sok Magyarok követték.

33` На’пу felese'gei‘ e's gyermeñsi vóllmialà Gey'-.
z.a'nali? ' ‘ ‘ i

vónanak két feleségpî; „gуш vón sárolta

Gyula Erdélyi Feîedelemnok l‘eánya: a‘ mйз'н; vólt

Adelhaîs Micislaus Lengyel Kiralynak leánya. Az

elsö feleségétàl vólt egу ’fija Í s t v~á n, a’‘ ki elsö.

выпуск lett a’ Magyamknak, Vónak hmm ieányag

Juditha, Sárolta és Gisela.

34. А’ jlíagyar Iíira'lyok Hislóriaja ha'ny‘ Sza-‘

liaszokra oszlalili Р

пйrбтra. Az elsö маgам [ogы]; az

(Örsökéböl való Királyok' Histór'iáìán
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A’ másmlik , az ide’gizn Házakból való Királyok'

Históriáìát.

А‘ harmaaik, az Aumiai штl való Kirá‘lyok'

Históriáját.

ELSÖ S'ZÁHÁSZ.

Az Árpád Törsökéböl w16 шгыуск His

. iór'iája.

35. Ha'ny' Hira'lyok ural/iodl’anak dz. Á'rpa'd l6z‘

sò'lxábò'l?

Huszon három Királynk, ily rendel: t-sö Istvá’n

‘аgу Szont István  Péter- Samuel vagy Aba- t-sö

András-r’sö Bńla -Ealamon- i-sö Серa- 141316sz

ló vagy Szent László  lia'lmán  2-dik Ishán _

:l-ilik ßéla ‘— 2(lik Gi‘ìza . lli-(lik lshán  2(lik

La'szló — 4 dik Istyán —- 3<‘lil< .Bf‘la — In re  ß’rlik

ищи _ 24m. Anfhás _1, _dik Bén. ——.5—‹ш‹ imán

 4 dik Lás‘zló _ és 3(lik And'rás.

36. Hivóll Szenl.ls'lvq'n ? inil..or /ióróna'zlaloll meg Ё"

e's millel lselekedell ?

Vólt Gvjza Foidvlemnek a' Gja, vlsö Magyar

Királynak kornnázlalott‘ az ‘(ш‘r(5(1515 0sz1enг1ёbоп a'

második S yl v e s1 e r Pápától aja'ndúkuzntt koro

nával Е: az attya nynmdukait kövvhén a’ кеreл

tyén Vallzist az Országba tvrjvszteite, Templumo

lat építeft, Püspökségvket álítmt, az Országot Уйr

megyòkre oszmtta ós az Országheli (В 1\1\‘a1a!‹›|‹at

fel állította, milyem‘k a’ 'Palatinus és Ország ßirája.

E r d é l y t moz‘be Magyar Orszáèhoz Нинa fog

lalta és azután Vájdák által igazgauaua.

37. Islva'nnali vóll-e' gyermeke ’s .ki liövclkezell

ula'nna?
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Vólt egу Imre nevü fija, de a' ki 24 esztendôs

korába mvghólt .az attyának és az Országnak nagy

szomnrt'isàgára.‘ Lott Мt következöje az ö jóvli

hagyásából, P ét er Gis el á n a k a' testvérének Otló

elébb Burgundiai azutan Velentzei Нerаeаки való

fija , 1038. . ‘

38. Illilyen ember vóll Pe'le‘r e's ula'nna Aba?

Péter az özvegy Királynéval méltatlanúl bánt

’s pvdíg „мы köszönte e yfelöl a' királyságor, mel

lyel u' háládatlanságnak egy otsmán‘y példáját adta.

A' паmом“t а' Magyarok МЫt pártfogolta, a' hon

nan ezvket mngáiól 'cl тёмныe.

А b a a' Szont Ish'án sogoт, mert Sárollá test

vérét шпoнa fvloségi'il, a' Péter részén lévöket й1

dözte, gyanús ember lévén még. a' leg mvghittehb

embl‘reit ts magától el idvgonitette, a' honnan ö is

utálatba jiitt és királyságától meg (oзимых.

39. на: elsò' Amb‘a's e's вы Bela hi fìjài. .’‚

milyen Hirab‘ok vóllah ?

Ezek vóltak kop'«isz Lászlónalc a' Gr‘jza Fejerle«

lem tostvére lijának gyorinvkvi. Aba után Ар d rá s

Bussiából hiv'attatott a' királyságra 1046. András a'

pogány Magyarokat (nog zabolázta. .'i-i‘lik Henrik

‘Német.'I‘sâszáirt a' Vvrtési erdöknél meg verte; a'

testvérével viszszálkmlutt a' következés lelott, Audrás

a’ fiját balamnnt‘ akanán maga után hagyni. —

'Elsriì Béla a' királyságra lépvén toßr-be liét

esztendeig uralkudott, az alatt sok ió rvndelés kv!

hozott bé az Országlia: az arlót mcgkevosítette,

pe'nzt vererett, az élvlemre tartózó dolgoknak ár

roдаt kiszabla, a' héti \‘ásárt Szombatra tette 's a'

folyó és kemény dolgokra nézve köz mértéket vin bé.
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(а. 131.18 Be'la ula'n ki lel! a’‘ liira'ly .p

Salamon az elsö Ànclras 4flja, az elsö Èe'la {i

jai Gejza és László az 'Ország harmad része’t пуeт

ì'ék birtokúl, melybe tsenniesen is él‘tek vólna, ha

Salamont egу Vid nevü Tanátsossà ëlleneknem in

gerlette vólna. Ez adrlig saikolta Salamont elle‘nek ,

Img.y Vátznál meg ütközvén Vid'el essett és Sala

mon .a’ koronát el vesztette. royÃ.

41. Salamdn um" 11z'1 lelie# а’ Him'zyoi?

Elsö Gejza az elsö Béla fija 1074-lge a' ki az

Crs‘zágot 4-dik Henrik Német Tsászár és y-dik Ger

gely Pnómai Pápa' ellen hat'almasnn‘óltalrnazta. Az'

urán 1G77-be Király lett László a testvére. a‘ ki

Szent Lászlónak is nevesztetik. Ez fngadta bé a'

Jászok'ot Magyar Or'szágba.. Több hasznós pol

gári és'Egyházi ìörvényeket hoz‘ott. А’ keresztes

háború a' Klermonti Ekklésiai közönséges .gyìilésbe

1095-be meg határozmtván '.v-Öik Orbán Pápa alatt,' a'

Szent f'öldnek a5 h.itetlenek kez‘éböl való kivételc're,

fi neveztetett ki a’ keresztes lcaïs'i‘nák Гö vezérénck, de

minek eli'jtté a‘ keroszies katonák egybe gyi'iltek vól

ha ,I Ö tnèg liólt io95-be. .

¿ad Íei‘ì bini' Laiszló ula'n d’ Hìra'ly? ’i mié'

rá'l nevezeîes?

Kálmán a' fija t'ogß-ba. Eztet könyves Ка“;

inânnßk is hívja'k, mort a’ mint ném‘elyek írîák,

Várаdi Püspökségböl lépett királyságra‘. ‘Nevezeteei‘

arról, hogy snkat bajlódolt a' keresztes katonâkkal;
az els'r'i 1s(lр(lr141ъ lìemetìe Péter v'ezérlése alatt

sok kárukai lévé’n az orszeiglia, a' mäsodilcat szélyél

“ereцe, a' liarmadikot kezesség állitása 1ncllet 110ts21

‘1о11a által az Országom
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43. Iíìnn Р e's mìlsoda' Íiegyellense'geb köveleil el

Hálma'n?

Álmus nevi'i attyaliján, a’ kit elsö Lászl'ó Hor

‚шт‘ Ország királyának teм vólt, ezt onnan visz

sza hívta, és szemeit mind néki magának nyughatat

lanságáért, mind a' íijának Bélának ki tсдaть Meg

hólt U14-be.

44. Iïa'lma'ïz ula'nn Íu' lell Ííira'ly? e's mikel l.rе

lteАedeli? ‘

2-dilc István a' fija, a' ki me'g мalc i5 eszten

dös vólt, gyermeksége alatt a’ Velemzések egész

Dalmátiát el foglalták, a' mit ö liésöbbre viszs'za

‘/ett. С o m ne n u s J á n o s napkelcti . Tsászárral

hadakozott, a' kitöl utóljára meg is verettetett.

45. lllilsoda й] lukosokal fogadoll be' а: 0ra

sza'gba?

Bé Рагaтa a’ Kúnokat ‘inea-lut, a’ Вunа

és Tissza közzé le telepítette., mely föld ma is .Kia‘

Kunságnak‘hivattatik. Meg hólt 113i.

46. Ma'sodilx Íslva'n ulа’nn la' lell Hira'ïy? hs Ы

vóll vele'lkedò' la'ŕsa?

Király lett második vаgу Vak Béla, kinek

veîélkedö társa vôlt Borichius Kálmánnak tìlr'

vénytelen ágyból valô fja', de a’ ki az Orsz'ágba.ma‘

gál. meg nem fészkelhette. '

47. Milsoda Úrsz'a'g gуша‘ гаммы: dalla? fs*

miró’l az nevezeles? '

Az Andi 1.35, a' hóì ilona Lirályné faja

Ё“; bâtorsággal bi'intetés‘t Иуáа} azokrà, a" kik féŕi

je meg „мaмаши okai “тaк, a’ kik is otk

mindjárt nagy számmal öszve vagdaltattak.

‘
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48. Vak Be'la .uz‘a'nn 2dilx Gejza miröl nevezelcs?

Arról, hogy M42-be a' Sz ás z'olcat Német

Országbńl Erdvlybe bélmzta, hngy a' puszta hvlye

lcet és báilyáko! mí\elnék, az Országot az ellcnsúg

bé üléséìòl ultulmaznák. A' hunnan sok szabadsá

gnkkal mog ajándéknzta Öket 's mvg engedle, lmgy

nernzeti polsétjvkvn .és zászlójwknn ezrn feljůl irást.

használják: ad relinendam curonam. — Cunrád

Német Tsászár és 7dik 'Ilaj s Frantzia Király Ö

alatta menu‘k által az Országun keresztes 111110r11“:

kill ai' Szent földre.

Lg. Harmadik Люди, 2-alìk La'i‘zló e's Á-dilx Isl

va'n valami nag‘y dolgol mt'vellek e?

SPmmi neveu‘tes dulgut nem тип‘1111. ‘M'ánu

el Gíiriig Tsászárnak a' ‘c11111’ Ize'lja, lwgy Ma

gyar Országnt a' Giirög Bircdnlnmmal vgybv 15111ó1

ja, azéri 2il~|k La'szlót és @dik lstiánt [МНЕ‘501

ta Í‘l-(lik lshánnak l'llvnéro, de ¿10k a l'xirályság

ból hamar ki esve‘'n, harniadik lshán ellvne‘sze

gezte тaят, azёгt‘Мг1пис1 tzélìá! el nvm érhette.

5o. Harmadik Béla mirò'l eт1e'11e:ele.г ?

Arról, hngy a’ fényes Сипs1ё111z1пг11и lyi 11(11121r

ba neœkeilvén 111, a‘ randvt és tsinnsságot igyeleztçt

:Magyar Országba bé hozni. Az èlött a' vólt a' 5z0

leás,' lmgy mindon embor küliimbség nélLi'il bé me

hi‘tvti a' Kiralyhuz, és annak ügyét ‘ baját vl be

szvllwtto, ’s nnasnlta1ását kérhette, a' mi a' Királyi

mótmság Ieliintoténvk olli‘ne vólt.

5t. Ezen.

Bela? .

Bela azi rondvlte, 'hogy .annak utánna az a' fé

két 4Tanátsosokat ' vagу

szokas megvalloz‘lala'sa'ra mil rende”

11311 irásba‘ essenek;

s

  



‘__.7_

шт; Cancellâriusokat rendelt azért, hogy azok

a' kérö Leveleket bé .szedné‘k, azoknak foglalutját

a' Király eleibe adnák, és a' Király parantsolat

ja szerént válaszolnának azolcra. Ez által a' Ki

rályi méltóságnak fénnyét eruelte,' és a" Magyarokat

írni tanitotta.

52. Illilsoda Tarloma'nyl kò'lô'll Magyar Огни);

hoz? ’s Иl zell annak Hira'lya'nak? ’.r milior

hóll meg?

'Gallitziát, egу Lengyel Tart'ományt a’ Kär

pátuson túl, Magyar Országhoz kötötte és a' kis

sebbik lijdt Andrást annak Királyának koronáztatta.

:Meg hólt 1196. . .

53. Harmadik Be'la nla'n ki Yell Hira'ly? mil lse

lekedell ? e's kivel' viszsza'lhodoll?

Imre a' Béla nagyobbik fija, a' ki mindjárt

uralkodása kezdetén a' Vátzi Püspökkel méltatlanul

bánt, hogy a' Templom' kint'sét néki kiadni nem

akarta. Viszszálkodott Andrással a' testvérével azéri,

hogy ez az Attyálól hagyott kintset elvesztegetvén.

a’ királyi jövedelmekhez is hozz’á nyult. Mikor

szinte ütközetre került‘közöttök a’ dolog, Imre An

drást elfogatta és Toth Országba a' lí eh enei Мr

ba záràtta. ‚

45. ImreÍz hala'la'hoz lxò'zelgelve'n mil lselekedell?

’s lu' lell ula'nna Hira'ly` .D

Imre Király halálához köz'eígeivén hat eszrendös

László neviì fiját meg koronáztatta, ’s Andrást ki

szabaditván néki Tutorúl rondelte, de a' gyermek

Király tsak hamar meg llalván, lett utánna ki‘rályá

András ezen néven második m05..

55. .Andra's' miv‘el idegem'lelle el а’ .Ílíagyarohal

шагам”

:z
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Анд, hogy a’ Királyné testvéreit, a' Hazafiak’

elmellözésével Ynagy hivatalokra emelte; a' honnan

mikor ö Gallitziába lenne, egyhc esküvés lett a’ Ki

rályné ellen, és azt meg ölték.

59. Milsoda .nenl hadba elegy.‘edell Andra's? 's

mil hozoll oппап viszszaЁ" ‘

A' Keresztes hadba elegyedett, el menvén

a' Szentföldre i217 a’ hól esztendöt t'óltött el, ogy

rakás pénzt elköltött, a’ Szentföldet meg nézte, és

5a Jérusálemi Királyi Tituluson kivii‘l

semmit onnan viszsza nem hozott.

57. Hogy lala'lla viszsza jò'ue'n az. Они/30l Ё’ mt'

vel kiua'nla le Isßndßsileni.7J ’s mihorho'll meg?

‘чипa jövén igen nagyv zavarba találta az Оr

szágot, melynek le tsendesítésére Ország gyülést tar

iott, 1222 és ott adta a' Magyaroknak aхt a' hires

Diplomat  Szab ad ság Levelet, mely a'

Magyar Szabadságnak máig is fundamentoma. Meg

hólt 1235. .

58. Hi lell ula'nnq Hira'ly? e's milsoda пeтen

lse'llense'g e'rle'ö alal'la Magyar Orsza'gol?

András ‘шáл Király lett a' fija 4-dik Béla , a’

ki a’ Nagy Kunságba lakó Kúnokat az OrsLág

ba bé fogadta.‘ alatta a' Tatárok Magyar Orszá

got úgy el pusztitották, lищу egy temérdek pusz

tához hasonló lenne. A' lakusokat kegyetleniíl meg

öldöstékf hogy tizenöt mértföldnyire sem lehetett

embert látni, a‘ helységc‘ket el égették. Maga a'

Király is'kéntelen vólt az'Országból ki£.utni. Azu

tán éhs'ég, döghalál, .és sáskák lepték meg a' sze- .

rentsétlen országot.
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5g. A’ Tala'r'oh el menve'n mil нìм!!l a’ Iíira'ly?

mihor lwll meg?

‘ Viszsza jövén‘ igyekezte a’ szerentsétlen Ország

állapotját orvasolni, uj. lakosokat hozott bé a' szom

széd ‘Tartományokból, és azokat boldogítani Юre-1

kedett, 'de régi lábára az Országot nem állithatta;

Meg hólt i270. .

6o. нм lellek мы Be'la man” нападат

Lettek 5-dik István, 4-dik László és ß-dik

A n d rá s. Ötödik Ístván hadakozott Otto k á r

Cseh Királyal Styria felett, melyet utóljára v651651

рen elvesztett. Negyedik László hívattatik Kún

Lászlónak is, mert Kún anyától származott és aó

ÍKúnokot‘ pártfogolta. Ki t‘sapongó életü ember vólt,

a' miért a' Pápától is meg feddetett. Meg ölettetett

a' Kúnok által útóljára. H,armadik An drás

utolsó vólt az Árpád ~törsökéböl ai fit'Lágom Aò veà

téllcedö Társai miatt békességesen nem uralkodhatott.

Meg hólt i3o0-ba és a' Magyar História elsö sz111511s:-

"аt bévégezte. '

MA'SODIH ISzmrfafSz.

Az Idеgen Házalrból vuló Hirályok His‘I'

tól‘iájas

6|. Ha'ny Hira'lyok uralkodlanak az'. ídegen На!‘

zakból? ‚ ‘

Tizen három Királyok: u. m. Ventzel,-Ot.

to,  Robert Каrи)‘, r-sö Lajos -f Má-‘

ria  Kis Károly  Sigmond _Albert

1sö Ulászló — 5dik László —- Corvinuä

мышь ~ ...dik Ulászló 1- =—ан‹ Lajas.

à*



.- 20'.

62. А’ harmadik Andra's hala'la ula'n lm'ny re's;

тe Szakadlak a’ lllagyarok a’ Hira'ly valasz

‘шайба?

. Két részre szakadtak: az Illyriai (ö Ren

бek Robert Kárnly Siciliai Királyt akarták Kirá

lyoknak, a'

tól való unokája vólt. E' mellet a' rész mellett vólt

S-dik Bonifacius Bómai Pápa is. А‘ Magyar (ô

Вeлdek a' szahad választás' jussával élvén Ventzel

Cseh Királyt hívták meg Királyoknak.

63. JVIelyik lell М: а’ Hira'ly?

Ventzel Cseh Király, öreg ember lévén, ma

ga nem fogadta el , hanem ugyan Ventzel nevii t2

esztendös fijár ajánlotta ,kit a' 1\’1a8уar01‹ bé hozván

meg koronázták. és László nevet adtak nékie.

ki 5-dik lstvánnak Maria nevii leányá

94. Уeтав! folylalla e' a’ Hira'lysa'gol ?

Nom, mert a’ Pápa mindcnt elkövetett, hngy a'

Rendeket az Ö részéröl el vonnya. Ezt az apa meg

halván bé jött az Országba és 'a' iiját a’ koronával és

egyéb clenodiumokkal eggyütt baza’ vitte.

65. Ezl la'lva'n а’ Hendek mil lse‘lekedlek?

:Most is nem Károlyt, lianem O‘ttó Baváriai

He'r‘tzeget vállasztották ‘a’ Rendek Királyoknak, a’ ki.

negyedik Bélának unokája vólt.

65. Olla' szerenlse'sebb’vóll é minl Venlzel?

Nem, meri mikor Erdélybe jiitt vólna, hogy ott

L ász ló nevü Vajdának leányát feleségül vegye, af

tól el fogatott, koronájától, melyet magával hor

dаты, meg (азиaты; ‘és fogságából addig ki' nem

botsáttatott, mig az Országhoz való minden jussáról

le nem inondott. Ekkor nagyon kerülö úton ment

vissza ßaváriába.
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67. Olló el menve'n hogy Zell Ha'rollyal a’ dolog?

Úgy, hogy a’ Pápa követje Gentilis Card'i

nális a‘ Rákosi mezöken való Ország gyi'ílésbe. öыt

sziìp beszéddel aìánlotla, 's a' mikor aat is mon

дoнa, hogy a' Pápa az Ország vállasztási jussát meg

rontani nem akarná, Királynak vállasztották 's meg

is koronázták, minekutánna aн tíz esztendeig keres

te vólna. 1310. '

98. Millyen Hira'ly vól! Ha'roly'?

Jó Király vólt: az elkupott pénzek hellyett' 131o

kot veretett;  a' perlekedés módját Frantzia Оr

szágból bé hnzta, mely m‘áig is meg van ; — a' hév

vass’al és forró vizzel‘ yaló vallatást eltörlötte; . a'

nemes familiáknak tzimereket osztogatott.

69. Mik vóllak Ha'rolyna1a hiba'i“ lellei? ’s mjkor

hóll meg? . .

Egy'az., hogy a' ‘Záhi familiát igen kegyetlenül

büntette ‘meg azért, hogy eggyik közzi'illök a’ Királyi

familiát meg támadni merte. Más ai, hogy Ba

z arád‘ H'avasalfôldi Vajdát ok nélkifil штатa m'eg

haddal, némely árúlok’ vádlására, a honnan ö.iS

4alig tudott viszsza jöni. Meg hólt 1342.

70.. .Hi Zell. Ha'róly та}: Hira'lf? milsoaia neve

zelß.; hadja vólli’ — .

Elsö Lajos a' fija a’ kinek nevezetes vólt a’

Neapolisi hadja. Ennek oka' a’ vólt, hogy Johan

'na. a’ Neapolisi Királyné a’ férjét Andrást, a’ ki La

josnak testvére vólt, Avеrsába meg fojtatta, és aт:

akarta Lajos meg boszszullani. '

71. Johanna meg bünlellefell в"? ’s mi a’ и?‘

ira'm? ‚

Johanna meg bilintettetett azzаl a” halál nemével
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és oit, a' melyel és a' hól ô is fe'rjét meg ölette

vólt. Kinek sir-irása deákúl a' következendö.

' Inclyta. Parthenope! jacet hic Regina Johanna

Prima, prius felix, mox miseranda nimis.

Фuaт Carola genitam, mulctavit Carolus alter,

Qua morte illa virum sustulit ante sаши,

Hires Neápolis! hol Johanna fekszik.

Elébb bóldog, de majd.azzal nem (Мягкий.

Károly nemzette öt, 's Károly meg bi'intette

Úgy , a‘ mint jó férjét ö is meg öletre,

7a. А: Orszzíg belsò' bóldogsa'gq'ra mikel lell La

‘ jos e'.: mihor hóll meg?

Pétsen az elsö magyar Akadémiát állitotta fel

13Go. АД a' törvényt hozta , liogy a' fijak az attyok'

vétkéért ne büntettessenek. ~ Az alsóbb és felsöbb

rendü nemesseket jussaikra és szabadságaikra nézve

egyenlökké tette, .- A' Jobbágyok' szolgálatját az

Országba egу formára lмышцa, és azt is, hogy a'

földes úrnak kilentzedet, a' papságnak pedig биdet

iizessenek. Meg hólt i382, I

73. Hi leu Laim` 1min Iíirq'bf? ¿s mi ülöug hi

maga'l mind/'a'rl ‘даllа?

Máriii‘ a' leánya, a’ kinek orszâglása kezdetén

mindjárt ~zenebona ütötte ki magát, melynek a' vólt

az oka , hogy a’ Podoliai várak' Vezérei azon vára

kat a' Lithvániai Her'tzégnek eladták, Ezek onnan

viszsza hivattatván Garának a’ Nádornak tanátsá

ból halállal büntettettek, joszágaik elvé'tetvén, gyer

mekeik szolgaságra vettette|‹ч Ezeknek gyermekeik

és’attyokfijai fel lázzadván Kis Károlyt a' Nea

polisi Királyt a' Magyar Tronu.sra meghivták.

El [сдаёт e’ Ha'roly a’ hi'và'slЁ‘' mi [ш Hç'f

gfq'lysa'ga'nçtli szompru' pe'ge
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Nehezen ugyan , de utóljára tsak ugyan elfogad

ta és hajón jött elébb Segniába onnan Za'gráb-‘

ba, végre Budára, ott Királynak kiáltatván ment

Székeslejervárra és ott magát meg ko.ronáztatta i385.

Onnan viszsza ment '.Budára és a' Királyi Várba

szállott, egy eан/e Ersébeth az özvegy Királyné Кё

rolyt magához hivat‘ta, hogy Sigmondnak az

5-dik Károly Tsászár íijának, a' kinek Mária el vólt

.iegyezve, egy Levelét közölje. Károly semmit nem

gyanitva МЫ шenуen :’з mikor a’ Levelet olvasná bé

lépik Gara Miklos a' Nádor és Forgáts Вa

lás, ’s a' Gara intésére úgy vág Forgáts egу kardal

a' Károly fejére, hogy ö mindjárt le. rogyik és ke

vés napok mulva meg hal. Azután az ö embereì

и“ megölettek vagy el szélesztettek.

75. Ez uìa'n milsoda ma's szerenlse'llenség liò'veb

Дe:аll?

Az, hogy H orváth J án os Horváth оrнё

gi Bán, a’ ki a' Károly részén vólt, Horváth Or

szágba szaladott és ott lázzadást inditott, A' Ki

rálynék azt gondolván, hogy szernélyes jelenlételek

kel azt könnyebben le tsendesithetik, oda indnltak;

Horváth útjokat álván reájok ütött, Forgáts és Ga

ra magokat sokáig oltalmazták, de vбеre elesvén a'

Kir‘álynék is elfògattattak és a' Novigrádi vár

ba zárattak.

r

76. Azonba lu' e'rhezik meg? es mils‘oda 1iбивше

ze'ssel ?

Azonba Sigmond meg halván a' Mária szerentsét

.lenségét sereggel Magyar Országba jött, és Budán

Királynak választatyán Székesfejérváron/meg koro

вашимt 1387, a' honnan a' felesége ki шьют
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sâra indult, az megesvén, egутt igazgatták az Or

száqot, mig Mária 1392 meg hólt.

7G. Iiik ellen‘folylaloll Slgmond hадаl e's milso

‘ da szerer‘ilse'vel?

А’ Törökök ellen, a' kik elhatalmasodván'

Európába , Nicopolyt Bulgáriába ostromolták.

Sigmund ellenek ment 130 ezer emberrel, de sze

rentsétleniil, mert sergének nagyobb 4része levága

tutt, a' más része el széleszietett ö maga is a’ Dunán

eду tsolnokba шаla nagy bajjal életét megtartani

1396, és igen késön hoszszas keriilés után érkezett

giszsza R'Iagyar Отцы.

78. .7llierl {видÍx fogsa'gra Sigmondol a’. Magya

гok? .

Azérrt, hogy kegyetlenségét' és erköltstelen éle

îét többet nem szenvedhették. —

79. —ÍlÍìkor va'laszlnlóll Római Tsa'sza'rnak .D e's

ад! ¿larloll /iò'zò'nse'ges ‚(Ё1x1x161111! gyíile'sl? 's

(pikar lióll meg.;l

Római Tsásaárnak yálasztatott 1410; közönséges

‘Ekklésiai gyiilést tar‘tott Constántziába i413; a' hól

Huss János, és Prágai Hieronymus val

'lásbeli vélekedésekért elevenen meg égettetiek 1415

1116. Meghólt 1437.. ‘

.8o. Iii Zell ’Sigmund ula'n а’ Hira'ly? ’s milso.da

ló’rve'nyekel hozoll ? ‘

Austriai Alberta’ ’Sigmond veje, a’ ki

1438-ba meg koronáztatván a' következendö Iörvé

nyeket hozta: hogy a' Palatinus. válasitás ne tsak a'

Király, hanem a’ lìendek' akaratjától is fiiggjön; _

sem polgári, sem papi hivatalo'k. iclegeneknek ne

adattassanak; — és nemes jószágot ne bi’rhassanak ; 

a' liiraly a’ joszágot ne pénzerç, hauem érdemért
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oszstogassa;  a' korona’ javai semmi szín alatt

eine irlegenittessonek;  a' líirály az Országba .lak~

jék ’s a' t

8|. ‘ Mì lörle'nih a: Alberl tirallw1la'sa alall? ’.r

hogy hal meg б?

llIeg balja, hogy :i-(lik Amuráth Törölc Tsászár

köит“t Magyar Ország felé és Szendröt elfoglalván

шаг 'ßelgrámól nem meплe Ienne, serget gyüit és

eleibe menyen, (le mait' késön vólt, mert már Szen

driìt a' Török elfogl'ilta vólt és örizettel ‘meg. eró-‘

sitvén viszsz‘a tért Drinápnlyba. Albert is viszsza

tér Austria fclé, az úton liasmenést kap, és meg hal.

Neszmélybe |439‘be.

8a. А’ Ht'ra'lyne' a’ Hendek liivzinsa'ga .rzere'nl И!

va'laszloll fe'rje'nek ? 's И lell' a' líira'ly ?

A' Királyné Ulászló Lengyel Királyt válasz~

toт férjének, de azonban fija születvén aх! kivánta

‘vólna inkább Királynak te'tetni, el is vitte Székes

fejérvárra és ott megkoronáztarta. Azután megér

kezett Ulászló is, ö is ugyan ott meg koronáztatik,

de nem az Crszág koronájával ‚ mert azt a' Királyné

tsçtsemö fijával együtt 3-dik Fridrik Tsász‘‘irnak már

által arlta vólt.

83. Азию”: mil lsina'lnak mind a’ Hira'lyné? mind

а’ Hira'ly?

Mind a’ ketten akarták jussaikot fegyverrel ol

talmazni, ütközetre is meтek, de a' Királyné ereje

naponként gyengi'ilt, 's mikor a' Pápa meg akarta

öыt bélcéltetni a' Királyné meg hólt 1442. A' gyer

mek liirály pedig a' 'koronával egyiitt шarам]t Fri

driknél. ‘ \

84. Ula‘szlór'iak la' vóll [б veze're? e's lw'l ver@

meg а’ TörökäÍwl ŕ'
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Hunyadi Ján os, a' ki a' Törököket Bel

grad alól elker'gette; Szent lmrén él és a' Vas

k a p u n ál Erdélybe 's Nissánál Bulgáriába erössen

meg verte. Ennek lett a' S z e g e d i liékesség a’

.következése 1444.

85. А’ Szegedi be'hesse'g a'llandó vóll e' f’ ’s mi

lell a’ hövelkeze'se? ‘

Нem vólt, hanem még azon esztendöben fel

hontatott‘ uns'zoltalván erre Ulászló az Európai Feje

delmek 's kivált a' papok által. Nagy sereggel a

' zért bé mrnyen Bulgáriába és Várnánál tábor

ba száll., éle’rkezik a' Török is, megütköznek, de

szerentsétleni'il, meri a' Magyarok erössen meg ve

“тeнek. Maga a' Király is el esetl, Швek fejét

levágván dárdába huzva hordozták szélyel a' tábor

‘ ha a' Törökök. Sír irása a' következendö deákúl: .

Bomulidae Cannas, ego Varnam clade notavil

Discite mortales non ‘temerare fidem.

:Me nisi pontifices jussissent rumpere foedus,

Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

`lkfely így fordittodott magyarra:

Az a' kiomlott vér, rettenetes festék!

Melyel Rómaíak tégen Cannát festék.

Nékem is a' midôn gyözedglmet várna

Képzeletem, akkor leve hires Várna.

Azon nagy veszélyröll a' mely rajtam esett

Ott végezém éltem , oh szomorú eset!‘

Тaнu!j rajlam minden 's akárki mint unszol,

Hitet suha ne szegj, mert nem ~tudod hun szóll

Végsö sententiát az Itélö Bíró

Iejedre, ki Mennyel és a’ földel bíró.

Engen) is a’ Papok a' frigy felbontásra

Ha nem hajtnak vala, oly шагу verontásra

\
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Hiszem a' Magyarok hogy nem jutottanak

Vólna, 's ki hitet szeg lásd mi jutott annak.

De hogy nem nyughattam sem estve se reggel

Töllök, itt már halva fekszem nagy sereggel.

Ez -az oka azért a’ IlrIngyar Hazába

Hogy mint Egyiptomi szolgálat házába

Иgу kesereg a' nép 's ötet {így kinozza'

A’ Török, hogy rá tám a' végső kint hozza.

rövidebben:

Romát Cannaf'fengem de Várna borit el

Vérrel; tahúlj ember! gondolni a" hittel.

Meg szegették velem ezt a' Papok 's már ma

Azért nyom óh Magyar! a‘ Törökök járma.

8G. .A’ Va'rnai szerenlse'llen ülközel úla'n mil т

lekeszneh a’ Magyarok?

Hunyadi Jánost Ország Gubernátoránаk

tették 1449, 4mig a' gyermek Király az Országlásra

alkalmatos lenne.

87. Dlikel lselelwdsll Hunyadi .Ía'nos Guberna'lor

sfiga alall? . '

Drácnlát a' Havasalfőldi Vajdát megbüntette a

ze'rt, hogy őtet a' Várnai ütközet után a’ Töröknek

kezébe akarta adni. Fridrik Austriai Hertzeget

haddal és békességgel arra vette, hogy Magyar Or-.

szágba foglalásokot ne tegyen. —- А’ Rigomezo

jén Serviába ‘a' 'Pörököktôl meg verettetett, sok

ka1 nagyobb számmal lévén azok, mint a' Magyarok.

88. Mikor lelle le Hunyadi а’ Gubernűlorsdgo? 5'

’s mihor kezdell a’ Kira'ly ural/iadni ? .

Le tette a' Gubernátorságot MS2-be és‘ 5‘dik

László, a' ki Posthumusnak is neveztetik elkezdette

az uralkodást 1455 , mikor a' Török C o n sta n tz i

.naìpulyt meg vette és a‘ Napkeleti Birodalom el

\
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enyészett. Lászlónak шт}‘ Ciuéji сыныt Tu

Юra és Ministere, a' Hunyadi Háznak halálos ellen?

ségei i

89 Hunyadì, minl S-dik La'szlónak fò' veze're hól

verle meg ulolja'ra a’ Torökökel ’s mikor hóll

meg?

Meg verte a' Ter'óköket Belgrádnál 1456

a’ mikor a' ~Törököknek 200 ezer emberek vóli.

Elestek ekkor a' 'Törökök közzi'íl 4o ezervn,. és min

den hadi készületjek a' Hunyadi kezébe maradt.

Ugyan abba az esztendöbe meg liólt Ilunyadi, a'

тазa századjanak leg nagyobb Hérossa, a" Keresz

tyénségnek a’~ Tönökök ellen oltalmazó bástyája, e

g'ész Európának nagy szomoruságára Zimonba,

a’ hon'nan teste Gyula fcjérvárra hozatott Yes ott

gyász pompával el temettetet‘t'.

90. А’ Hira'ly Belgra'aiba menve'n mi iörle'nl oll ?/

' ’.9 (.ni' lell annuk q’ kò'velkeze'seŕ’ Íw'l es mikor

‚ hóll meg a' Hira'ly ?

Ott Hunyadi László a’ várnak Fö Vezére, Já

nosnak fija, Ullrikot, a'. ki öыt ingerlette, meg

ölte; a’'"miért. a' Király fogadása ellenére Lászlónak

Buda'n f‘ejét vétette. Késöbbre elment Prágába, hogy

oit a’ 7-dik Káróly Frantzia Király leányával men

nyegzöi pompát tartson. De annak megérkezése elött

hir'telen meg betegedvén, meg hólt 1457. .

9i. Iii lell .ri-:lik La'szla' ula'n.à‘ Hirafly .p

Hunyadi ll‘Iátyás, vagу Corvinus Mä

tyâs .', a' János kissebbik fija,‘ a’ kit László Király

Prágába vШаteи vólt, és on Podiébrád Györgynél

mintegy fugságba hagyott vólt, :Mátyás a’ Budai és

Pesth i. Qrszág gyülésén Kiralynak választatott 1458.
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Prägából pompás követtség ¿nal hm warmett ¿s

‘késöbbre IÁGÁ-be megkoronáztatott, minvkutánna a'

koroná't ß-dìk Fridriktí'ìl , a’ hová az Albert‘ özvegye

vetette vólt zálagba, ki váltotta. Kiràlyságra Iépése

kor Szilágyi Mihály a’ nagy báttya Ország Gu

Èernátorának neveztetett, mint hogy ö még nagyon

ifjú vЫ’.

92. Milsoda ‚задаёт folylaloll? .

Hadakozott: ‘1~ben Podiebrád György

Csèh Királyal az ipjäval, Pál Pápának índittásából

azért , hogy ö Országába a' Hussitákot meg мenта

te vólna, ‘mely hadnak a’ lett a' következése, hogy

Mátyás a’ Cseh Királyságtól el esett.

2-szor Hadakozott‘ a' Törökökkel, a' Икet Er*

délybe a' Kenyér mezvje'n Kinisi Рай1 és Bá

thori István vezérei által keményen .me‘gvert.

3-sz0r Hadakozoü 3-dik Fridrikkel tübb' rendbe,

ůtoljára 1485 Bétset elfoglalván egész Austriába ‘11-

ralkodni Катиt és azt bírta haláláig.

93. Íl/Íilsoda hiba's ‘seйliЕдeт! vóllak Ma'ly‘a's‘

nak? .

Hibás tselekedete vólt az Бoгу Szilágyi M i

hályal, a' Мнe!‘ a' koronát köszönhette, méltat

lanúl bánt, a’ Világos vári fogságban tartván ötet.

Hibázott abba is, Нoгу Р odi ébrád ellen ogy

igasságtalan és oknélki'il való hadat киdcй. Hibá

zott abba is, hogy Vitéz János Esztergomi Er

seket, a' ki néki nevelöje~ vólt. a' Vis egrádi

várba fogságba tétette.

94:' Alili ада! :elle ‘nада’! z7163z‘: ó'rölire' eml'e'l'ieze‘

lesse' a’ Magyarok eló’ll? hól ’s mikor hóll

. meg? '

Azzal, hogy nagyon igasság sz'eretö émbelf 'VÓÍÈ
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innen hal'ala utân ez a' példa beszéd мы: rólla: meg

hóltMátyás Király ’s oda az igasság. Emlé

kezetessé tette magát azzal, hogy a’ Budai Várba

egу hires Bibliothékát állitott fel, melybe 5o ezer

darab könyvek “тaк. Könyv nyomtató müh’elyet

és .Tsillagvi'sgáló Tornyot is építetett. Meg hólt

B'éisbe Virág Vasárnapján 149o~be .eltemettetett

Székesfejérváron. Kinek is Sír-irásа a' következendö:

Corvini brevis baeo urna estxî'~ quem magna {мeтur

Facia fuisse Deum, fata fuisse hominem.

Mátyás sírja ez kit Istennek vélt vólna

A' föld,‘ha a' halál mást rolla nem szólna.

‘95. Hi lell Illa'lya's ula'n Hira'ly? ’,y milyen em~

ber vóll .7' .

2-dik Ulászló Cseh Király, a’ ki nagyon te

hetetlen ember МН, a' мaдaм dobsze névvel

“МсИМ. Hadakozott velélkedö Társahal, de az

Ország kárára. Késöbbre a' királyné halalával, не)’

a' szomorúságnak adta magát, hogy bé zálkozva sen

Иt magához nem botsáttana, és az Orízág dolgairól

is semmit tudni nem akarna. 1 . `

96. Ula'szló alall mi ада” a’ paraszl hadra al.

‘ lralmalossa'gol `s hoду lell annali ve'ge ? ' .

А’ .Török Udvárnál lévö brlsö мы“, a' hon

ми né'melyek úgy gondnlkodtak,. hngy тost jó len

ne a'. Törökök ellén haddal menni. De se pénz, se

‘luitona nem lévén, a' Pápa engedelmóbi'ìl keŕesz

tes hadat hirdettek. Erre a' parasztok nagy számmal

egybe gyůltek, és egу Dosa György nevü Szé-‘

kelynek vezérlése alatt a' Nemességet öldösni és Amin

denfelé égetni és pusztitani kezdették. UtoljáraÍZ á

polya János Erdélyi Чaшa verte öket szélyel
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Temesvárpál, Dosát elf'ogta és hallatlan bünte

téssel büntette meg. Azután le tsendesedtek.

97. Milspda Tò'rve'nyes Hö'ny‘v hozódoll Ula'szlo'

alall ’s mikor ho'll meg?

А" Verbötzi àIstván Decretum Tri

partit uma‘ t5|4be mely a' Màgyaroknak máig is

törvénycs könyve. Meg hólt {5i6’ba. `

98. Ula'szló ula'n la' [вил а’ Hira'ly ?

:a‘dik Lajos ai ö neveletlen fija, a' ki második

Soliman Török Tsászárnak egy követjét megölet

‘vén, azzal Országának és magának nagy veszedelmet

' okozott.

9g. Hól Iднe'м a’ Magyaroknak ez a’ лаgу ve~

szedelme Lajas alall? '

A’ Mohátsi mezi'jken Baranya Уйr

megyébe 1526ba' Augustus :r9-dik napjári. A'

mikor a’ Solimán serge zoo ezerböl állott, a' Ma

gyaroké pedig Бak 26 ezer vÓlt: Á' Magyarok Ve

zérei .vóltak 'l‘omori Pál Kalotsai Ersek és Zá

.polya György a' Vajda testvére, ’s jelen le

vén a' Király is meg ütköztek. Elsöbben a' 1mi».

gyaroknak látszott a' szerentse kedveznifde 11to1

jára a’ Sokasággal nem bi'rván, meg gyözettettek.

3A' Király egy ki árudott patakba fuladott. El ve

szett a' Magyarok közzi'il .22 ezer, a' FÖ Vezérek

és a' Nemességnek nagy része. Minden hadi kéèzü

let a' Töröknek prédájává lett. Onnan a’ Török

egyenesen ment Budára ’s azt elfuglalván onnan

sergeit pusztítani szélyel bntsátotta, a' iiik sem a’‘

ko'rnak sem a’ nemnek nem kedveztek. Ez a' sz e

rentsétlen Mohátsi vezedelem 200 caer

emberébé került Magyar Országnak.
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HARMADIH SZAHASZ.

Az Austriai Házból. való Hirályolt’ Histó

riája.

1oo. Ha'ny Iiira'lyok uralkodlamik a7. Auslriai

Ha'zból?

Tizen bárom Iiirälyok, .ily rendel: 1-sö Ferdi

nând ~ Maximilián —‘ Ptudolf- 2-dik Máìyás  2-dik

Ferdinand — 3dik Ferdinánd -— t-sö Leopold — щ‘зб

Jo’sef  3dik Károly  Mária Thérésia -. 2dik Jo'sef

 2-dik Leopold ‘- 1-sö Ferentz.

no1. А’ Moha'lsi veszedelembe elveszve'n Ll'zjoa‘Y

Hira'ly, И!i .larlollak jusl a' .ll/Iagyar Hz'ra'ly

sa'ghoï?

I-sö Ferdinánil Áustriai Fö Hertzeg, a’ ki

nek felesége Anna Lajosnak tes'tvére \ólt. Enn'ek

a' részén vólt az özvegy Királyné és 'a', Palatinus

Báthori István. De just шипt a' Királyságlioz Zá

polya János is S’zepesi Gróf és Erdélyi Чaшa

azért, hogy a’ paraszt hadat le tsendesitette.

ma. Мать Zell а’ I‘iira'l'yij

ÍMind .a’ ketten , inert Za'polyát nómely F6

Bendek Tokàjba Királynak kiáltották, onnan Bu- .

dára, onnan Székesfejérvárra kisérték és n-dik No’

vemlir. 1525-521 ineg koronâzták, minekutánna a"

Lajns testet l’negkeresvên szomorú pompával elte

mették' vól'ná. Ezt tselekedték a‘ Ferdinánd részén

lévök is más es'ztendöbe Ferdinándal, Posonba Ki'

rálynak ů‘álasz’ioiták és .B‘dik Novembr. 1527-be Széa

kesfejérváron meg koronázták;

103; Zl/Iit lsina'lnah ma'r a’ he'l Hira'lg.'ok?
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Egymást üldözni lie/dik: Ferdinánd Zápo

lya ellen ‘(ЕЩЕ sergeit, a' kiktöl a' Zápnlya köve

töi meg verettetvén, ként'elen lészen Zápolya Len

gyel Országba menni, a' Sogorától 'Sigmund Ki

rálytól segitséget ‘remélvén , de midön' nem Мaрс",

ogy L ás ki nevü Le'ngyel föembert Solimánhoz Ш!

döu, ’s általa maет 'oltalmába ajánlotta 's tölle se

gítséget; lcért внe1 a‘ inondással élvén :

Flectere si neq‘ueo Sup'e‘ros, A'cheŕonta mpvebo.

Plút'o ‘serge segijt, im 'nem a'd segedelmet Olympus.

104. Б’ОПта’гЬЁЁe'НЗ e'' .iegz'lse'ge'l? ’S mil lu'va'nl

lölle ? ~ ~

Solimän êegitsëgét igërté,«és aжt izente néki,4

hogy tavaszszal‘ mennyen eleibe a' Mohátsi ‘шezбк

re. Ezt Zápolyá meg tévén Solimán öыt nagy

emberséggel fogadta, e'gyütt lìuda'ra mentek, 's ott

a' várat néki által ad'ván 's rńellette segitséget hagy

ván ment Bétsnek, hogy elfoglalja. De 23 na

pi ost.romával is semmire sem mehetvén, viszsza jött

Budára m'ineliutánnà 22 ezer emberét az ostrom а;

lan elvesztetto volna.

105. Buda'n mil lselekedell? ` ~

János Királynak az Ország lioŕonájäi a'. töbl)nodiumokkal e.ggyütt által adta, öыt az' országlásba‘

megerösítette, a’ Bendeknel: aj'ánlotta' és segitségei

hagyván mellette viszsza menì Constántz‘inápolyba.

1o6. Sok viszoniagsa'gòli uia'n Í’iól' be'lie'l.lell meg a’.

Аe'l Hira'ly? ìs hiilâoiÍd felle'l'el’eh alall ?

Nagy Váràdon 1'538àba‘ а’ következehdö Ш‘

'tételek alatt: . ‘ ‘ .

i-ben Вoду inim‘l a' Király a’ Kiŕályi

titulussal, és birtokait tartsá meg.'

З
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2szor А’ János halála utân Erdély Magyar Ór

szág részeivel száljon. Ferdinándra. ‘

3-51or Нa Jánosnak fja születnék, az az attyá

nak örökségét Szepesi Hertzegi titulus alatt bírja.

107. Ехаn lae'kesse'g ula'nn mil lselekszih Ja'nos?

Bé jö Erdélybe, hogy Májlátot és Balassát a’

kik Ferdinándhoz állottak, meg büntesse. Szász

S ebesbe roszszúl lesz. 's Budáról azt az örvendetes

tudositást vévén, hogy a’ felesége Isabella neki

fijat szi'ílt, örömébe a’ gutta meg ütötte 's meg hólt

1S40-be. Teste Székesfejérvárt temettetett el. A'

íiját János ’Sigmondnak nevezték.

1o8. ‘A’ ila'nos hala'la ula'n mil lsinall Ferdindncl? ‘

e's mi lörle'nik a’ gyermekkel? .

Ferdinánd serget küld bé Buda elfoglalására, d

viszsza verettetik. Azonba Solimán is bé jö, al

gyermeket meg‘nézi 's Budát elfoglalván Isabellának

azt izeni , hogy addig Budát magának tartja, mig a'

gyermek' fel nevekedik, Isabella mennyen Erdélybc

és bírja azt Magyar Ország részeivel együtt. Ekkor

Isabella ki jött. Budáról azt a' Török elfqglalta

1541-be és birta 145 esztendeig, a’ mikor x-sö Leo

pold viszsza foglalta.

109. Isabella Erde'lybe hogy e'll? ’s mikor lióll

meg .p ' = .

Isabellának tsendességét Erdélybe meg zavarta

MartinusiusGyörgy VáradiPüspök, és Já

nos Sigmodnak a’ ki Választott' Magyar Királynak

’neveztetett, a' Tutora. Ez az Országot a’ Ferdinánd

kezére akarta játszani, de elóbb meg ölettetett Al

vintze n, mintsem azt megérte vólna. Isabella

azlíirályné is meg holt 1559-be.



_.,35 __

no. На’l Ferdina'nd milíor hóll meg? .’.r hi lelt ц

la'nna Hira'ly?

Meg hólt 1564-bc és utánna Király lett Maximi

lián. ‚

nt. Az Ja'nos ’Sigmond ne'mely Va'rail Ilía

ximz'lia'n alall elveszlve'n “heд, e's Шl kiil

. dò'll segilse'ge'rl?

Békési Gáspárt küldötte Solimánhoz segi

жgём; Solimán :56E-ba temérdek швеgы jött Ma

gyar Оrнá; felé, Belgrádnál. le telepedvén János

'Sigmond hozzája ment a' kit ö nagy. pompával és

emberséggel fogaddtt és gazdagon meg ajándékozott.

‘

112. Belgra'dlól Solima'n merre menl? ’s Szìgel

va'ra'na'l In' lelle maga'l halhalallanna' E’ Y

'Belèrádtól Eger várának elfoglalására akart men

ni de meg térvén ment Sziget ellen,‘ melyet os

пoливa1 körůl vett. Af Várat örzötte 'Zrinyi Mi

klos. Zrinyi a' Törököknek a’ várból temérdek

Мrl es шunыt okozott. Végre az embereiböl' ö is

kifogyván, és a’ várbeli épületek is iüzbe borúlva lé

vén, kiütött a’ várból és mintegy másodil: Leonidás

magát a’ hazáért feláldozt‘a. Az ostrom ideje alatt

meg hólt Solimán is.

n3 Ja'nos ’Sigmund nem be'ke''llell e' meg Maxi

milia'nnal? e's Ja'nos oszla'n mil lsina'll "s т!

hor hóll meg ? .

‘ Meg békéllett'; azután 1571-be János Maros Vá

aárhelyen Ország gyülést шrtott, a' hól az Unitária

vallást negyedik törvényes vallásnak bévétette , ö ma

gais Unitárius lévén. Onnan ment elébb Vétsre

`éS Görgénybe, azután betegen Gyulafejérvár

ra, a’ hól nyavalyája ‘meg terhesedvén meg hólt és

. 3,! .
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a' Zápolya familiat bé végezte. Utánna Erdélyi Fe

jedelem lett ßáthori Is.tván.

114. lllilyen ember vóll' Rudolf a’ ki Maximilia'n

ula'nn liò'velkezell? .

Rudolf Tudományokat szeretö ember vólt, i

dejét Prágába töltötte, fö gyönyöriìsége't a' tsillag

vi'sgálásba és az értz választás' Tudománnyába talál

ván. A' honnan az Országdolgaival keveset gon

dolt. A’ Törökökkel váltózó szerentsével egy darabig

hadakozott, végre velek 2o esztendei frigyre lépett.

115. Ha'l Ba'llzori Islva'n milyen Fejedelem vóll ’s

mi vóll a’ .rzerenlse'je .7’ ‚

Báthori [stván nagyon jó Fejedelem vólt, a' 11o11

nan az a'. szerentséje lett, hogy.Lengyel Királynak

választatnék , ‘a’ mit el is fogadott, bagyván a' ma

ga testvérét Báth ori K risto fót Erdélyi Fejede

lemnek, 1576-ba. ' '

‚116. Ba'lhorì H.rislof mirò'l emle'lœzeles? ’.r lu'vóll

. а’ liövelkezò'je, ’.r milyen ember ?

. B áth ori K ristóf arról emlékezetes, hogy a‘

Jésuitákot Erdélybe bé hozta, és .Dávid Feren- „

Inet az Unitáriusok Püspökjét a’ Dévai .fogságba

tétette. Lett utánna a' Fejedelem a' fja. Bátho

ri 'S.igm ond, a’ kinek elébb még neveletlen lévén,

Tutorai vóltak, de ezek egymással veszekedvén leté

tettek , az'után Gétzi `121r1 0s Ürszág Gubernátorá~'

nak tétetett. Ez alatt jól folytak az Ország dolgai ,

hanem a' Gétzi halála után Báthori ’Sigmund változó

eszével magának és az Országnak teméntelen bajt és

kárt okozott. ‘

117 Hílílófl .rzenvedell ekkor Erdély1 igen soltar?

ёs‘ Íu'h Aezdelle'k ezen .szenvede'se'bó’l la' emelni?
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Szenvedett Erdély Básta Gy örgyïtöl Bu

dollnak Cenerálissától, és Mih ály Ilavasalföldi

Vajdától , a' kik mind a' ketten nyomorgatták a' löld

népét. Ez az utolsó Báthori Andrást is а‘ ki

kevés ideig Fejedelem vólt, .meg verte Szeben vi

dékén, a' kit, midön az Országból Molduva felé ki

akarna szaladni, ogy Ördög Balás nevü Csiki szé

kely meg öletett. De Mihály‘ Vajdát is a' Tordai

mezökôn tulajdon sátrába meg ölette Básta György

katonái áltál September 7‘l<én 16m-be kinek sír irá

зa a' köyetkezendö;

Вt fekszik egу Tolvaj és kegyetlen oláh

Ki, mint gyilkos Néró vesztünket kайсы.

Utazó ! rakj ganéj dombot a' sirjára

El pre'dált kintsünknek mely legyen ‘az árr'a.

Ezen nynmoruságokból ki kezdett az Ország {ö

ni Székely M‘o’ses és Botskai Isdvá‘n Fe

jedelmek alatt..‘ ' '

118. Ванhа! Islva'n i'nilsòda be'hesse'gel liò'lò'll

Кайф/(11, milior e's mik annalx ¿felle'lelei?

Kötötte ai .úgy пeveни В c' tsi békességet 160S-ba

melynek feltételei a' következendök:

1-ben Hqgy la’ Protestánsoknak szabad vallásbeli

gyakorlások legyen az Országban.

:i-szor Hog'y az elsö Оrнá; gyülésén Palatinus

va'llasztassék.‘ ‘ ‘

3-szor Hogy a‘ korona az‘ országlm. hozattassék

viszsza Prágából. . .

4-szer .Hogy Botskai 'bt'rja Magyar Országból a

zokot, melyeket Báthori ’Sigmond birt, ha gyermek

‚ nélkiil hal рeф; mvg száljanal:' azok Rudolfra.

Butskai ezen békesség uta'n tsak ham‘ar mcg hólt.
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119. Hi lell Ванда! ula'n Fejedelem ?. e's Rudolf

ula'n Magyar Iíìra'ly ? .

Botskai után Fejedelemnek választatott ugyan e

lébb Rákotzi 'S'igmond, de ö betegeskedése mi

att nem vállalván lett a’ Fejedelem' Báthori Gá

bor 1Go8-ba. Rudolf után pedig a' Király lett 2‘ik

Máttyás.

12o. Ba'lhori Ga'bor mz'lyen ember vóll? ’s mi lell

а’ ve'ge? ’

3151r hori 6611o‘- szép tehetségů és formáìú

ember vólt, de kitsapongó életi'i. Az Erdélyi Szászo

kat sokat kinozta a’ honnan ök is sokat boszszan

tották ötet, a' ‘Havaealföldi VajdátS orbánt ellene

kihiván. Utoljára Nagy Váradon Szilasi Já

nos és Nadányi Gergely által mikor a' чтo‘:

kiviìl szekereznék agyonïszuratott 1613-ba.

121. На’l ma'sodili .llla'llya's mirò'l emle'kezeles?

Arról emlékezetes, [хogу a' harmintz esztendös val

lásos háború ö alatta kezdödött Cseh Orsz'ágba i6r8-ba.

.122. 'Hi lell Ba'lliori Ga'lzor ula'n Fejedelem?

' mileyen ember vóll? ha'l 2-d1'k Ma'lya's ula'n

‘ Iíirdly‘ Ё’

Bât hori G ábo r után Fejedelern lett Beth

le n Gáb or 1613-ba. Ez jó Fejedelem vólt, a' tu

dosoknak és a' tudományoknak pártfogója, a' minek

. eleven bizonyságai az akkori F ej é r`v ári Bibliotheka

és Kollégyom, Ez most N, En yeden, ugyan töllc

szép jószágokkal meg ajjándékozva, virágzik. Má

tyás után lett a' Király z-dik Ferdiná nd.

1'23. Вышeл Ga'lmr mìlsoda be'kesse'gel kò'löll 2-z'1x

Ferdina'ndal ? ’s mi vóll nevezelesebbfelle’lele Ё’ .

A’ Nico lsburgi békességet Morvába 1G22fbè

melynek nevezetesebb feпешe a' vólt , hogy a‘

_ l
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Protestánsoknak szabad valliísbeli gyakorlások le@

gyeno

124. Belhlen Ga'bor ula'n ki lell а’ Fejedelem?

Szinte esztendeig vólt az Ózvegy Brand'eu

burgi Ka‘talin, de ö lemondván elébb Bethlen

István, a' Gábor tes’tvére; azután elsö RákotziY

György lett Fejedelem.

125 3-dili Ferdìna'ndal' milsoda be'kesse'gel ИЩЕМ

Ra'kolzì György? ’s mi vóll annak {б fel

le'lele Í’

A' Lintzi hékességet Felsö Austriába 16З5-be,

melynek nevezetesebb feltétele a‘ vólt , a’ mi a' fe

lyebbioknek, hogy. a' Protestánsnknak szabad ‘Ы

A lásbeli gyakorlások legyen.

126. Malrodik Ra'kofzi György Fcjedelem milso~

da szercnlse'llen Найдa elegyedell ММ? ’s

mi Zell ebbò'l Erde'lynek пoтoп/1 sorsa ?

A' Török Начaл‘nak, a' Tatár (lhámnak , és a'

Magyar Király jovaslásának ellenére a' Lengy el

had'ba, a' hól meg szш‘тайn, sergei nagyobb re'

szint' le vágattak és el fogattak. Ekkor оsett Кё

mény János és Apafi Mihály 'a Krimi Ta

Мr raьзёаьа. Maga Rákotzi is aй; шdott kevesed

magávаl meg szabadúlni. Azután a' Török Tsászár

rendel'ésébôl, a' Bákotzi engedetlcnségéért, a' Tö-‘

rökök, Тaйrа}: és szomszéd Oláhok Erdélyre тeк

és ш mindenfelé Шzzы, vassal pusztitották, Суп

la Fejérváron az Ország Leveles-tárát és a’ Bethlen

Gábor Bibliothékáját íelégették, egy szóval az Or

szágot a‘ leg nagyobb inségre juttatták 1GSS-ba.

127. J1’. Törük Tsa'sza'r а’ Hendefilò'l mil Íu'va'nl?

e's l.'iÍi Zellek а’ Fejedelmek ?

А’ Tö1ök Tsászár aztkivánta a" Rendek‘ti'jl, hogy
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Iìákotzi helyett йj Fejedl‘lmet válaszszanak: ekkor

választntták a' Rendvk Rhédei Ferentzet, de

ö tsak hamar a’ Fejedeleniségröl le mondván, helyé

be va'lasztották Bartsai Ákost. Ez is Kemény

Ján os miatt Fejedelemségét, ёletével egyíitt el veszt

vén Apafi Mihály tétetett Feiedelemnek a' ki el

len Kemény János ШИНt ugyan , de Nagy Szöllösnél

tölle, és a' Törököktöl meg gyözettetvén el esett és

egyedûl Apali maradt Fejedelemnek 1G61-töl fogva.

128. Harmadik Ferdina'nd шёn elsò' Leopold le'

a" Hira'ly, hól verle b' meg a’ Тогд

höher? .

Meg verte .Szent Gothárdnál' Vas Vár

megyébe '1664-be, a' hól a’ 'I‘'örökök sokat vesztettek,

még is Leopold velek a' Vasvári kékességet meg

kötötte a' Magyarok hirén és tudtán kivůl, a' mi

рeк nagy békételenség lett a' következése. A' bé

kételenek támadást akartak inditani , de ki tudódván

elfogattattak és részszerént Bétsbe, részszerént Né

metújhelybc ‚ részszerént Grаetzbe ki végeztettek.

Ennek köifetkezéséi'il küldettek 1671-be a' Protestáns

Papok is gálya rabságra, a' ltonnan На esztendö

múlva szabadúltak meg.’ . .f

1.29.‘ llfikor velle .Leopold Buda Va'ra'l а’ Törö

‘ líöklò'l viszsza .7’ Ё‘) mi lell q’ ‚(диeтe/2636?

.i686-ba, minekutánna 145 esztendeig a’ rI.‘örökök

kezébe lett vólna. Ennek következése lett a' .Posoni

Ország gyülése 1687-be, melybe az örökös követke

zés a' Magyar Királyságra az elsö szülöttség ÍuSSárt

âltal'adódott az Austriai Háznak, és ~1.-sö .Íó’sef

a' Leopold fja örökös Magyar Királynak koronáz

tatou.

‘
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130. lWikor hóll .meg Ара}; IWIВa'ly? ’s mi mel

lell menl Erde'ly az Auslrìai Ha'z’ halalma

ala'?

'Meg hólt 1G9a-be a’ kinek halála után készůlt

B'eihlen Miklos és a' Rendek közben járására

az a' Szabadság Levél (Diploma, melyet

Leopoldinum Diplomának is hivnak, mert

t-sö Leopold adta), mely mellett Erdély тaят az

Austriai Ház hatalma alá adta. Ebben Erdélynek

polgári és vallásos jussai és szabadságai ki vagynak

tóve, melyeket megrontani nem szabad.

131. Eugenius Leopoldnak fò' veze're hól veri megr

erò'ssen a’ Töröhökel, ’s ezl milsoda 6151113s

se'g kò'velle? ‘

Zentánál Báts Vármegyébe t697be melynek

a' Кеды/ítаi békesség lett a' következése i69g~be

mely’ne Erdély a’ Török oltalom alól kivétetett, és

az Austriai Ház oltalma alá adatott. '

132. А’ Leopold u'lolsó ide/'e'l mi zavarla meg?

mikor hóll meg? ’s lu' lell ula'nna Hira'ly ?

A' második Bákotzi Ferentz zenebonája, melyet

sem ô , sem a' fja Jo’sef nem tudott le tsendesíteni.

Meg hólt 1-sö Leopgld 17o5‘be és lett utánna a'

Király a' {iia 1-sö Jo'sef máx' 1687451 fogva, meg ko-'

ronáztatva lévén. ‘ '

133. .lo’sef uralhoda'sa liezdele'n mil hirdelell ki?

Ra'kolzi es re'szessei hajlollak e' az. ¿dián-.

‘Шла?

Jo'sef mindjárt uralkodásq kezdetén közönséges.~

bntsánatot hirdetett azoknak ,t a' kik az engedelmqs

ségre viszsza térnének. Rákotzi mut'atta‘ ugyaq

hogy hajlandó az ajánlásf‘ elfogada'sára, de v31os115’
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’gal nem vólt a1.. 17o5-be' Sz etsénbe pompás

gyülést tartott Rákotzi, a' 11o1 magát Magyar

Ország részei U‘rának és Fejedelmén ek

nevezte. Az Onodi gyülésbe 17o7-be a' Thurotz

Vármegyei követek meg ölettek, hogy a' békességet'

jovasolták. Útoljára tsak ugyan meg verettetvén ’S i

bónál és egyebütt is, ki ment az Országból és,a'

Szathmári egyesség által 17u-be a' Rákotzi

zenebonának vége lett, a’ mikor már Jó'sef meg hólt

van himlabe. '

.34. мы ula'n aan. Hardy mi'fwda Vara: e'

pi'llelell meg Erdélylze ? '

A' Gyula-fejer va'ri Várat 171E-ba, mely rólla

Károly-Fejérvárnak neveztetik.

135. Ha'rolynak fija nem le've'n a’ l;övelkeze'sre

ne'zve mil a'llll‘oll fel?

Еgу Rendelést hozott béa' maga наши, me1у

pragmatica Sanctionak neveztetik, mely sze

rént'elsöbben a’ nagyobbik leáuya Mária Th é ré

sia és ennek maradéki következzenek; azután a’ kis

sebb leánnya Mária Anna és annak maradékai.

Ezt a' Magyarok elfogadták 17a3-ba. Az idegen ha

talmasságokkal bajosabban ment a’ dolog.

13G. Ha'ny hadal {oй‘l11l01l Ha'roly a" Törököli

ellen? 's milsoda lne'hesse'gekkel ve'gezle? ’4'

mikor lw'll meg ?

вettы, az elsöbe szerentsés .vólt Károly, mort

Eugenius és Pálli János vólt a' vezére, a’ kik

Belgrádnál a' Törököket erössen meg verték, ez' vég

zödött a’ Passarovitzi békességgel 1718’ba. A'

másikba szerentsétlen vólt , тert már Eugenius nem

'élt: e’ végzödött a' Ilelgrádi békességgel 1739-be.

Meg hólt Károly 174o-be.
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137. Ha'roly ufa'n lu' lell Iíira'ly? e'.r mz'lsoda hw

dal fub‘laloll?

~ÍMária Thérésia a' leánya 1740-1111,}! kit a'

Màgyarok tisztelteltek és szerettek. Ez jussainak o1

talmazásáért tsak nem egész Europával hadakozott.

Leg hatalmasabb ellensége vólt z-dik Fridrik Burkus

Király, kivel a' 1‹ö‘/et1‹ezёs felett nyoltz esztendeig

hadakozott, melynek Silesia elvesztése lett a' 1161111

kezése az Acheni békességgel 1748-1121.

138. llla's lma'al nem .{06411l0ll e' Fridrìkkel?

Vagy igen a; úgy nevezett hét esztendös 11611o

rut; mely kezdödött 1756-ba és végzödött a' Hu

b e r t s burgi békességgel 1763-1311.

13g. lllikor le'lellek halona'kha' a’ Sze'kelyek? ’s

mi'kor hóll meg ÍVIa'ria The‘re'sia? ’

A' Székelyek katonákká tétettek 17626364be,

minckutánna a' Madé‘f‘alvi szerentsétlenséget нeмed

'ték. Meg hólt Mária Thérésia 17'8o-ba.

14o. Ma'ria Theresia ula'n la' lell a’ Hìra'ly‘ ?

niilyen ember vóllÍ' ‘ ‘

Második Jo'sef, má/r az elött Romai Tsá

szárnak lévért' koronázta'tva. Ez nagy uralkodó vólt

és jó ember, ‘mert az emberiség sorsát tudta érezni.

A' Vallásos türedel'emröl való rendelését ki adta

178|-be: az örökös jobbágyságot eltörölte és más sok

jó változtatásokat is tett.

141. Ma'sodih. Jofsefneìi uralkoda'sa alall ha'ny la'

mada'soh e's hаdа]: vóllali .7’

Voltak két támadások: egyik Erdélybe 1784-bc

Н6ra és Kloska lázzasziók alań, a' kik elfogai.

tatyán példáson meg büntettettek, 's a' lázzadás le

tsendesedett. А’ másik vólt a’ Catholicús Bel.

gáknál , hogy bizonyos jussaikba meg se'rtettek vólna`,
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ennek a‘ Jo’sef rövid uralkodása alatt nvm lett vége.

Az elsö hadja Jo'sefuek vólt a' szövettséges Bel

gákkal, a''kikkel minden vérontás nélki'il meg bé

kéllett. A’ másik hadja vólt a' Törökük ellen, a’

melyet nem ve'gezhetett bé, a' halál által Ugo-be meg

akadályaztatván.

142. Мата”x Jo’sef ula'n la' lell Iiira'ly? ’s mih

.kel pбl( ennek baja?

Második Leopold Jo'sefnek" 'trtvére az

'elött Toskaniai Nagy Hertzeg. Ez a' Jo'sef ujitásai

által okozott mozgásokat igyekezett le tsendesiteni.

A’ Töröïkökkel .Sz’isztovba meg békéllrtt, a’ Bur

kusokkal B ei ç h en b a oh b a, a’ kik Jn’sef ellen

támadtalç vólt a," Törökök mell’ett. A’ Belgákot is le

tsendedesítette. ßudán .Ország gyiilést tartván magát

meg koronáztatta és az Országnak sebeit kivánta bé

gyogyitani. A.zonba a' Frantzia Bevolutio

1789’t61 fogva ki lévén ütve a’ Frantziák neki hadat

izentek. ‘ .

143, .Vell e' Leopold re'szl ebbe? kt' lell ttla'mza

Hira'ly? '

Nein vett, mcrt meg hólt, még két esztendöket

sem uralkodván, 1792be és lett utánna t-sö Fe

re ntz, most is ditsösségesen uralkodó Fejedelmünk

' a‘ Király. A’ Fran'tziák a' had izenést ö Felségének

is meg ujjitották, és négy hadat vólt kéntelen a'

Frantziákkal folytatni változó szerentsével. 1815-t51
fogva a' Birodalomba es igy a' két Magyar LHazziba

is békesség van, a’ mit az Isten tovább is tartson

meg.

144- Е:eп be'kesség’ iarla'sa alall milsoda пeшиe

lesse'gek lörle'nnek a’ ke'l Magyar Haza'ban?

:B16-ba és 1817be aratásig а’ nagy sziìkség és

/
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abból követtkezett éhség miatt, sok ezer'lakossai Er

(lélynek é'nelhalásra jutnak. Ezen utolsó esztendöben

jött Felséges Fejedelmünk ha'zánkba, hogy a' szük

ség és nyomoruság miatt elalélt szegény föы népei

jelenlételével vigasztalja és jótéteménnyeivel ihsége

böl felemelje.

Nevezetes dolog az is, hogy i'elségcs Úrunk .P`oà

sonban 1S25’ben Ország gyülést tartviín, ott felséges

Hitvessét Károlina A „Зuмаt Magyar Ország

145. Íl/Iilsoda'ma's nevez'e‘l'esse'gel'i Á'Íirle'nl'el'i.7ì

A’ mi Hazánkban nagyon шва és azért sz'oliaì

lan történet vólt az hogy 1828‘ba ai' sa'skáknak szá111

talan sokasága lepte meg hazánkoi, és abba sok ’felé

pusztitásokat tett; de talám a' télì liirlege miatt el

pus,ztulván ,‘ más es'ztendöben kártételek 'nem трasа-

taltatou.

Nevezetes 'az is, hogy Íelsé'g'es Ürunk Posonlvá

i830‘ba ujra Ország g'yülést tartván elsö szülött fiját

és Korona örökössét Fér' di h á'ndot, a' ki ezen

néven ötödik , Magyar Orsz'ág Királyának meg koro

náztatta. A' mikor is' az uj‘ Király hugy a’ Magyar

nép'tisztelétét és sz‘e'r'etetét мы inkább megnyerje

a' ko'ronázási ö'tven e'zer a‘i‘any. ‘orsz‘g'òs ajándéknak

felét az u] Magyar Akátlémiáhak,. a' masik folét pe

dig a' Vátzi Ludovicea hevü katonai hevelö Intézetá

nek .ajándékozìa.

146. [Wi me'g ëmÍÉlësÍ eìŕalemÍòì a' mi idänkben? .‹

Èmlitést érdemel az a’ sz'erentsétlen napkele'ti

nул/Муз, az' úgy пeшиe“ epémirigy , иgу cho

1era,' mely 18M-lié a‘ két Magyar Ha'zában is bÉ

ütvén 5 „мы nagy i‘ebegést és pusztitás) (‚хoть
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Nevezeteshogya' Magyar Tudos ‘ГМ‘511565

vagy Akademie, leg elsö ilyen neinü Intézet a'

:Magyar földön, 1S32-be (aтoмa legelsö innepét Pes

ten a‘ Nádornak és más sza'mos nagy Méltoságoknak

jelenlételékben. Hogy ez az Intézet a’ Nemzetnek be

tsületét és tudományos miveliidéseit mемы többro

сmeнc, e’ légyen minden igaz Magyaruak leg föbb

ohajtása.  ' '

VÉGE



KÖZÖNSÉGES HISTÓBIA

röviden

A’ Grammatica Classis számára.

А’ második Fél esztendőre.

I. JVi a’ világ vagy Közönse'ges História É’ `

A' Világ vagy Közönséges História a' Világon

történt nevezetesebb történeteknek és változásoknak

hiteles előbeszéllése. ‘

2. Mie'rl nem ф! а’ Hislória minden iörle'nelekel

e's va'lloza'sokal ele'?

Azért, hogy azok olyan sokakfhogy azokot

mind eléadni nem is lehetne; de nagyobbára ollyan

közönségesek és mindennapiak ‚ hogy azokból az

ember se hasznot se gyönyörüséget nem meríthetne.

3. Milsoda lörle'nelekel kell hogy ele' adjon?

Olyanokat, melyek a' Világon a' ‘leg nagyobb

változásokat okozták; és a' melyekbe az észnek,

a' véteknek és virtusnak rendkívül való pél

dái adatnak elé; 's a' melyeket az emberek minden

kor használhatnak arra, hogy eszesebbek és job

b ak legyenek.

4, Honnan ludjuk, hogy azok a’ lörle'nelek iga

zak , melyekel a'.HislórÍa lanít?
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Azoknak a' kutfôknek hitelességekböl, me

lyekből azok vétettek: 'ha tudniillik, azok az Iro lc,

kik a’ dolgot meg írták, vagy szemeikkel látták '

azt, vagy annak meg történése után hamar éltek, és

annak valoságps meg történését halván, úgy .irták

meg.

5. Milsoda ke'l сeдан? eszközei vannak а’ Hisló

ria'nak P

Egyik az Időnek, a’ másik a’ helynek bi

zonyos fel jegyzése. Amazt tanítja a’ Cbronologia,

ezt a’ Geographia, melyeket a' História két sze

meinek neveznek. Tudni kell hát az időt; mely

be a’ dolog történt, és a’ helyet a’ ból történt, kü

lömben mese az a’ mit az ember tanúl.

5. Vagyon ‘e' valami haszna q’ Hisáória'nak?

Vagyon igen is: mert abból esmérjük. ‚

х-Ъen Hogy van Isten , a’ ki a' Világot és abb

a' történeteket igazgatja; ugyanis sok történeteknek

más lett a' kimenetelek; mint a' mint az emberek

azt várták, vagy reménylették, ai honnan azt hozzuk

ki, hogy egy Isteni valóság van, a’ ki azokat a’ ma

. ga böltsessége szerént igazgatta.

avszor Az ag haszna, hogy a' História előnkbe

terjeszti a' Vit‘tust a' maga szépségébe, és a' Vétket

a’ maga rutságába , hogy amazt kövessük, ezt pedig

elkerüljük 's annál fogva mind jobb jobb emberek

legyünk. ‘

7. Hogу aszlali/t el a’ Hislória leg közönse'ge

sebben? .

Elosztatik két nagy részekre, úgy mint

a) 0' Históriára, mely elé adja az emberi

nemzet” nevezetesebb történeteit a‘ világ teremteté

‘



sétöl fogvaa à' Krisztus születéséig; vagу a' Világ el

зö Esztendejéiöl fogva , szinie {,ooo-ig.

Wb) Históriára, mely elé aщa az emberì

пeшzet’ nevezetesebb történeteit a' Krisztus пишеш

töl fog'va a' mi idönkig. 

` ‚

8. Az O’ Hislórìa Im'ny idö-szakaszokra usualiÍi?

Hat idö-szakaszokra, melyek a' kövefkezendök:

1-sö Menyen Ádámtól Noéig vagy az Özön vízig.

2-dik Noétól Mo’sesig; .

‚ ‚ ‘3v-dik Mo'sestöl Romulusig.

[pdik Iìomulûstól Cyrusig.

5-dik Cyrustól Nagy Sándorig.

G-dik Nagy Sándortól a' Krisztusig.

g. Ной az и] Hislória Ín‘íny ido" szalxaszokra 0.9:-,

lай‘1i?
Hat idö-s‘zakaszokra melyek’a' következendök:

1-sö Menyen a’ Krisztustól Theodosius Császárig.

„Дань Theodosiustól Mnmmedig.

‘ 3-dik Mahumedtöl Nagy Károlyig.

4dik Nagy Károlytól H.etedik ‘Gèrgely Pápáig.

5-dik Hetedik Gergely Pápálól Kolumbusig és

Lutherig. '

6-dik Kolumbust'ól és Luthertöl a' mi idönkíg.

lo. Mire való ez az eloszla'sa а‘ Hislória'nak?

Arra „из; hogy azokat a’ számtalan történeteket

és változásokat, melyek a' világba szinte hat ezer

esztendök alatt történtek, annál könnyebben ellát~

hassuk és emlékezeti'ínkbe meg tarthassuk. Hqgya

zok a’ nagy emberek és töftén’etek mintegy nyug

vópontok legyenek, a’ hól‘meg álhassunk és a"

honnan ki indulhassunk. '
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.O‘ HISTORIA..

"ELSÖ IDÖ $2,414,452.

Ádámtól Noéig, vagy a’ világ’ tcremlésé

töl az Ozönvizig, vаду az 1sö esz

' tendötöl' 1656‘ig.

11. Mikor leremlelle [лап a’ Vila'gol?

шитьe", semmiböl a' maga~halalmáhak ereje

által mint eё)‘ négy ezer esztendövel a' Krisztus 5211

letése elött. ’ .

u. ‘Hi vóll az elsö pa'r ember ? e's milyen vóll .7’

Ád ám és Éva, a' kiket az Isten a' maga ké

рёre teremtett; .és így igazakká, jokkä és halhatatè

lanokká. A' kiktöl osztán az egész emberi nemzet

elszaparodoit.

13. Наш! helyhezlelle az [мen ‘az б Zalm' hellye

` hel Ё”

A'síának a’ leg termékenyebb és kellemetes'ebb

részébe a’ Tigris és Eu fниз folyó vizei közé,

тe1? hely Paraditsomnak neт'пeten, af hól ök

igen nagy boldogságba éltek. .

14. De .rаha’й; шrюи e' ez д; ò' ôoldogsa'gok?

Nem, mert ‘az Isten parantso'latját áltál hágvéin;

сttene!‘ a‘ meg tiltott fánal; g‘yümöltséböl, a’ hon

nan boldogságokat el vesztették és ki üzettettek à'

Paraditsomból.‘

x5. Hi íízellelve'n’a’ Paradilsombol mi' mód.on (51

lenek? ‚ ‘ ‘ .

.Éltenek baromtartásból és f‘óldmívelósböl; majd

mesterségeket is találtak fel a’ magok hasznokra és

„j“
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gyönyörüsêg'el.cŕe. Kain ëpitetfe Hánoch Város

sáb‘ Á’ "asat és mu'sikát is f‘eltalálták.

$6.' De az eínlßerel'x az. [пения elhajolva'n mil lse

leliedell az [меn velek?

Az egész eniberi машeт. a’ Noé familiájáń

ими, Ózön viz által el vesztettea

MÄSODIH IDÖ-SZAHÁSZ.

Noétól Mo’sesig, vаду az Özö'nviztöl ¿gz Izraé

litálaf törvény adásáig, ‘газу а’ Vilá;

gon a’ leg régibb Ir‘óig, vagy

‘ 1656461 zzpö'z-ig.‘ .

‚ 17, Noe'nalx ha'ny ffjai vóllak'.7y . ‘

Noénak három njаi vónak u'. m. sem, Chá'm és

Jápl'tet, à’ kikt’öl új'ra eÍ s‘ìapáŕodòtt а: emberi

пeшzet. А’ földet mívelni Rezdettek. Noé szöl'löluët.

’ ültetett, a’ bórt‘ Те1 talál‘ta,. mel'ynek‘ erej‘ét гaрантal‘

ta is. .

‚в. Hбl ‚шрам meg Noé familïa'jdvaz?

A' Mesopotámiai térségen a' Tigris és Eil;

fr ates fol'yó vizei között, a' hól. ég.y Vá'rost és egу

meg' mérhetetlen magasságú tornyot, a" Bábel tor

шут, akarták építeni, a’ melyì‘tez mint‘ valat'nely Íegy

bez egybe gyiílhesseuelh‘ mikor marftäikkaf el‘távoz

fak vólna‘. ‘

ig. ПЕ‘; e'рййeдe'д e' еи' a’ r'nàgar lornyol Р

Nem, тert az Isten az ö nyel‘veket egybe штаr‘4

‘t:1, hOgy l‘gymást n'e érten'ék: aztpèdíg a‘zért tsole

.lcedm, hogу áz' ç'mberck a' föld'nek más' részeim:' is'

с! Еeфeдnёnс’г;

4 *‘ n.
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2o. Hogg" [ат/вслeh el?
l

J

Ugy, hogy a’ Noé három fijai Sç‘m, Cham és'

J á р h e t , a’ f'óld'nek . akkor esmérçtes három részoit

'egymás között fel опыты: ‚ a' kiktöl osztán több

népek származtak.

m. Мать vo’ll а’ иilágbn a’ 16g elsò' Birodalom?

A’ Babil onia i, melynek fundálója vólt Nim

rod egу únoliája Chá.mnak, hires vadász ember,

1800 és Igooloözött. Ezen Birodalomnak‘ fö város

sa vólt Bábel vagy Babylon, a' hol azt a' magos

tornyot akarták építeni, az Eufrates melleй.

22. Azula’n‘ milsoda ma's Birodalom emelkedik

fel .7’ . '

Az Assyriai a' Tigris vizén Iúl,. melynek

fundálója vólt Assur.Semnek ogy fija. Ennek fö Vá

rossa vólt Ninivé a’ Tigris mellet.

23. Ässur ula'n hik vóllak a' Birodàlomnak neve

zelesebb Hira'lyai? ’

Ninus, a’ ki Babiloniát, Armeniát , Médiát .és

Persiát’s más szomszédos Tartományokat is meg hodólt.

Az Özvegy S em itfámis eg); igen òkos ès‘ vitéz asz

szony, Babil ont meg erössiìvén, és meg szépitvén

az Assyriai Királypk lakheljévé tette.

24. Ha'l Afrika'ba mìlsoda Orsza'g 'emellxedih fel?

Az Egyiptomi; mely leg termékenyebb tar

' tomány a' világon, ennek fundálója vólt Ménes,

egу a’ Chám Imokáji közzi'il. Az Egyiptomi Ki

rályok közönséges névvel neveztetnçk Р haraok

nak, mely az ö nyelvekçn Királyt te'tt, a‘ kik elébb
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T hébébe, azután Memphisbe laktak. Az

Egyiptomi Királyok .bölts törvény adók vóltak, és a'

tudomanyoknak a' mesterségeknek pártfogói és elö

mozditói.

25. На’l a’ Phoeniliaiak‘hol laklak elsò'bben ? e's

oппап hova' jó’llek? ‘ ‘

' A' Phóenitiaiak, hasonlóképpen a' Chám

maradéki, laktak elébb a' Veres tenger partján, a’

honnan a' közép tenger' partja‘ira költiiztek és egész

szen .Syriáig terjedtek. Az Tartományoknak sze

rentsés fekvése, és a' bajó építésre alkalmatos fával

hövölködö Libánus hegye öket hires kereskedök

ké tette. ‹

26. Mìklœl lelleïh magolial nevezelesekke' Р

A’ tengereri. való kereskedés által; az üveg kё

szités és bársony festés által. Еgу Tаaut neví'i

közöttök fel találta a' betüket, vagу a' betükkel va

ló irás modját. Fö Város>sok. vólt Sido n а’ tenger

partján. '

27. А’ Görögök hól laklak elsöbben e's onnan lw- .

va' iölleln? .

A' Görögök laktak elsöbben Kis Asiába, a'

hól Jávánrol vagу Jonról, à' kia’ Japh et

maradéka “Ш, J o n iaiak n ak neveztettek. On

nan az Asia és «Europa közj fekvö szigetekre jöttek,

onnan Peloponesusba, végre tulajdon Görög Оrнá;

ba , a' hól egу Gr a e c u s nevü Vezérektöl Gr a е

c u s o k n a k nevez’tettek.

28. А’ Tudoma'nyokba e'.‘ ПШЛeГА'ЁЁeАbe hogy ([1

lollanalx az. emberek ebbe a; idů-Szakaszba?

Elsöbbcn az emberek taak baromtartásból és va
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‘ daiszatbôl днeй, azután a' fóldmivelést is gyako‘rplni

lçezdették. De fel találraflç а' rnestçrségeket is a' ma

gok hasznokra és gyönyörüségekre.l A’ Phoeni

tiaiak' hajokázása sok mesterségeket kivánt. A’ Ba.

biloniaiak' a’ tsillag x’i.'sgálás mesterségét sokra

vitték. Az Egyip tombeli ek a' képfaragásba ,

épirésbc, poésisbe, orvaslás mçsterségébe és g? БЫt

te51р1‹ bé bal'samozásábq, a' [бы mérésbe ’s 1115s01;

ba lettek hiresek. '

29. На’l а’ р’алф‘ра пe'ше hogy диода’x ш вт

bereh? .

El hajlottanak az igaz Isìeni tisztelettöl, bál

ványimádókká lettek, imádták ugyanis a' Da.

pot, holdat és a' tsillagokat. Ez a' bálvány imádás

kezdödött çlsöbben Cháldeábg a” h.onnan más

Tailq'nizinyokba is által ment,

3D, HÃ! va'laszloll идёт; ц: Islen, а’ Iii (Щи!

gz {ум Isleni „знаeтl fenn атм?

Ábrahámot', a’ ki a' Sem maradékából щ?

ló vólt, a' Мne}; az Isten meg parantsolta, hogy

çgész familiájával menne a’' Kanaán földére. Вы ö

шeе tselekedte és ott álhatatoson mag maradt az

igaz Istepi tisztelet‘be, nom külömben az ö fija l1

’в á k és unokája Já ko b is, a'' Швeй tizcnkét {ijzi

tól származòtt az Izrael ядра,

3i. Ezen .idä-.szahaszba mìésoda szerenlsç'ŕlenség

éfle az Типа! ne'pe'I?

Az, hogy Egyipfomba) a'' liová az éhség

miatt mетek vólt, annyira meg szaparodtak, hogy

a’‘ Király félni Вezdыt töllök. Azért minden m0?

.çlon igyekezett öket nyomorgatni, kemény шиnы

iwal és ’magy adóval terhelni, söt meg parantsolta
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hogy az ö elsö sz'úlött gyermekeiket'ölnék meg. A'

honnan az ó vesze'delmek közél lenni шпиoн.

HÀRMÄDIH 1D(жилыми.

Mo’sestöl Bòmulusig, vаду az Izrael né

pe Törvény adojálól a’ Bómai Biro.—

dalom’ fundálásáig, vаду 2452461

‘ 5251-ig`

‘32. Hi «17ml mbadig‘a Ai, 'az men а: Izrael пe'

pe'l , a; Egyz'plomi szolga'lalból? ‘

М o's es által, a' ki tsetsemô korába a’ Nilus

partíára ki щeки, a’ hól a' Phara h ó leánya sé

tálván, öыt meg ищa, fel vétette és. a’ Királyi Ud

varba vivén ott fel neiifeltette, ott Mo’ses 4.0 eszten

„мы; maradott és akkor ‘Зинa тeмa' maga attya~

` íijaihoz az Izraélitákhoz. .

3.3. Onnan mie'rl faloll .dra'bia'ba a' Midia'nila'k~
Izoz Р n .

Azért, inert Ш: a' biintetéstöl, mely érte vól«

zig ötet ‘жён, hogy еgу Egyipeomi emheri еgу Iz

raé'litával való. mé'ltatl‘an bánásért meg ö": és ott

штaтt J e t h r o n á 1 .mint' pá.sztor 40 eszten

deig.

34. lllilsoda p‘aranlsolalol vet! ¿Mär az. [slew

lò’l? '

Ан, h.ogy az Izrael népét az Egyipto1ni 5z015a

s.ágból szabadítaná ki.

35.. Ha'l'a’ Iíira'ly el akm‘la. e' Шаel bolszilani Ё’

New, hanem a' Mo'ses‘ tsuda tételei által Inl/2g

gyözenetvén, nehezon ugyan, men sqjnálLa több .

‘

b
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mint két millio alatt valójának el vèsztését, .de még

is elbotsátotta. 250 esztendök alatt, mig Egyiptomi

lakások шrtott, szaparodlak enn‘yire.

36. Nem ba'nla e' meg a’ Hira'ly az ö el 60ls6ll01

Y Ia'sokol, 's nem kiildöll e' ula'nnok ? '

Meg bánta, és utánnok is ki'ildött, de az Izraé

liták’száraz lábbal a’ veres tengeren által mentek , az

Egyiptombéliek pedig, kik utánnok mentek, azon

tengertól eltemettettek.

37. Illa' vóll а: oka, даgу az Arabiai puszla'kon

40 eszlendeig buidosna'nak ? .

А’ vólt az okn, hogy békételenek, zugolódók és

az Isten iránt háládatlanok “тaк; bálvány i

mádásokkal, .zenebonáskodásaikkal ’s

egyéb gonoszságaikkal az Istent sokszor meg

bántották; mely idö alatt mt'nd' el is hóltak, ketteje

ken kivül; úgy hogy egészszen й] nengzettség ment bé

a' K.anaán földére..

38. Hog)À e'llenek а’ puszla'ba P

Éltenek az égböl le hullott mannával, melyet

nap fel jötte elött szedtek.

39. А’ Valla'sra ne'we milsoda rendele'sekel lell

Íl/Io’ses Р "s ki le'lelell Fò' Papnak ?

А’ Husvéti Báránynak ételét fel állitotta

közöttök az Egyiptomból való ki szabadulásnak em

'lékezetérm  A' Tiz parantsolatokat, mint

az Isten törvénnyét a' Sinai hegyen véi'én, nekik

Нaшa: —- A’ .Szombatnak meg inneplését ren

delte. — F5 papm‘xk тeteн Áron a' Mo’ses test

vére, a’ kinek maradéki ezt a’ hivмa“ meg tariouák.

4o..‘Be' Zvi!zelle e' lwo’sex d; Izr'aell‘a’ Hanaa'n

‘ fülda're? lu' ville hdl be'?

\
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Нem vihette bé, mert.meg hólt 'életének iao.ik

esztendejében, a"kit az Isien maga temetett el a'

Nébo hegyén. Mo'ses nagy böltsességgel bíró,

munkás és az Isten akaratjának telyesitésében álha

tatos ember vólt. Irásai a' Bibliába az O' Tes'

tamentomi könyvek köztt a‘ leg elsök. Mo'ses meg

halván, az Izr'ael népét Jòsué ‘vitte bé a' Kanaán

földére, melyet akkora' Philistéusok bírtak.

4i. Josue' ula'n а‘ Birg'k 1z6n3'‘ eszlendeig i3112

galla'k az. ‘лаeи? e's hik lxò'zzüllöh пeшиe

1836‘6?

А’ Birák igazgatták az Izijaelt szinte 4oo‘eszten-.

deig, n.evezetesek vóltak közöttök S ám s o n és S á

muel. Azután Királyokat választottak.

42. Rik „так az. Izrael перепаh nevezelesebb

Hira'lyai ? '

Elsö vólt Saul; azután Dávid, a’ ki a’ ш

dományokra és mesterségekre‘tanitotta öket, maga

is szerette a’ mu’sikát és poésist. Sal am on, a'

ki böltsnek nçveztetik, ‘a’'ki a' Jerusálemi Tern

plomot építette. Ezen kettönek irásai meg vagynak

á' Biblíába. —- I

43. Ezeh ищи, mz' lörle'niÍi az Izrael Úrsza'ga'

val f'

Két részekre szakad, mert Roboám a' Sala

mon fija 'igen nagy adóval terhelvén öket tíz nem

zetség tölle elszakadt és Jer o'b oй m ot vállasztotta

K.irályának. Amaz J uda, e' pedig Iz ra el Orszá

gának neveztetett. Annak fö várossa vólt Jerus á

lem,ennek Samaria. .

44. Hik hodolla'lx ezekeê meg.

Az Izrael Országát meg hodolta Salm'anassár

Assyriának Királya; a' Juda‘ ‘Országá; N a b u go.:
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donozor Bаbiloniai Király; a' mikor is Jérusá

lem le штaмtt, a’ Salomon templo1na szélyel há- .

nyatqtt 's a' nép fogságra ‘тeleм. .

45'. Hi ronlja le ebbe a.z.. idò'fgzakçzszba gz Алу

riai Biroclalmolç” '

Arbaces Media Tartománnyánаk igazgatója,

Sardanapal и; lévén akkor 4’ Király 4egy Puha

és tehetetlen ember. 5

46. epfl( .Egyiplpmnah leg halalmasçtbb Kira'

. lya ebbe az idò'- .vzakaszbaŕ’ ’

Sesostris, a' ki az egész világot nieg bodol

t'at'ni akai'ván , nagy bajos sereggel és szárazi erö‘vel‘

.A’siára ment, és ott mindeu Tartományoket elfoglalt

és ki prédált a' .Gánges vizéig, söt még aкты is

диeт, onnaù Kis A'sián által Europába is béütött.

Végre hqza menvén minden Városba Templomokat

épittetettf‘çz Ország határát sok helyeken kölálak..

kal megerôsittette, tsetornákot Аsтott melyekkel a’

kereskedést elö moz’dította és az ellenség közelítését

meg nаштeт, Dombokat emeltetet; fél, a' me

lyekŕe azokat a' Városokat fel költöztette, melyçket

a' Nilus ki ömlésekor el szokott vólt lporítani. '

47. А’ Sesoslris uta'n való Hira'lfy'ok alall mils@

da algАolma'nyok e'pillelleh Egyiplomba?

A' Ругёш1so1д65 Obelisk'usok, melyek

közi'il sokak ma is fenn ‘íagynak. '

Mibe kälömböznek ezel@ egyma'slól 3 ’‚‹‘ mi

negre e'pillellek? ' ' .

Abba külömböznek ezek egymástól, hogy a' Ру

rámisok sok 1i6bё1д téglából és mészböl vÓltak.

cgybe rakattatva, ls olyan nagyok „знaк, hogy ló

Sàeliéi‘rel a“ teleìekre fçl lehetett menni, fel felé

.
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keskenyebbek „бы ‘s végre hegyessek. Az Obes

liskusok tsak egy darab köböl vóltak ki Тaнз

va. .A’ Pyrámisok a` napnak vóltak szentelve, és

némely‘eknek az a’ vélekedések, hogy a' Királyok

temetkezô helyeik vóltak; mások azt mondják, hogy

Buza-magazinumok, mások aд, hogy az Egyiptòmi

Királyok ‘hatalmoknak és майeкиe!‘ kimutatására é*

piuették. .

49, Ebbe az ‘idä ,'vzahasz‘ba j.; mikkel lßlle'k. mago

‚ш! nevezelesekke' а’ PlLoeniliaìak Í'

A’ kereskedéssel, hajokázással és a' lakósok' szái

l'ïuásával, ‘

‘5o. ZiÍely.ek vólz'ak Vdrossaì'k? баду a'l‘lollalg a’ ‘'

me'nlerse'gelgbe? Europa'ba mlflßjod‘a: Уйти‘ e"

pi'lelleh? e's Afrikg'ba milsoda Colonia'l jane

. ' da'llak? ' .

Várossaik vóltak Tyrus 65 ‘Sidon a'' tenger

‘вeнett, melyekbe a’ mesterségek annyira v1r63oа

tak, hogy Salamon innen vШ: áts mestereket a' Jé~

rusálemi templom' épitéséne. Europába Spanyol

Országba építették C a dix várossát. Afrikába fun

dálták C‘á1.‘thágot,‘ cgy igen híres Coluniát; 'melyq

nek fundamentoinát Di d6 уeдeт: meg, ц’ tesi

“мы Pygmálio мы a' тут; мы“; el ker

gettetvén'.

‚ы, Mago@ „e'p emezkßfzih fel ebbe «i ¿da sw..

kaszba ma'sok `‘Май? ‘ .

A’ Görögßik, a' kik mind a' шс1оmёnуo1цaа

mind a' mesterségekre,‘ :.nind azferköltsökre nézve

az elsöséget mások Мои elnyerik.

.52. Iii vóll a’ Görögölmeli 61,96? 1565zl61si? Hi.‘

rq'l‘voli? ‘

A.'' Görögöknek eisů .I.ì‘irályok мы Сeсro!›s‚‚
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a‘ ki a‘ Görögöket a' társasági életre пoтoпa. Athe

nae Várossát épitette. mely rólla Cecrópiának

neveztetett. Az utólsó Királyak vólt C ó drus, a’

ki a' Doriaiak ellen való hadban тaза“ a’ hazáért. fel

áldozta.

53. „Deucalìon mie'rl nevezeles? Мìe'rI Theseus?

' D eu k alion azért, ’hogy ö alatta egy özön viz

vólt Görög Országba. T h e s e u s azéri , hogy

.Athèné Várossát a’ Minosnak való adózástól meg

szabaâította. '

54. Mi vóll ez az add?

Az Athénébéliek meg gyözettetvén a’ Crétabéliek

töl, tar‘toztak ezeknek minden esztendöben adóba

hét ifju legényt és annyi leányt fizetni.

55. А’ Codrus hala'la ula'n milsoda fó' Миша” a'l

lt'tanak fel a' .Görögük? ‚ '

Örökös Archonokat vagу Fejedelmeket tettek, el

sö vólt ilyen Meden a' Сo(1шs fja. De egy da

rab idö múlva tiz esztendösökre мышttам, végre

egу esztendösökre. \ ‚

56. Iíì'vóll Hercules? e's Pelops honnan, hova'

sza'lliloll Colonia'l E’ . .

Нe rcules vólt égy görög Heros (bös) ki mind

vitézsége, mind josága által magát гдov5z0t0ss6 ш

te, a’ Danaus fami‘liájából. Pelops Kis A’si

ából szállitott lakosçkat. a' görög fél szigetre, mely

rolla P elo p o nés usn ak neveztetett.

57. ‘ Pelopone'susba mi vóll а’ leg nevezelesebb 'va'

ros'? ’s hi annak hiresebb' Hira'lya ?

Lacedaemon vagy Spárta., melynek hi

ТЕМЫ) 1$i161уa vólt Tyndarus, a’ kinek "két lijai



' rálynak fija Helénát a' Menélaus feleségét, a

6t-.

C ás t o r 6s Р 0 l l u x hadi vitézségekért az Istenek

közé számláltagtak. Az ö leánya pedig Héléna'

mindenek között leg szebbnek tartatotl.

53 Jilz' vóll а: Ai'gonaula'k’ lengen' ulaza'sa , 1z0

va' e's mierl ?

A’ vólt, hogyJáson egу Thessáiiai Fejedelem

t'óbb Hérósokknl egy Árgó nevü bajón a’ Fekete

tengeren `C o l chis ba, (ma Mingrelia ) , Мaмa!‘ ,

hogy onnan az arany gyapjat, vagy valami képzeit

Иныet elhozzanak. A’ haszna ezen útnak a' МИ,

hogy a’ föld' esméretét és a' kereskedést sokat se5ij

tette.

59: Mi vóll a’ Trój'ai hadnal; az eka Í’

Az, hogy Páris 'Priamusnak a' Trójai Ki

kinek ez a' jussán bírta a’ Lácédémoni Országot,

elragadta.

60. Í‘Íil lselekedell ha'Í Me'ne'laus ?

A’ maga testvérével A gamem nonnal egész.

Gör'óg Országot fegyverre inditotta a' Ttójaiak el

len. ‘

6t. Mennyìbò'l a'lloll a’ Görög ‚да/65‘ sereg?

Ha'ny eszlendeig шпoll a’ had? ’s mi lefl a’

verge?

'A' Görög hajós sereg állott száz ezer fegyveres

ernberböl, tartott a' had kilentz esztendeig , a’ tiz6

‘dik esztendöbe két Trójai fö embereknek Aène-

ásnak és Ánténornak árulása l‘niatt, a’ vá

ros elfoglaltatott és elpusztitatutt, Kristus elött.
\.

mintegy noo esztendökkel.

G2. А‘ ЬасeдаeтoпЁ ПйтЦу‘ok liözöll ki тe'ёг ne

vezeles? e's milsoda lörve'nyekel lwzotl?

_.»`».\~ .`.-‚
'~`~.»«-/`v\~. ‹ »mW‘v



Lycurgus, а ki a lörvŕny ho'zásba Minos Cré

tai Királyt követte. A’földet a hazaliak között‘

egyenlöleg fel osztotta, és иt akarla, hogy köz

le'gyen a jüvedelem , és köz annak elköltése';

vas pénztvveretett, hogy a' fény ’üzést meg akaclä

lyoztassa; közönséges és sanyarú nevelést rondelt a'

gyermekeknek, mint’ а' baza tulajdonaihak , hogy

erös és bátor katonákká formáltassanak. Azután f'el

fogadtatta Hazafiaival, hog’y törvénynyeit meg nem

változtatják, mig ö visz'sza ‘nem jöne, elment osz;

hin, 6s soha többé viszsza nem tért, hogy ‘órökre

:meg maradjanakazok. Ан mondják, hogy 'magát

lialálra éheztette vólna. ' ‘ ‘

63. Iii ville be' a' lud'omd'nygl‘iàl e's тesйэгачёдг4

kel а’ Cörögök liöze'?

Orpheus, a’ ki Thráciából ai Tudományokat,

mes'terségeket, egу tisztábh valläst, poésisl és mi1‘

bsikát bé vitxe görög Országba.

'64. ~Azц orvosi ineslerse'gb‘e hili vól'l‘alx n'a'loh hire'-‘

.re/ii’

Aeseulaipi'us 6s Chirö'n, innen az ‘Orvd‘

'sokat ma is mondìák Aesculápiusoknak. .

вы ш leg пятeн; poe'faja mel. ai шпал

дышал? ‘

Homérhs; aó ki aà póéták aityának nevezte‘ï

iik, Iìis A‘Siábá szár'niaz'ott, hét várasok ‘vetélkedte~’

hek a'Z‘ ö születése felettì S m 'y rn a, Rh o d o s,

Colophon, Sálamis, ‘Chios, Argos, At

li en at..' Két poétai mùnkái vagynakj egyik 112,1114

Íqs mâsik ar'. Odisseá.

66.. Milroda ja'lëkok kezclò'dneb ebbe ¿zz idò'be а’

Görögöh Aözüif? ‘ . -

Az Olympiai Játékok 776 csztendi'jlikel a’
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Kristus elöth Tartattak Olympia Várossânál Pei

loponesusnak Elis nevů tartománnyába minden ö

„tödik esztendöben, a’ honnan az 'esztendöket is sщ6111

lálrák.

67. .Zllìlsoda ma's уме/чад ибйаlx me'g a’ Gëröa

gölme'l? .

‘ Pythiai, Istmeai és Nemeai jatékok.

68. Bli ‚шилo‘x vóll ezen ja'le'ko‘knak?

Az, hogy ezek által kezdettek a'z emberek egy

‘mássa1 me esmérkedni, a' мы való vidékekrölg

egymással találkozni, társaságosúlni, és egymásnak ‘e1"-l

költséiket formálxîi.

NEGYEDIH IDòïSzsumwzs

Rómulusl‘ól Cyrusîg, газу а’ Római Вй’оа

гсг1а1ст’ fundálásától а’ Persiai Bi~ .

rodalom’ ftindálásáig, ‘газу

’ r- I? . ’

. 5201401 5446-13.

6g. НИ: Iniŕla'k eddzv'g Oloirz' Oŕsza'goi?

A’ Görögök Ausoniusok, Etrusk'usnk

és Tyrhénusok neve alatt, a’ honnan Ausa

niának is neveztétett, mig nem Italusról a’ Sa-<

binusok K'irályáróx Itáliának „шишек; =—ь .

7o. Aeneas Í‘Lonnan jöli Íla'lùiba? ’s mikor?

A çneas Trojából annak el pusz'tulása után ìött

Itáliálìa', akkoi‘, ai mikor 0:t Latinus uralko~

dott, a' Иноk leányát Lavihiát feleségi'il is vet’te,

és ez által a' Latinas стадаt elnyerte.

7i. Aseanius а: Aeneas fija milsada iva'rósl e'

pilell? а: опрап az. Огни/3‘ 1z033: тгиeиейш?

ч
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Ascanius ópíwtte Alba-longe várossát,

a' honnan a1. Ország Alb‘ániának neveztetett.

72. ~Ezen {ад-паhал kezdelekörül, ki и61[./116а’

m'a'nak Hira'lya ? ‘

Numito r, a’ kinek két unokáji Romulus

és В émus a’ Tiberis mellett Bóm a várossának

Íundamentomát meg vetették 753 esztendökkel a'

Krisztus elött. De a' két teslvérek között vetélke

dés támadván Rómutus Rémust meg ölte.

73. Iioînmlus egyediil maradva'n, hoду .rzaporilol

la va'rossa'nah Иháм‘ай?

Úgy, hogy a’ szökevényeket rnindeniinnen béfo

gadta, a'. hadi foglyokot polgárokkä tette; джиot

hirdetett, arra a’ szoinszéd népvket meg hívta , azok

nak leányuit el ragadozta és katonáinak ki шпotta,

’s Жgу a' maga népét szaparitotta. E’ miatt több

hadak índultanak, a' melyeket ö többnyire szerentsé

sen folytatott.

74. Rómulus ula'n,

lanak Hóma'ba .D

Numa Pom'pilius , Tullus 111osti1i

us , ‘Anous Martins, Tarqui nius Pris

cus, Servius Tullius és Tarquinius

Superbus a' hetedik és az utólsó, mert ötet a’

Rómaiak a’ Királyságból ki í'izték.

milsoda Hira'lyok uralkod

.75. А’ Hira'lyok kiiizele'se ula'n , milsoda [б ‘ш

Ialom a'llillaloll fel Róma'ba .D

A’ Királyok kiüzettetvén helyekbe két Cons u

lok téte'ttek esztendeig tartó és tsak nem Királyi ha

talommal. Az elsö Consulok vóltak Jú nius Bru

tus és Tarquinius'C'oll'atinus.

76. .ZWiIsoala Orsza'gok emelkednek fel ebbe az

idò'be? e's ve'gre Iiilinek ‚халатаlx ala' еще]x ?

.‚‘—‚ . l —- . juma-‘ ¿vynil-«pw
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Á'siába az uj Assyriai; Babilóniai 65

Meid ai Országok, melyek végre a’ Persák. batal

тa alá esnek.

77. Мeд/‘i1x Едурдгтб Hiŕa'Íy' pa'rlfogolla ńagyon.

a’ Görögöhel ebbe 'az idöbe' ? ’s Egyt'plomol is

ke'söbbre In' hódolja meg?

Psammiti'cu s a' ki a' Görögöket a’ kereske

dés kedvéért mag'ához édesítétte', pártfog'olta, 6s аz

Egyiptombeliek штt ö1‹et sok szabadságokkal meg

ajándéknzta, a' miért sokan lnoszszankodván kiköl

töztek hazájokból. Egyipto1'not is végre meg 11ó6o1

ta Cam byses al Pérsák Királyá.

78. A’ Scyll‘za'k is* fel eìhel‘lied've'n, milsoda nаgу

embersk menl ekkor Giirög Orsza'gba?

Anacharsisg a' ki Àtbénébe menvén Só

lont halgatta, a' honna'n ai i'udományokot, mester

ségeket és egy tisziább vallást viti lié a' Scythák kö

zé, a’ maga Hazaíiai kÈ'izé;

79. А’ .reliez етшш egy miendá's’ Görög Arr

chonok kö'zöll, hik ììevezèlesek ? y ‘

Drácó, a’ ki igen kemény törirën'yeket hozot'f,

úgy hogy a' leg kissebb i/étkeket i's, halállal büntet-‘

te, a’ 'honnan aхt тoйваoшне azoИЫ, hogy azok

vérrel le'nnébek НИЦ Solon szelidebb tör.

vényeket hozott; a' Üraeó iöŕvényeit eltörlötte azon

мы, mely a' ‘gyilk'osnk ellen van hom. Aims»

népet az eladosodási ìerltè alól‘ fel szabadította ,, és

azt akarta; Нoгу tsak a’ telietösók lizesscnek a' Sta-l

ins szükségeinek pótolására; A’ népet négy szaka-'

szokra блюдa; .

8o: Milsoda'dolgok a'llal Вышe)i а; Cörögök bi1

' га.relx ebbé az idò'be? ‘g
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юными“, kereskedés .és мы

sok szállitása által, úgyauis Ы: épitették By

zántiumot Thrátiába, Cyrénét Afriká

ba, és Massiliát Galliába. Álsó Olosz Or

szágba egу nehány rendbeli lakosokat szállitottak, a'

honnan az nagy Görög Országnak hívattatott.

81. А’ Tudoma'nyokbd kìh hiresedneh el Р

T h ale s J on И b a , vólt égy hires Philoso-‘

phus. Ekkor virágzottak a' hét Görög Böltsek u. m.

Solon, Thales, Pittactis, Biás, Chilo,

Cleobolus, Periánder. Továbbá Sapho,

Alcaeus,Aesopus's mások.

Tö D IH [ай -82АН.482.’

Cyrustól Nagy Sándorig, vagy a’ Persiai

Birodalom’ fundálásától а’ Mácedo

niai Birodalom’ fundálásáißf.

’ ‘ vagy 5446461 5MB-ig.

82. Hól felu'íll Persia ?

A'siába, a' Persiai öböl, India, 'I'alár Or

szág, a'.Caspium tengere, a’ Caucasus hegye és As

syria között.

83. Hi vóll a’ Persiai Birod'nloin‘funda'lófa .9

Gyms az А styáge‘s unokäja, a' ki Babilo

niát, Mediát , Egyiptomot és Lydiát mëg hódolta, 's

annálfngva a' Persiai roppanf ßlrodaloninak funda

mentornát meg velette.

8.4. Ilz' vóll Lt'dia'nak Hira'lya .p '

Croesus, a' ki egész Kis A'siát birla és vég'

hetetlen gazdagsággal birt; a' honnan mais a’ gaz

\

`
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dве; ember‘ hozzá hasonlitják , de Cyrtistól meg Зуö‘

гeшйett.

85. Ha'l Cyrusl vegre lii gn'yözle inegi’

Tomiris a’ Scythák Királynéja, a' ki a'. Cy'

rus fejét le vâgatvá'n egy vêrrel ЦЕНЫt vederbe té

tette, 's ezi iratta reщa: la kjál iól most vér-‘

rel, melynel: Íìi‘iikkê „oт; uhozója vóltál.

86. A' Рeгатаx mindeg szerenlse'sek vóllak e' a’

Görögök ellen való ha'borukba? _

‘Nem, mert Miltiád es тe; vene мы“:

a' Marathon mezején Görög отцы; Themi‘j

stokles Äerxest Salamis szig'eténél.

87. Milxor a’ Радий}x а; Öörög Ta'rsasdgokkal

nem bz'rna'iwk hogygyengilelle'k ò'kel?

Úgy, hogy egymás között igyekezték öket еще

netlenségbe hozni, 's ekkor a'i 'gyengékbeke'i az erößá

sebbek .ellen segijtették;

88. „7l/Iìlsod2z. 1ш? ШтШ/Ё elilioŕ Ööŕög Отдам?

A' Pel opbh'eâiisi a' Spartaiak és Athénébŕ

liek között,‘ inely 28 es'ziendeig tartott; inelynek vé

gével a' Spáriaiak az Àthénébéliek felíbe kerekedtek.

89.. MilsotÍa' та’.r Tdrsasdg атeизм fel bte'g

Görög Oì‘sza'gba?

А‘ Tliébëbélieké Epaminonxlás alatt,

a' kik rövid idön mind a’ Spártabélieket, mind az

Athénébélieket el nyomják.

90. Ve'gre mind виhel a’ Ta'rsasalgolml hihod‘olë

ja meg?

Filep Mácedoniai Király a' Nagy Sádá‘

. ‘ 5 *
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. dor apja, a' ki ezeket egymás ellen segijtvén, utol

jára mind hatalma alá lшпotta.

9i. Milsoda nаgу embereik vóllak ebbe az idò'be

а’ Görögölmek?

Ebbe az idöbe éltek Ar isti(les, Alcibia

des, P ericles, Tliemistokles, Miltiad‘es

’s mások. Hires. képfaragojok ‘vólt Phidiás;

hires k ëpfestök ‘Zeuxis és Apelles; р oéták

Aeschilus, Aristophanes, Pindarus, Anacreon', hi

res Qrátorok Isocrates és Demosthenes; nagy

Philo so р hus ok Pythagorás , Sokrates', Plátó

’s mások; h is t o r i c u s o k, Heroclotus д Thucidi- .

des , Xenophon 's mások.

92. А’ Homaiakra’ Сoтни halalomna'l nagyob

bal a'llilolllak fe'l mi vóll az?

E' vólt a'Dictáto ri hatalom, mely tsak (ё1 esz

tendeig шrtott, a' ki tselekedetéröl számot adni nem

tartozotl. ' .

93. А’ ТапуиЁпЁи.r йийe'гё ula'ń ‘aà Rómaiak

{oд-шлаk e' hаd1н‘? . . .' . .

Igen a' szomsz‘éd né‘pekkel,. a' мы Tarqüinius

''Roma ellen lázzasztott. Ezek köит a' S'é non i'

ai Банный jött'ek Brennus 'nevii ‘vezérek a

latt a' Rbmaiak ellen, öket meg 'verték, Ваmви el'

foglalták és elégették', ’s mikor r'n‘ár a" Capitoli

иmoг is ostromolnák Camillas, 'a' kit az elötl

számkivetésbe küldöttek “Ш, йЁra elé hivatot't, a' ki

a' Gallusokot meg verte, el Маrgеu: és Вашát tneg‘

szabaditotta. ‚ . . . Y .

94. А’ 156: ne'p mie'rl liò'llözöl'l hi Hóma'ból ? ’.r‘

meddìg nem menl Мsла ? ‘ ‘

Azért, hogy a' gazdagoknak felettébb ellévén a;

dósodva,‘ azoktól nyomorgattatott, az Anien 'vi
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zén 'tul annakokáért egy hegyre fel ment, 6s addig

viszsza nem tért, mig az ö kebeléböl néki szószólló

nem adattatort, a’ kinek igen nagy vólt a’ hatalma.

('I'ribunus ple'nis ).

95. Mikor а’ Pa'lriciusok a’ Törve'nyekel kedvek

.rzere'nl magyara'zna'k , ‚зoду‘ orvasolla'h meg а‘

Rómaiak a' dolgol ?

Tíz vállasztott férfiakot küldöttek Görög Ország

ba, a' kik onnan a' Törvényeket tizenkét táblákra

fel тeмпe el liozták, melyekkel osztán éltek a' Ró

maiak. .

96. Mz'vel foglalaloshodlak ebbe az ¿dò'be leg in

ha'bb a' Rómaiak? ‘

A’ szìintelen való hadakozással, a' mibe annyira

elhiresednek, hogy majd az egész Földet hatalmok

alá hajtják. 

97. A’ ’Sidólmak la' adoll а’ Palaeslina'ba való

с!ила menelelre .rzabadsdgol? ’s lu' jobbilol1

la igazgala'solxal e's valla'sokal?

` Cyrus, minekutánna 7o esztendeig a' fogságba

lettek vólna. Viszsza mentek mintegy 43 ezeren , a'

kik a' Jérusá'lemi Templomot is ujra fel épitették.

Azonba Persiába is igen‘ sokan maradtak., már

0:i nagyon el gaz‘dagodva lévén. lg‘azgatásokat és

Vallásokat jobbitotta E s d r ás ‘és késöbbre .N é h é~ '

miás. ’

98. A’ Sinaialmak lu' vóll ekkor egy nevezeles

embereh E’ .

Confucius, a‘ ki az ö erköltsöket formálta‘

’s öket a' természeti vallásra tanitotta.

IMTUDU: 1DÖSZAHJ1SZ~

Nagy Sándorlól а’ Hrislusig, ‘пиву a’ Mix—‘. '
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cedoniai Birodnlom’ nevekedésélöl fogva а.’

Heresztyén vallzis’ kezdctéig.

yagy SS48-«5985.

99. Iii для; .Nqgy Sandor? деgу nevellelell? ’s

mikor kezdell t'fgl‘alkofl'ni?y

Nagy Sándor “Ш Filep Macedoniai Ki

rálynak a' fija, a'Y kiböl még gyermek korába ki

totszvtr. hogy valalm nagy ember fog lenni. Az at

tya быt nagy gondel (лeнточка, hogy valaha mél

tó kövctkezöje lehessen. Nevelöi vóltak Leoni

dás, Lysimachus és Aristoteles. Мёg

peni »ólt husz esztendös. mikor az uralkodást által

vette, 9z atlya egу Pausaniás nevů embertöl

:neg ölettetvén SS48-ba Kristus'elött 337 eszten

.(15km,

300Ё —ÍWilsoda ‚иди‘ be'szüll Filep, mikor meg ö- '

’.lçllelell e's Sa'ndor щI folylalla e'?"

A' Ранг“; ellen való hadra, a' kiknek Kirá

lyok akkor vólt D.árius Codomannus egy hé

kesség szeretö 'Fejedelem, de nem elég cröss arra,'

hogy a" hanyatlani kezdett Birodalmat az eleséstöl

'’meg швa. Sándor глagа is el ment a' Görögök

közönséges gyülésére, es ot! gnagát e' Persák ellen

Её vezérnek‘ “(гигиeнe, "

iot. Uralhoda'sa 'liezdele'n akarlak (днe elpa'r

lolni ’s mil lseleluzdell. Tbç'be'vel?

Az lllyriaiak és Thráqçok, ezeket‘ haddal

.faz engedelm‘ességre kénszerítette. Azonba‘ meg hal

ja, hngy a’ T hébébé li e k ellene fegyvert fogtak

hirtelçn ellenek ment, a' Yárost' meg szállotta, meg

vette és elrontotta , a' lakóssok közzi'il hat ezeret le

\.a.âgat`ot.t, 3o ezçret a’ mint‘ Diodorus mondja,
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rabszolgaságra el adatott. Tsak a' papoknak és a’‘

Р in da r u s рo6ta maradékinak kegyelmezett meg.

102. Ha'ny. визг emberrel menl Da'rius ellen? ’s

milsoda iílközelekbe gyözle meg ò'lel ?

‘Harmintz öt ezerrel és meg gyözte Dáriust el- '

söhben Bythiniába a' Granicus vizénél, azután

Iss u's várossánál , végrc Gaugamela'n ál vagy

Arb elánál, a' hól azt mondják, hogy Dárius

пa‘: egy millioból álló serge vólt.

103. Mi lell Da'ritzsnak lrimenelele 2

Az, hogy midön ez‘en utolsó ütközet után elfu

tott vólnaKa’ Bactriánusoknak két fö em

berei által Bessus és Nabarzanes által meg

ölettetett. '

104. Azula'n mikel lsina'll Nagy Sa'ndor?

Azután bé járta Syriát, Pal aestin 6t 6s

Egyipto mat és azokat elfoglalta; 'Persepo-

lis ba Persiának fö várossába magát az italnak és

bujaságnak adta , ittas korába a' várost a' Thais ked

véért fel égettette: magát Jupiter gyanánt tiszteltette ;.

Clyt ust egy vitéz Tisztjét és barátját meg ölte

azért, .hogy eh‚éd közbe az attyát ditsérni merte.

Igy tett másokkal is. Azután által ment I ndi ába,

és ott a’ Gángesen is Ш1 akarta sergeit vinni,

de azok követni nem akarták. Viszsza jött tehát:

Babilonba és ott nagy plánumokat forgatott el

méjébe, de egy vendégségbe hirtelen meg betegedvé1r

kevés napok alatt meg hólt 32 esztendös‘ koты.

Nagynak neveztetik addig hallatlan nagy és mé

rész tetteiérr. -—

105. A’ Nagy' Sándor hala'la имён lu' lell az ‘óf

hövelkezóje P
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halála абы azt mondotta , Н‘ o gy a', m él

tób b következzék és lgyürüjét.ujjából ki von

ván Perdiccásnakadta, Azután azövezérei ~

hoszszas vetélkedés után A rid a e u s t , a’ ki' Filep

nek természetes fja vólt, Királynak esmerték , és

(ö Т ú to ru melléje adták Perdiccást.

1.96. Ha'l a’ Bç'radalqmmal mil lsina'llak Í’

Azt. I gaz g a táso k ra (Satrapia) osztották;

çzekbe igazgatók lettek, a' Sá'ndor löhb vezérei, a'

.kik az ö familiája' ki halásával , azon Tartományok

ha, melyekbe what. Királyi new. miek fel 's

úgy emelkedett a' Sánd'or Birodalmából a' Ma

cédóniai ‘Ország С assánder alatt; Thrá

ciai Lysimachus alatt, Kis Á'sia Selen

cus N icátor alatt, Egyiptom Ptó lém eus

alatt. A' kiknek maradékai igazgatták az Országo

kot addig, míg Bómai provinciákká let

tenek. '

1.07. Mílyen vóll a’ Görögök’ a'llapolja a’ Sa'ndor

hala'la ula'nn? .

A’ Görögök, a' kik a’ Filep ideîétöl Гoшa

a' Macedoniai hatalom Нatt vóltak, a’ Sándor 112116

Дa után igyekezték régi szabad‘ságokat viszsza szerez

ni. lKÈArre nézye több szövettségek formálodtak Gö

rög Országba,‘ melyek közûl nevezetesebbek “ЗИЛ:

az A'etoliai és Ac hájai szövçttségek de ezek is

egymással Yesz.eked‘vén‘‘ utoljára I.ì’orfnai provin

çiává Паtte!‘2 ‘

1.08. Ha’l a’' Tudorrgq'nyok ё.r meslerse'gek bogy a'l

lóllak ekkor a’ Görögölme'l? '

А’ Görög szabadság elveszésével ezek is hanyat

дат!“ vЧМ ‘Pág is Sels tudes 'f'mberels köëövöls
ne“. .
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ilyenek vóltak a' P hi loso р h i áb а Aristoteles,

Tlieophrástus, Zenol Epicurus és Diogenes; a’ po

ésisbe Theocritus és Kallimachus; a' históri

ába Polybius; a' mathesisbe Euclides, .Ar‘chipI

medes ’s mások. ~ .

tog. A’ Rómaiak ebbe gz МЫ)‘: q.'llal lesznelt‘

nevezeleseke' .7" g .

.A' hadak folytatása által, milyenek vóltak az

Etruskusok és Samnitesek ellen‘ fblytatott;.

hadak, ezekot a' Romaiak ltamar bé végezték, “мы;

tartou a’ Tarentumbeliek ellen való`

no.. A’ Ta'renlumiœlg kil ‚Шла‘x .regíjlse'gííll’

Pyrltust az Epirusi Királyt, a' ki Luci-~

u s Aemili us Consult Élófántjaival meg gyözte,

a' miket még eddig‘a'‘ Rómaia‘k a" hadba nem lát

{ak vólr. ' ’

rn. Azula'n И: (ЩЩёЦe’; Pyr/tue. ellen a’ R0'-‘

maiak 3

Fábriciust, a' ki emberségéyel és igasság

‘szeretetével gyözötç; ugyanis mikor nem meszsze.

lenne Pyrhushoz, a" Pyrhus orvossa bozza ment és

иt igérte, hogy'urát méreggel meg ölné ha Fábri

cius neki ‘Мam! jutalmat adna. Fábricius az'

‚ orvost Pyrhushoz ‘(Зимa küldötte és meg тa neki

hogy vigyázna magára.. Pyrhus ezt, látván háládatns-g

ságból a' nála lévö Ró'mai h.adi foglyokat fizetés nе‘1

kül viszsza botsátotta és Cineá'st a’fbékességért Pip-.

mába küldötte.

n2. A’ Cdt'la'góbe'lìek елe’;/и1пх.1zа‹1цд_/‘o1.).‘(а(-.

lak а’ Rómaiak P'

Három hadat, melyek Идиш az elsö. 25 eзды‘:

@de шtotь т'уёч АШНЦ lìegulqs meg syòlzls
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a’ Cárthágobélieket, de ezek a' Lacedaemonbeliek

áltaL fel segijtetvén Ilegulust ineg verték és „пoйми,

’s keménységéért hasonló keménységgel büntették meg.

A’ második had шпoн 18 eszten‘deig, melybe

Hannibal több rendbe meg verte a’ Bómaiakot,

nevezetesen Canaenál, a' mit á' Rómaiak meg bal‘ván

el akartak a' városból félelmekbe futni, de a' Ró

maiak is meg verték Hannibált Zámánál Afrikába

Scipio Afri'cánus Cousulságába, melyet békesség kö

vetett.

§13. Н1“ a' harmadih had ha'ny eszlendez'g lar

loll ’s mi lell ve'ge Э .

Ez Кaнoн 32 esztendeig, melynek, Cárthá

go eltöröltetése lett a’ vége. A’ város meg ‚дырat

"йn i7 nap égett, Scipio Aemiliánus lévén oda МН

dопe, mikor a' várost tüzbe‘borulva МПa , könnyek

re fokadott. `

x14 Ebbe az íd‘íbe Ro'ma'ba az elsö hazqfiui ha'

boru' la7x közöll vóll, e's melyik kerekedell

feljù'l ? '

Márius Sylla és Cinna között az urakodás

ra való vágyás és a' ragadozás kivánsága ingerelvén ö

.liet. S ylla feljůl kerekedett 's az ellenkezö részen

lévöket ezerenként ölette meg, magát Dictátornak

„ iéreue, melyet négy esztendeig lolytatván, le mon

dott rrolla, és azután magát el vonva magános éle.

tet élt.

„в. Hova'‘ ‚шт Hz'ra'ly „61; Mariam. e'. mien

folylallak ц’ Rómajalç ellene .hadal ?

Vólt Kis Asiába Р o n t u s Tartománnyának Ki».

rálya, a" ki lìirodulmát terjeszteni “vёт/дn több

szomszéd Fejedehneket mog hodolt, a' kik a' Вб
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maiaknak harán wann., es a) nómaiakgr «gén Из

Asiába egy nap mind megölette.

пб. .Hìhel h'u’ldöllek а‘ Rómaiak ellenne ? ’.r mi-.

lsoда .rzerenlse'vel ’

Elsöbben~ Sylláit,I a' ki Mithridatest Görög

Országba és Asiába is meg verte. Azután Lucul

lus t, a' ki Mithridátest ámbár a' veje Tigranes az

Arméniai Király segijtette, még is meg gyözte. El<~

kor hozta bé Lucullus Cerasontéból a’ tse

resznyét Europába. Végro Pompejust, a’ ki а’

Mithridates, Tigranes és más Fejeclelmek Tarto«

mánnyait elfoglalván a' Birodalom határát egész az

Eufratesig terриюта ki. Mithridates magát utoljá

ra méreggel ölte meg és Országa a' Rómaiak kezéf.

be maradt.

H7. A. Calìlina egybe eslxiive're'l Наш/а ellen,

hi {завиe fel ’s aze'rl hogy nevezlelell?

Cicero, a’ ki akkor Consul lévén fel fedezte

az egybe esküvést, Catilinát a' városból kiüzette, a'

honnan ö a’ Haza megtartojának neveztetett.

1i8. Mi vóll a’ Pompeji/ls e'.r Caesa'r liözöll va

ló 1шла/{z11 badnak az. oka ? ’s mi [eи а’

kìmenelele Í' ‘

A' irólt az okafhogy mind a' ketten nagy tekin

tetii és hatalmú emberek lévéu, e'ggyik is a’ másik

nál kissebb lenni a' Birod'alomba nem akart. A'

honnan hadrá keriilt a' d.olog, meg ütköztek 3936-ba

Thessaliába a' Pharsalìai mezöken,‘ a' hól Pompejus

meg gyözettetett ‚ es futott Egyiptomba , a' hól mog

ölettetett. És így Caesár az elsösé‘getz eтудий;

magát örökös Dictalornak tétette.Y ‘ .
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11g. На‘l а’ Caesa'r .rzerenlsellense'ge mi vóll ?

Az , hogy igen kevélyen utalkodván és a' Bómai

Tanáts szabadságát el nyomván egybe esküvéslett

ellene, melynek щei vóltak Brutus és Cassius és a'

Tanátsb.. 23 szurással agyon szuratott.

12g. .Anlonius e's Ocla'vius liözöll hol eselI af Ла

{çzfrozó illliijzel ' '

Epirusnak Actium nevü tengcrbe nyúló hegyé

nél 3g58ba a’ hól Antonius meg gyözettetvén ment

Egyiptomba a' felesógéhez Cleopátrához, a' hól a'

kairdjába ereszkedvén meg hólt. Octavius pedig lett

a’ Római Birodalomnak .elsö Tsászárja, a' ki выt

a' Kristus ищeт", ’s aдa1 a’ respublikai igazgatás

nak vége szavkadott`

1.21. А’ Tudomdnyokba ,Ía7: vóllali nevezelesek eb

be az idò'be a’ Rómaialma'lA' P ó ésis b e Lucretius , Virgilius ,\ Horatius ,

Ovidius, Catullus, Tibullus és Propertius. A' His

tó riába Salustius, Livius, Cornelius Nepos, es Ju

I.ius Caesar.A Af I.’hilosophi‘ába Cicero ‘'s mások.

Ш HISTORIA.

E.Lsò IDö-SZAHÁSZ.

.A’ Hrisztuslól Theodosiusig, vаду а’ Не

resztyén Vallás’ liezde'tétöl a’ népck’

nagy ‘(днём`1135655. vagy 1-400.

122. Mi'bor .rzйдет” a’ Hrìslus?

A’ Kristus' „ищeм mintegy nŕgy ezer eszten

dökkel a' világ tcremtetése után Bethlehembe



Judának várossába Máriától, a' ki a‘ Dávid Király

familiájából veló vólt.

123.Y Hi vóll a' Hrislus? ‘ ‚›

Vólt a‘ keresztyén vallásnak szerzöje': lanitollà

a' ’Sidokat, és tudománnyát tsuda tételekkel meg e

rösitette. Elö aбы: az embereknek kìitelessé'geit 's

meg mutatta a’ virtus' ЕЩЁt, mely az БЫЛ‘ boldogság‘

ra viszen. .

124. Mìe'rl üldözle'k b'lel a' ь8111611Azért hogy nem vólt valami nàgy Feieìlele'ml

vagy hatalma‘s hódolÖ', a’ milyennek képzelték ök a'

meg igérì Messiást, ës öы u' ’Sidó Vallás ellensé'

gének lenni g'ondolták, a’ honnan Kel‘esztfa'ra feszië

имён, de harmad nap мы l°el támàzlot't, es heg'y'- '

ven nap múlva fel tuent a' Menybe, a'fmin't elöre

meg'mondo'ttà vólh

125. Menybe menelele ula’'ń bogy'f leŕl’'ed'ell ‘a’ Hè;

reszle'ny Vallas? .

Az ö tanitvánnyi a' 'ta Aposlolo‘k által, a' kik

tsuдa tévö erövel "(Знak fel ruliázva, ‘olyan ‘szeren'‘

мы" ierjeai ринг, hogy там man a* Remax Bi.

rodalom nagy részé keresz't'yënné left.

'126. Mi (Щa! aú'dl‘lallali be' a’ I'ieŕeszle'nyek a’ ‘

щита .7’ ìà'e hog'y‘ maŕadoll a’ meg a’ та;

gil liszlasd'ga'ba?

Bé avat'ta'ttak ä' Keresz'tség. által ës a' sìenl éâ

le'tre váló magok elkölelëìëse МЫ. Hogy pedig 'a'.

Keresztyén Vallâs, a' maga lisztasägába meg 'mai

i‘adion Orégekel es .fel‘vigyůzóka't (Presbiteri Ь- Epi

'scopi) tet'tek az Apostolok és ludománnyokat le irták.

la7. Milyen characlerüek vóllak az elsò' Herein?.=

lye'nek ? .
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Tiszla erköltsiìek, me'g ellensŕgr‘iket is лereнды

‘ Ы; alatt valók, nagу lelkü polgárok, békességes til

rô martyrok, ogy boldogabb életnek reménysége a

latt, még is üldöztettek a' Pogányoktól,

128. Mik vóllak az ù'ldöze'sekneb aliai?

Azok: hogy tbcn a' Keresztyének a' liómaiak

vallását meg птиц‘, szentségeiket meg utálták, a’

honnan nem tsak kevélyeknek , hanem a' köz békes

ség és tsendesség meg háboritóinak tartattak.

‘ 2-szor Templomaiak, oltáraik és papjaik nem

vóltak azért istentagadóknak tartattak 's annálfogva

büntetésre méltóknak.

3-szor A' Papok azt montlotta'k, hogy a' meg hara

gndott Istenek azért látogatnák hnnyi nyomoruság

gal a' 'Birodalmat , hogy a' Keresztyéneket meg szen

vednék. '

\

129. А: ííldöze'seh' Лёша}l meg Zehel e' hala'rozm'?

Нem, mert azok Nérótol fogva Constantinusig

szüntelen tartot'tak, hä nem egyforma mértékbe is.

Azonba tizet számlálnak.

138. IWì vo'lŕ ai alía, Íwgj‘ a' Í'ïeŕesz'l'ye'n Valla's

hanyall1mi kezdell ?

Az, hogy az Apostolok ideje után a' Tanitók

többet akartak hozzá adni, mint Jésus tanitotta vólt.

A' szent irásbeli helyeket ros'zszul magyarázták , ha

mis és idegen vélekedéseket elegyitettek abba, úgy

hogy a' kere'sztyén Vallas majd tsak külsö tzeremO

niává változott által.

131. Auguslus egyediib vaÍo' uralhodó Íe've'n ,

milsoda beI embernek segz'jlse'ge'vel e'll leg’

. inka'bb ?

M ae c e n á s n a k , a' ki neki "I'.anátsossa vólt ,



a’ Tudományoknak c's Tudósnknak pártl'ogója :‘ es

vólt.

i32. Holes milior lw'll meg Äaguslus

Meg hólt Campa'niának N ola nevü Városszi

ba a' Kristusnak i4- ik esztendejében.

Agrippának , a' ki .v.itéz és nagy hadiember .

133. Az. Aagìzslue Ha'za'ból valo‘ uralkodók im'lye-i .

нe,‘ ибЦаК

Mind kegyetlenek es minden’féle vólkekkel telyje

sek , a’ kik csak azéri emlitettnek meg , hogy vét

keik elkerültessenek. Ilyenek vóltak Tiberius ,

.Caligula , Claudius és Néró.

.134. На’l azuza'n milyen Csa'eza'ŕola kövelkez

IeneÍi ?

Azután kiivetkezett Vespas iánu s egy hölts ,

nagy lelki'i , és vitéz Fejedelem , a' ki a' Birodal

mat a' fel homlás' veszedeelmétöl meg óltalmazta. A'

fija Titus ritka Íóltévöségéért az Emb e ri n e m'

sz eretetének és gyönyörüségének neшиe

tett , a' ki azt mondotta ,' hogy a'zt a' napot el

vesztette légyen , a' melyen valakìvel jól nem шт.

Ö alatta temette el a" Vesuviusból ki omlott tüz és

hammu Herculanum és Pompeji várossát.

135. НМ me'g emlìlésl e'rdemló' Csa'sza'rok .

Trájánus, a’ ki Detebalust a' Dacusok Királya'l

meg gyözte és Dácizit Ílóniai provineiává tette. Ha-.

driánus 138 ha, a’ ki i'g'as‘sá’g sz'eŕe'tô Fejedelem vólt,

egész Birodalma't bé “Нa es ki‘gyelmessëgënek min

denütt jeleit adtaŕ, aж szokta ugyanis mondani, hogy'

az uralkodónak olyanriak kell lenni, iniñt a' nápnak,

mely a' földnek minded l’r‘êszeit meg világositja.‘ Ana
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ìoninus Pius, és Antoninus Philosophus 'alatt „16s253- ‘

gal arany ideje volt, a' Birodalomnak‘. Azután ha

nyotlott.

‚за. на „а: ai ¿mi Bernay‘¿ñ 'em'.za'r P

Nagy Constantinus 3iz4-be a' ki a' Keresz

't'yëii Vallást bé ‘vtêvén tör'vényessé tette a’ Birodalom

ba. A’ ‘Császá1i lakhelyet Romából Bizántium

b à ál'tal tette mely rólla Consiánzinápolynak

hevezetett. Utá'nnä Julian us Ap ostata üldözte

'a' lieresztyéneke't. . . .

137. Hogy vólz mias. а’ вггoаашт‘ ¿olga ?

Roszsz'ul‘. mert az idegen nemzetek bé fogadtat

'ván ‘a’ Birodalomba, mint a' Gothusok, annak

‘Tailománnyait pusztitolták, 's annálfogva annak egy

be omlását siettették.

338. Tbeodósius ‘mivel ’a'ŕl‘oi‘l' a; Birodalomnak?

Azzal, hogy azt két fijai között fel osztotta, hogy

'a' napkeletit Arcad i'us, a' nap nyúgotit Hono

‘riu s birnä iis igazgatná; Meg hólt Theodosius

395-be. Y . y ‚ .

.39. На: а’ 'Tudoma'ń'yoh hogy шпал ebbe щ i.

dò’ szakuszba ?

A' Birodalom ha'nyatlászival à' Tutlományok is

lianya'tlani lá‘tszották. Vóltak még is a' Romaiaknak '

novezetes l'róik. I'Iye'nek a' P 0 é s is b e Lucanus ,

Phaedrus, Persius, 'Juvenalis, Martialis és Clau

dianus. A' históriába az ifjabb Plinius , Tacitus ,

Svetohius , Curtius , Florus és Justinus. А’ Р h i

lo s o p l1 i á b a Seneca, Epictetus, Plutarchus 's má

äk;

MÄSUDIH штат/182.

Ё‘Ъесйбзйизб! Mahumedig газу а“ népêlt;
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nagy vándorlásától а’ Mahumed vallása

lcczdetéig vagy 400-622.

14o. Hi lxöùelhezeli Theòdoeius ùla'ń l’ . .

Az 15116t fijai Arcadiusés Honoriusà ‘de

meg tehetetlenek léi'én' az uralkodásra az elsönek Tu

tora vólt Rufinus a' ki Galliából szá'rmazott a' má

siknak Stilico egy Vandalus; '

14n. Ezek ‚югу gyehgi'lel:e'li à’ Bzirod’alm‘al’? . .

' Úgy, hogy egymással egyenetlenkedtek, tsak a'

magok hasznokaf keresték és egymást el nусm"; tö

rekedvén . a' Birodalinat gyéngitették, a' mit a’ Raj

n a és D u n a körůl lakó népek észre 'vévén .Biro-

dalomba bé iîtöttek;

ф. на‘: ù'löllelx leg „мы“: be?Y ‚.

A’ nap 'nyugoti Gothu sok Nemet Órszá'gliól

Alaricus nevü Kii‘ályòk alat’t 4oo-ba Olosz Or

szágba béütöttek és Èomái elsöhben isak ineg szál

lották ,'de késöbhen elfoglalván elpiisztították 41o.'

143. Hólfur'ula'llak ezek Orszagol?

Déli Frantzia Oi'szágba' 's tsak nem ëgész S‘pa'

r'ty'ol Orsz'ágba..

144. Í-Ial a’ V'aìzd'alusohg ma's' Ne'mel петли‘, bol

fumla'llak Ors'za'g’ol? .

. Afrikába a' kal‘ép ¿ériger рaнга", a' hól haj

don Cárth ág'o fekütt ës a' mit akkor a' Romaiak

bami.. ’

1'45. Ha'l az Anglia‘oli e'.r S'axok ,' ma's ne'mel nemz

zellse'geh , hól штk а’ Birodalomba fogé

. . МИН? ‘

Br ittanniáhà, ugy‘anis a' Érilta'nnusok

a’ Pictusok és Sòotusiok ellen inagokat nerd

. .. в ‚
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oltalmazhatván segitségůl hivták az A nglu sokat

és Sax'okat, a' kik a’ Pictusokat és Scotusokat

meg gyözvén azoknak Országokat elfoglalták 449.

146. Ezen köllözköde'sekre kik adla'k az elsò' moz

мы? . '

A' Hunnusok, a' kik az A'siai szélektöl fog

va már a’ Dunáig és Pannoniáig terjedtek, a' hon

nan a’ Gothusokat ki mozdították.

147. Hi vóll a’ Hunnusólmak legr halalmasabb Hí

ra'lyok?

A tila, a' ki sok német nemzeteket maga mel

lé vett és Galliába ment, de Aetius Római ve

zértöl a' Catalaunumi mezöken meg verettetett, az

után 45e-be Olasz Országot is kegyetlenül pusz

tította.

148. Нoгу eredl ehlwr Velenlze идти‘.rа ?

Ugy, hogy a' szomsze’d vidékekröl a' föld népe

a’ Hu nnusok elöl bé szaladott az Adriai tenger

szigetjeire, a" hól lassanként egyesülvén formálták

Venetia várossát, vaду Ve lentzét.

x49. Ne'mely Herulus, Rugius e's Vandulus ha

lona’k pa'rlol ülve'n mil lselekedlelx Р

Ам, hogy egy Odoácer nevü vezéreket Kirá

lynak választották, a’ ki az ulolsó ‘Bó‘mai Császárt

Romulus Augustulust elfogatta, Romát el

foglalta és 476-ba a’ nep nyugoti Római Birodalmat

el rontotta.

15o. Milsoda ma's ne'mel nemzelek menlele me'g be'

Gallia'ba?

A’ Burgundiaiak és a’ Frankusok,'ezen .

utolsóknak Királya Cl o do v e u s ¿8G‘ba S y a
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grins Római vezért meg гуöы/611 magának Gallia'.

ba úì Országot fundált. ‘

151. Ha’l Olasz Orrzdgba ujra hik тетelx ?

A' nap keleti G 0t1111s o k Pannoniából The

odorik nevü Királyok alatt; és a' Longobár

dusok hasonlóképpen Pannoniából Alboinus nevü

Királyok alatt Narsestöl hivattatván oda; róllak Lom

hárdia ma is esméretes Felsö Olosz Országba.

15a. A’ Nap lieleli Csa'sza'rok közöll ebbe az z'110’

be Iii leg nevezelesebb?

Justinian us, de a' maga érdemén kivül

тert Bélisárius által gyözte meg a' Yandalu

sokat és N a rs e s által a’ napkeleti Gothusokat 's

azonba mind a' kettö iránt háládatlan vólt. Tri

bonian us szedte egybe ö alatta a’ Római Tör

vényeket , melyek az ö neve alatt ma is esméretesek.

153. A’ ne'pek ezen eló' sza'mla'll köllözköde'sei

hog]` наивыeшeй ? '

Népek Vándorlásának, .vagy a’ nap nyu

goti Birodalomnak az ide'genek által való leromásá-‘

nak.

154. A’ Valla'snak e's' ludóma'nyolmak a'bra'zalja

milyen vóll? .

Igen szomorú, mert régi fénnyéböl minden nap

alább szállott; a' tudatlanság terjedvén, a' babona

a’ vallást, a' melyel az elmult századba meg kez

den vala vesztegetödni , tsak nem egészen el nyom‘

ta. 

6*
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11,112 MÄDIH 1D ÓsZAHÄSz.

Mahumedtöl Nagy Hárolyig vagy а’ Mahu

med vallása kezdelétöl e’ nap nyu- ‘

goti Császárság kezdetéig,

‘ . 622 -— 800.

|55. Hi vóll Malmmed?

Mahumed vólt egу Meccából származott

Arabs,. elökelö nemzettségböl. A’ szüléit hamar el

vesz.tvén a' kereskedésbe neveltetett, meglehetös el

mebeli tehetsóggel birt, ’s kivált tüzes képzelö erö

vel; 'ékesen szolló vólt, másokat meg' nyerö, nagy

probákra alkalmatos tudomány nélkül.

156. А’ kereskede'sl elhagyva'n mili Лаdeн gon

dolkodni? '

Azon, hogy a’ maga nemz‘etének, az' Arabsoknak,

a’ kik bálvány imádók vóltak, ее)‘ tisztább vallást

adjon.

157. Mzhor lanz'lam' l'iezd'el'l mil' liiva'ni elhilellni‘

kövelöivel Р

Azt, hogy a mit ö tanítar'ta Ísleni kiíelentés len-i

ne, a" ki Gábriel angyal által jelentené azokat ki

néki, és tsuda tételekkel is igyekezett az'okat ineg'

bizonyitani.

158 Hól lala'll лаgу ell'enl‘ a'lla'sŕaf'

‘Meccába a’ hazájába, a' honnan Merlinábá

kellet szaladni, hogy a' veszedelmet elkerüljo. Ez'

a’ futás történt \622be Julius 1li‘dik hapján, a’‘ bon

nan számlálják a' Mahumed követöji a' magok esz

tendeiket, mely Hégirána‘k vagy Hedschrá

nak neveztetik. ‚ . n

159. Hogy lerjeszlelle a’ maga Valla'sa'l?

Tanítás, alattomos meg tsalás, fegyver és kegyel=
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lenség által, úgy hogy mikor'meg hólt S32-be e

gész Arahiába az ö Vallása vólt az uralkodó.

16o. Mik az ö Valla'sa'nah föbb lanila'sai Ё"

А’ következendök: нa!‘ egy Isten van és Mahu

med ezen Istennek követje vagy Profétája; minden

nap ötször 'kell imádkozni, —- a' szegényeknek ala

misnát kell osztogatni; -. a' kilentzedik honapba

höjtölni kell; _ minden hivönek leg aláhb egyszer

életébe Meccába butsura menni. Ezekhez adta még

az Isten változhatatlan végzéséröl, a' környülme

télkedésröl , a’ paraditsomról, a' borital meg til

tАзы‘ó!, és a' sok feleségüségröl való tanitást is 's

a’ t. ‘ ‘

161. Az ò' kövelöi hoду nevezlelnek? ’s ludoma'n

nya ltól van meg i'rva .7’

Arabs nyelven neveztetnek Mosleminekn ek

vagy hiveknek, innen a’ Musulman nevezet. Tudo

mánnya a' Koránba vagy Alkoránba va

gyon meg írva, mely olyan nálok, mint nálunk a'

B i b lia.

|62. Hi ‚Шеeтвие‘; Il/Iahumed шёл?

Abubecker, a" Mahumed ipja, a' ki mind

a' vallásnak mind az országnak feje lévén Cali

.pba nevet vett fel, mely annyit teszen mint a’ Ma

humed következöje, 11e1уЁarиЦaд mely n.évvel azután

az Arabsok Feiedelmei am., ' '

163. НМ me'g nevezelesek e's mikel mivellek ?

ПevezeleЫОm ár 637-be a’ ki Syriá t, Pa
laestinát és Egyiptomotŕ „пogiялa és ott

az Alexandrai‘ Bibliothékát elégette.Y Elfoglalta Per-‘

siаt, мы ment In d i áha; azután ищитet

tek az Arabsok ‘гaзу Saracenusok A f r i k á a,L
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Щи1 mentek Spanyol Országba, elfoglalták

S á r d i n i á t és pusztitották Siciliát. Al

mansur egymás Calipha a' tudományokat is elö

mozditotta.

164. А’ Francas‘ok Hira'lyai Clodoveus ula'n

mìlyenek vóllak?

Nagyon tehetetlenek, a' honnan némely fö em

berek, a' kik a' Státusnak f`óbb hivatalait Муш

ták nagy hatalmat szerzettek magoknak, és méltosá

gсём familiájokba meg örökösitettek, ezek Májor

domusoknak hivattattak. Ilyen vólt Martel

Károly' és utánna a’ fija Pipin, a' ki Kirá

lyát a' Thronusból ki taszitotta és aд maga elfog

laita.

165.' Pipinus a’ Ravennai Exa'rcha'lusl la' segilse'

ge'vel velle viszsza a' Longoba'rdusoklól?

'' e's Мнe/я aja'nde'kozla?

A' Római Piispök segitségével 755-be melyet'is

neki ajándékozott. Innen van ma a’ Pápának kö

zép Olasz Országba birtoka , mely azután

t‘óbbre szaparodott,

166- Hi erò'sz'Ielle meg ezt az aja'nde'kol?

A’ Pipinus‘ fja Nagy Károly, a' ki majd nap

nyugoti Császár lészen. hodolásokat tészen Spa

nyol, Német és Magyar Országokban. Spanyol Or

szágba az Arabsok birtokának nagy r‘észét elfoglal

ja. Német Országba 3o esztendös háború után a'

Saxokat meg hódolja , és az Avareseket Magyar Or

szágba.

.167‘ МНi kiva'llke'ppen a’ Nagy Ha'roly' e'rdemei ? ‘

Az, hogy a’ Kereszltyén vallást “мeшeт, a‘

Saxokat Vittekind nevi'í vezérekkel arra által vitte,
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melybe ötet egy Vinfrid иду Bonifacius n`-

“й Angliai szerzetes segitette. Püspökségeket fun

dált. A’ Tudományokat jobb karba hozta; Alcu‘i

n'u s és Béda nevü Szerzeteseknek tanátsából ов

kolákot és Bibliothékákot állitott fel, és a' tudósokat

meg jutalmaztatta. . ’

168. Milyen vóll a'llapolja a’ napkeleli Birbda

lomnah ebbe az idd-:zakaszba E’

A’ belsö háború miatt mind inkább hanyotlott.

Az Arabsok egy felöl egy szép provinciáját elfoglal

Иk, magát Constántzinápolyt is töbször ostrognolták,

melyek a’ görög tüz’ segitségével, mely a' víz alan is

égett, oltalmazhatták meg, melyel az Arabsok hajóit

elégették. Más felöl a' В ul g a r o k nyoinor

gatták a' Birodalmat.

16g. Leo Irauricus mils‘oda {rendele'sl hozoll a’

ke'pekre ne'zve .7’ ‘

Ад, hogy a' Templomokból az egész Biroda

lomba minden képek ki hányattarsanak. A’ miböl a’ .

Birodalòrnha nagy zendiilés lett. Ekkor vonta.ki ma

gát Róma a’ .Gürög `Császárnak való engedelmesség

alól , és adta magát a’ Francus Királyok alá.

швы/шин IDö-SZÁHASZ.

.Nagy Hárolytól lietedik Gergely ,Pápáig,

vagy a’ Napnyugoti Római Császár- ’

ság’ liezdetétöl a’ keresztes há

’ horuk kezdetéig vagy

‘ 800-1096.

17o. Nagy Ha'roly hól? milwr ё.r hi a'llal horo

папаши meg napnyugoli Crdszcírnak? .

Róm ába 8ooba éppen Karátson elsö nарню
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3-dik L e o P á p a által. Vólt Császár 1L esz

Iendeíg, mert meg hólt S14-be hagyván a’ fiiát K e

gyes Lajost maga után következőnek.

171.. Lajos a’ Nagy: Ha'roly fija milsoda hiba'l
F lsaleÍfedell .n ‘* '

Azt. hogy a’ Nagy Károly Birodalmáí három fii

jai között fel osztotta. A' honnan három külömbö

ző O'rszágok formálódtak ki, u.. m.‘ Olas z, Fran

tzia és Német Országok.

l72. Melyik Ne'mel Csa'szár hívla a.” Il/Iagy'aro

' да! segilse'gül? ‘

Arnulf Német Császár Zventibáld Mor

yai '' Fejedelem ell'en , a' kik is nagy szolgálatot tet

t‘ek ekkor a' Császárnak, mert Zventicáldot meg

győzték. De azután sokszor bé ütöttek Német Or

szágba és annak 'I'artománnyait pusztitották; a' mi

t.öl az'után szoktak el, minekutánna Madarász Hen

'rik‘töl lylelfgeburgnál, és OttotólAugs

burgn ál. erössen meg yei‘ettettek g34-be és g55-be.

‘173'.‘ Mely‘ik Ne'mel Csa'sza'rnak váll y-dik Ger

gely Pápa'val baja ’s mi felellP

Negyedik .Hen rikn ek az úgy ne

yezett Investitur a felett, mely abban állott, hogy

az 'Ersekeknek és f.’üspökölçnek‘ kihalások után ujo

kat g'' Császárok választattaka melynek jeleül az

.ujonnan választatnak egy g y ü r ü; e; p ü s pö ki

páltzát kiildöttek.’ Addig pedig míg nj válasz

tatnék az Ei§eki és Püspôki‘ joszág'oknak jövedelme

it ök vették. És ezdi akarta; q' Pápa magáéyf‘á4 tenni.

1.74. Henrik a'llal шла e' a; Inveslilurqsjqssa'l? ’s

' mi lell ennek a’ kövelkeze'se? '

13993. adta által» а’ wért. e' Pápa. ötet. 1.975.432
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Rómába menni parantsolta. Henrik nem ment

el, hanem a' Vormátiai egyházi gyülésbe a’ Pá

pát a' pápaságból le тишe. Gergely azért meg ha

ragudván, Henrikek az Anyaszentegyhaz kebeléböl

ki tagadta, ’s alattvalóit az engedelmesség hite alól

fel óldozta. Ennek a' viszszálkodásnak lett osztán

a’ következése az a' gyalázatos poenitentia шт,

melyet Henriknek a' Canusiumi Kastély árkába ki

állani kelle".

175. Milyen ember vóll Hildebra'nd ваgу 7dik

Gergely Pa'pa ? ‘

Fel vólt ruháztatva mind azokkal a’ tehetségek~

kel, melyek egy hodolóba meg kivántatnak, nagy

eszü és mértéket felyül haladó mérész‘ségů. A' hon-1

nan a' papságot arra a’ magosságra emelte, a’ me

lyen sohn többé nem vólt. Аzt akarta ‘ioзу min

den Fejedelmek, Királyok és Császárok" az ö va

sallussai legyenek. A’ papságnak a’ házassági életet

meg tilmtta, hogy ezzel is gazdagságát és hatalmág

nevelné. . '

176. A’ Slavus nemzelbò'l vagy Tolh nemzelbäl

ebbe az. idö-.rzakaszba milsoda Orsza'gok

forma'lodnak ?

A' Német Országba lakók lassanként a' ¿Témet

Császárok által meg gyözettettek. A’ Német Or

szágon kivůl lakokból formálodtak И Tot h ‚ Нor

váth, Seri/ia, Bosnia, és Dalmatia Оr

ezágbk; ezeken kivül Cseh, ‘Lengy el és Мазь

ka Országok.

177.' Milsoda va'lloza'e. lörle'nih a‘’ Magyarokkal'

ebbe be швы? \

Az, hogy tsak nein általjába a' K‘eresztyén Yale
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lásra tét‘nek. S z e n t I s t v á n nálok elsô Apostoli

Magyar Király lészen.

x78. Milsoda maïs‘ Nemzel Лёша nagy va'lloza'so

hal Europa'ba P

A' Norman n usok Nemzete, a' mely Ska n

dinaviából, a' mái Dánia és Svetiából ki

jövén, mint bátor tengeri. tolvájok, mindenfelé pusz

Ш, késöbbre Angliába, Frantzia Országba‘

és also Olasz Országba foglalásokat имen és ott

meg telepedik.

17g. Az Arabiai Ghalg'faság milyen vóll ebbe az

idó'be .7’

Ezen idöszakasznak kezdetén az A rabiai Cha

lifák leg hatalmasabb Fejedelmei vóltak az es

meretes világnak, a' tudományoknak pártfogói és ha

talmas elö mozditói. De majd több Helytartók ki

vonták magokat a' сыны hatalma alol, @nnen az

.ö hatalmok is hanyotfani Баdeн. 'Kivált mineku

tánna némely tehetetlen Chalifák a’ Törököknél ke

restek segitséget.

18o. А’ Törökölmek hól vóll clsò' haza'jok E’ ’s on

nan 1гoда! jölleh ?

A' Törökökn ck elsö hazájok vólt Turk e

з tán Tartománnya a' Caspium tengere mellett. A’

honnan ki jövén az Arabsoknál katonai szolgálatot

tettek, azután a' Mahumed „мыt bé vévén a' Cha

lifaságot is A'siába magokhoz vonták. A' Görög

Császárnak Kis A'siai birtokait elfoglalták, és So.

limán nevü Vezérek alatt Niceába uralkodó szé

Мe‘ állitottak fel 1071.

l8r. Ha’l a’ Görög Biroaïalom‘ a'llapolia mz'lyen

vóll ehhor? . .

Mint a' felyebbi аdа-Щиты, úgy ebbe is,
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belsö nyugliatatlanságok, egybe eskiîvêsek, Gsászâ- ‘

rok meg gyilkolásai, és tartbs vallásos tzivakodá

sok miatt kivólt tétetve, minden oltalom nélkül,

a' Törökök, Bulgárok ’s más népek bé tsa

pásainak , a’ melyektöl az rongáltatván hanyothom~

lok sietett veszedelmére. '

18a. A’ Tudoma'nyok ‚зogу a'llotlak ebbe az ìdò'~

.rzakaszbal’

Minden Tudomány, a’ mi vólt, az Arabsoknál

és Görögöknél állott leg jobb lábon. Az Arabiai

Chalifák és Görög Császárok elö mozditották azo

kat. Némely Görög Császárok magok is tudósok

vóltak, mintLeo philosophus és Constan

tinus Prophyrogenitus. Ez az idö szakasz

azonba kevés tudósokkal ditsekedhetik.

ö TÖDIH IDÖSZÁH4SZ~

Hetedik Gcrgely Pápától vagy а’ kcresztes

Háboruk kczdetélöl Columhusig és .

Lutherig; vagy Amérikának felta

lálásáig és a’ Reformatióig.

1096--152o.

181. Mivóll a’ Hereszles Ha'borulmak ‚падeт? ‘

A' Keresztes Háboruknak kezdete a’ vólt, hogy

a‘ Consta ntin us. idejétöl (эрa a’ keresztyé

nek a' Szentl‘óldre, ‘a' hól a’ Jésus született, élt és

meg hólt, szent utazásokat tettek. Hanem minéku

. tánnaa' szentföld az Arabsok és Törökök kezére ke

rült, ez az utazás nehezebb és veszedelmesebb lett.

Közönségesen sajnálták az A’siai Keresztyének sor

.sát, és‘ kivánták, hogy a' Szentföld a' hitetlenek ke

zéböl mentöl elébb vétessék ki.
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184. Hülönösön И la'rma'zla fel ege'sz Európa'l e

zelmek `“oнa ira'nl?

Egy P éter nevi'i Remete, a’ ki Frantzia.Ország

ha Picárdiából származoth.n Ez meg járván a’ нeт:

ГбШet Еъrбрánalc minden .Országait bé агaтa, és

kivánta tВнe’ ишьыö ékesen szollással annak szük

séges МИД meg mutatni, hogy azokon a' nyomo

ШК Keresztyéneken segijtèni kellene.

“35` Remele .Pe'lerne'l hi lell löbbel ezen Heres:

щ; lladak el. lxezdò'de'se're?

Másndik Orb án Pápa, a' ki elébb a' Pla

centziai* azután 1o95-be a' Klermonti egy

ház‘i gyi.iléshg oda vitte a’ dolgot,. hogy ezek a’ Кв‘

resztes hadak elkezdödnének, '

. 185. Il/Iie'rl nevezlelneh Hereszles hadalmah?

Azért, hdgy azt mondották, hogy ök a’ Jésus

Keresz‘tyének méltúságát akarnák a' hitetlenek ellen

meg oltalmazni, innen mindenf'éle szinü Kereszte

ket varottak köntösseikre ‘а ezekröl a’ sokféle Ke

resztekröl vagyon a' nevek..

187. Mi vóll a' halona'lmak julalmoh?

Minded addig Жeн. és azután tejendö büneiknek

botsánatja; ha pedig ezer! szent 'kötelességet nem

vállalták fel, vagу oda hagyták, az Anyaszentegy ház

ból való шaра“ büntetésével fenyegették öket.

188. Ha'ny ilysn ‘задай sza'mla'llalnak?

. Rend szerént 'öt ilyen hadak számláltatnak, a

zonba számnkot egész bizonyossággal meg határozni

nem lehet, mert a’ ir-dik szászad végétöl a' '13‘dik

század végéig szüntelen tartottak. Az elsö rendet

len tsoportot. vezérelte Remete Péter, mely

minekelötte Constantzinápolyig iutott vólna, elhul

19u. '
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189. A’ rendesebb hada/iol hik veze'ŕelle'k?

G Otfried Bouillon Lotharingiai Hertzeg

vezérelte az elsö, azután 3dik C o n r á d Német

Császár és 7dik L a o s Frantzia Király a’ má

sodikot; Fridericus Barbarossa Né

met Császár a' harmadikot; Fil e p A u

g u s i u s Frantzia és i-sö'lì i с h á r d Anglus

Királyok a' negy e (“keм ehhe rés'zt ‘ve't't a.dik

A n d r á s Magyar Király isi g'ilik Lá’jos Fran

tzia Király az ötödiket, mindn'yájon igen kevés

haszonnal.

19o. Mle'rl‘ nem ‚eй j’ó lxlmeneleleli ëzelmelx a’ lie'

reszles hadaÍmak E’ .

Azért, hogy magok a"l"*’eiedelmek is; a' kik 6‘

zekbe belé дegушка!“ egymás között egyenetlené»

‘Вeшek. A’ Görög Császárok pedig a’ kik miattok

leg többet szehvedték, minden módoh gyeñgitették

öket. A' Keresz’tes .nép pedig, iudátla'n, gyülevész

és rendetlen emberekböl állай, a' kiket fenyitekez-.

ni nem lchetett, és sokszor 'sem fegyv'ei‘ek sein 61‘
tözetjek sem élelmek nem vólt: Y n

191.' Mz'lsoda Órsza'goli летаeт}; ezeli mlal leg

Iбыли? milsoda Fejedel/neА оа.rиek el? e's

mi ka'ra vóll Európun'ak benne Р

ъeв tölibe't s'zvnvedtek N éme't Frant zia

Órszágok és A n. g l i a: i/esz'lek henne Fri.

dericus Üa'rlińŕössá Nériiet Csâszár é5 9-dik

Lajos Frantzia Király; Kára .'vólt Eurôpának

àzért bennek, hogy sok millio' emberét ës teménteè

len kintsét el vesztet’te miattok, igen sok Nemes Гa‘

miliák elhunottenak, ez Orsa/igor, Királyaik eda'. le:

ven, fel zava'rodta'nak;

h



19a. Ha'l e'ppen semmi hasznok nem báll e' а’ He

reszles hadalmak P

Vagy vólt valami hasznok is , mert az Európai

népek szorossabb egybe köttetésbe jöttek ezek által,

a' városi polgári rend fel emelkedését segijtették, a'

kereskedés jobbult, mely a' városoknak nagy gaz

dagságokat szerzett, a' tudomány és mesterségbeli es

meretek is bővültek.

193.' Kiknek váll leg löbb hasznok ezekbe a' ha

dakba .j

A' P á p á k n a k, mert a' hatalmasabb Feje

delmeket oda küldvén, azoknak Országaikba szabadon

parantsolhattak, ’s ezzel hatalmokat terjesztették. De

hasznosok' vóltak a' p a р s á g n a k közönsége

sen ‚ mert igen sok emberek , nemesek és nemtele

nek, ezen hadakba menvén jószágaikot a' papoknak

vagy el adták ‚ vagy el zálagositották, vagy éppen ne

kik ajándékozták, azzal a' reménységgel, hogy majd

nagyobbakat fognak azok helyet kapni. Így a' pap

ság gazdagodott 's hatalma nevekedett.

194. Hifi tollak me'g а’ pápai halalomnak ~erös

‘ oszlopai ? .

A’ Kolduló Barátok, milyenek vóltak a' B e n e

dietínu'sokésFranciscánusok,

a' kik a' szent széknek és ‘a’ vallásnak minden nemü

szolgálatjára magokat elkötelezték.

195. Mi a'llilaloll mosl fel a’ mi eddig hallallan

dolog vóll ?

Fel állitatott a’ S z e n t i'n q i s i t i o, vagy

Eretnekeket üldözö szék, mely az Eretnekek után

vi'sgálódott, azokat meg ítélte es meg büntette, ez

a’ hivatal pedig a' Dominicánusoknak adatott által.

1zoo.



|96. De ha'l a’ Pa'pai halalomnak senki sem sze

gezle e' maga'l ellene P

Vagy igen Váldus Péter egy Lioni kereskedő

Frantzia Országba, kinek követői V a‘l d e n s e

seknek hivattatnak; Wikléf János

egy Professor Angliába; H us s J á n o s és P ra

g ai H i e r o n y m u s Cseh Országba. Ezek

nek tanítása kölömbözött az Anyaszentegyház' tanítá

sától.

19'7. А’ ke'l ulolsiónak mi lell kimenelele P

A' lett kimenetele, hogy a' C o n s t an t ia i

közönséges egyházi gyülésbe hivattattak 1414-be hogy

ott tudományokat vonnyák viszsza és hamisítsák meg,

a"mit midön tenni nem akartak vólna elevenen.meg ^

égette-ttek. ~ . l'

198. Ebből milsoda had indull ?

A' H u s s'i t á k hadja, melyet a’ Hussus

~kóvetöi. kezdettek, a' Hussus meg ölettetéséért fel

boszszankodván, mely tovább tartott 20 esztendőnél.

Ésaddigmig Z.iska és Procopius ne

"й Vezérek élt, ‚ meg nem békéltek. Végre meg ba

sonlottak egymás között, és úgy tsendesithette le őket

'S i g.m o n d Német Császár és Magyar Király,

a' ki osztán Cseh Király is lett.

199. Milsoda ke'l dologgal a'rlollak a' Pa'pa'k ma-

golmak ?

Elsőbben azzal, bogy 5-dik Kelemen Pá

pa a' pápai széket Rómából 'Avennioba Frantzia Or

szágba tette által )3oS-be a’ hól 72 esztendeig ‘ШК,

a’ mit az Olaszok Babiloniai fogságnak'neveznek.'

A z u t á n á гt o t t a k magoknak azon szaka

dás által, mely 1378  1428»ig,.tehát 5o eszten

deig tartott, mely idö alatt két és több Pápák is
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'vóÍtáÍc egyszerre, a’ kik egymást mindenképpen kis

sebbíteni és gyengíteni штык, melyel tekinteteket

vesztették;

'2oo- Ne'mel Országl'za a' Csa'sza'ri va'laszla'srœ

ne'ive mik a'llitlalnah fel .p

À’ Hét 'Választó Fejedel'mek, azután ÁL-dik Кё

. i’OÍy Császáŕ egу szabadsá'g Levélbe, mely ‘А u r e а

h u l l á n a k hívaîtatilq ezeknek jussokat meg ál

litja és a' Császár Választásnak шефа" is meg hatá

rozza. ‘

20i. Mikor lell. HeÍvelzâa‘ szabad Ta'rsasa'gga' Р

ц А’ 144131: Századba, melyre A l b ‚e r t Császárà,

пak Helytartóji adták kemény magokvisseletével az

clsö olßot. Ekkoŕ tetté magát i lh e l m T e ll

nálok örökkrè emlékezeíessé.'

'202.' Hi‘ ÍaÍlf'lla' fel a’ ńa‘pl'ieleli Indiai zilal Р ’s

inihoŕ .2 '

Èg‘y V a s k o дe Ö ‘й á ~nevi'i Portugallus

‘‘ 1ÃgS-ba.‘

m3. Mezyill âpàñyol' ищу йиё А; a7; Amb's0

hаl 'ue'gke'ppen Spanyol Oŕszdgból .P

Fèrdinándus Catholicus, a‘ kinek fe

lesé'ge vólf à a‘ b e a iÁgí-be' t'nihèkutánna azt

78o esztendökig birt'ák völna';

204; Hogy jaloll ez a’ Hira'l'y" Ämëril‘xa'izal’i b.irl'oä

.liahDz ? . ‘

.йgуььoгусоЁййзЪйдЁй’йsЁбТoё

еgу .Genu ai hazafit I'Ágä-bé ö segijtett’e azon felfe

de.zö utjára hajokkal és egye’beld'c'el.,‘ inel'yet napnyu-Y

got [вы tett, a' honnan a' mit fel МИН, azt a’ Fe r

d i nánd~számára találta fel, "s innen lett a' S'paè

‘íiyblokmak Amérikába na'gy bírt’oko.k.' —
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2o5. А’ Törökök mikor foglálla'k el Consla’nlzi

nu'polyl .7’ ‚

El foglalták 1453-ba a’ mikor a’ Görög Császár

n-dik Constantinus Palaeologus el esett

~ ’s azzal a' Görög Birodalomnak vége lett.

206. А’ naplieleli Bi'rodalom’ elese'se'bò'l mi ha

szon lm'romloll Európa'ra ?

Az а’ haszon, hogy sok tudosok onnan kiköltöz

vén, a' napnyugoti Országokba meтek, és magukkal

a' tudományqkat is el vitték, a’ honnan a' fel vi

lágosodás láhra kapott.

2o7. А’ Tudoma'nyok elò'mozdt'la'sdra mil lellаА а’

13-dih sza'zadba P

Több Universitásokat állitottak fel, ílyenek a’

Parisi, Oxfordi, Heydelbergai, Paduai,

Bétsi, Prágai, Erfurti,\Lipsiai, Tübin

Бaй, ВaзeП 's mások.

2o8. Mil lala'llak me'g fel а’ ludoma'nyok' kön

nyebb lerjeszle'se're ?

A' Kö nyv nyomtatás mesterségét,

melynek segitségével oltsó árron a’ leg jobb könyve

‘liet lehetett meg szerezni.

nog. Mikel lala'llah fel me'g ebbe az Еда-паhал‘

ba ?

Fel találták, a' n a gy itó és meszsze né'

zö üvege k et; fel találták a’ mágnestöt és a'

pu s ka p ort, a' melyek a’ hajokázást és a' had

шумы egészen meg változtattálc.

21o. Az elö sza'mla'llahon Май! löl/bel hól lehef

ezen Idc'í-.rzakaszból lanulni ?

Minden нашла“ könyvb öl , ha az em

ber az Európai Országolmak és népeknek, úgy "Еп

7
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tén más vНА; részében lakó népeknek is hi.stóriáját

rendre veszi, ‚иt olvassa és tanulja.

HÁTUDIH 1Вд—82АНА$2.

Columbustól és Luthertöl, vagy Amérilìo.’

feltalálásától és a’ Reformátiotól~ а’

mi idönkig 1517-1855. ‘

ан. ‘ Milsoda lie'l neuezefes dolgok деканk meg a’

halodik [ст-паhалl P

Elsö Amérikának fel találása, mely

1492-be történt Columbus Kristof egy Ge

nuai fi által, mely osztán Americus Vespu

ciusról, a' ki utánna oda ment, Amérikának ne

vтetett. A' másik nevezetes dolog a’ Reformatio.

212. Mi vól'l мe'да а‘ Bqforma'lìònak ?

Az, hogy az Ekklésiába lassanként be tшпoн

Libák, és viszsza élësek, a' pàpság màgàviseletére,

az Ekklésiai igazgatásra, és a’ hit' tzikkelyeire nézve

jobbitassanak meg, és az Anyaszemegyház eredeti

állapotjára tétessék viszsza.

213. . Hól Майданlx a: eli‘ò' Бег/атташа ? lu' a'llal Р

’s milsoaia~ alkalmalossa'ggal Р

Német Országba Saxoniának Witte n b e r g a

nevů várossába.Lnther Márfon által, a' ki ott

Theologiát tanitó Professor vólt, akkor, mikor Te

.tzel nevů ‘ Dominiсanйз szerzetes ott, a' Moguntíai

Ersek' engedelmével a’ ‘bünbotsátó Lzédulákot pénzért

árulná. ' .

214. Lulher ezl мы" mil lselekedellPrédikállott ez ellen, és eиnelc helytelen és i5:is
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ságtalan „наt igyekezte meg mutatni, söt tovább

ment, mert 15t7be October 3t-dik нaйán'95 igas

ságokat ragasztott ki a' Vittenbergi Templom’ ajta

jára', melyeket a’ szent Irásból meg tzáfoltatni ki

ván't, mely ha meg tevödött vólna, minden НМ!‘

ságáról le mondott vólna. ` \

215. А’ Pa'pa io-dik Leo ezl meg halva'n mil lse

Iehedell? ‘

Pa'rantsolta hogy L u t h e r Rómába

mennyen, de a’ Saxoniai Választó Fejedelem, és

az Universités nem hotsátották el. Melynek az A

nyaszentegyházból való ki tagadtatás lett a’ k'óvet

kezése. Segijtöje Luthernek vólt з.Мё1г5nс!п0n

Fi l ep.

216. Иgу‘ан ezen idö туда" mìlsocla mais` Refor

ma'loro/i a'llanak ele' Р

Úgyan ekkor elö áll Ulrik Zvingli Hel

vetiába, a‘ ki Zürichbe elébb a' hünbotsáto iz6

dulák ellen , azután egyéb viszsza élések ellen is

kezdett prédikálni. Ennek némely vélekedései kü

lömböztek a' Luthere'töl. A’ Zvingli tanitásával meg

egyezett a'. C al vi n u s Jánosé, a' ki egу é

kesen szolló Frantzia Pap ‘ШК, késöbben Ge ne vai

Pap »és Theologiát tanitó Professor.

217. Milsoa'a Orsza'gokba velle'k be' a’ Lulher la

nila'sa'l ? milsoda'hba a’ Calvinuse'l Р ‘

A’ Luth e rét Német Отцы, Dániába, Své

tziába; de sok követöi vóltak, és vagynak Németalföl

dön,I Angliába, Еranтa ‚ Magyar és Erdély Or

‘ szágokba. A' C a l v i n u s ét Helvétziába , Hol

lándiába, Scotiába, a' Rhénusi Tartományokba, Fran‘

tzia, Burkus, Magyar és Erdély Országokha ’s e

gyebütt is.

я:

7



2i8. ZWie'rl nevezleInek Prolesla'nsohnak Р

Azért, hogy t529be azon Országos végzés ellen,

Между a' Vallás do‘lgába a' további jobbittásoktói‘meg

‘szünnyenek, Protestáltak. Innen mondatt‘nak

Protestánsoknak.

219. Milsoda Egyha'zi Gyüle's титаll ekhor E’

e's mi lze'lból? . .

A' Tri d e nt u mi, mely ISÁS-be kezdödött #és

шпoн 1563-ig, ‘melynek' a' vólt a’ tzélja hogy az A

nyaszentegyházba mind a' f`óre mind a' tagokra nézve

szükséges jobbittások tétessenek. De a’ hátározások

közönségesen kielégítök nem vóltak.

2:0. Milsoda halalmas Szerzel a'llillaIi/i eklior

fel .p

A' Jésuiták' Знаниe, melynek kezdöje vólt

L ojola I gn át z ogy Spanyol elébb Юнoнa, azu

ta'n Pap. Az ö társasága a’ Pápától megerösittetett

1S40-be. Ezek a' Fejedeimi Háznál gyontató Papok

lettek, és az Oskoláknál tanítók. Tzélj ok a' vólt,

hogy a’ Relormátiot minden következéseivel eggyütt

fel forgassák,

вы. А’ Rqforma'lìoból mìlsoda ves‘zeafelmea` ha'

,boru fejlödöu hi ŕ’ . ‚

Az úgy nevezett 3o esztendö s háború, mely

1S48-ba a’ Vestpháliai békességgel végzödött

bé. Ebbe a’ Protestánsoknak szabad vallásbeli gya

korlások meg esmértetett ‘мыi Országon, mely

nek más Országokra nézve is jó következësei lettek.

.2.22. А’ Reforma'lionak а’ ludoma'nyohra ne'zve

milsoda jó kövelIieze'sei Zellek P .

` Azok, hogy a' tudományok minden nemeibe a'

leg nagyobb tudósok állottak elé, és a‘ leg jobb

lîönyvek lettek közönségessé. '
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223. Elsò' Leopold mikor иeл! viszsza .Buda va'

ra’z а’ Тдгшыы?

Viszsza ve' ‘ ."QG‘ba mirmkutánna szinte 150

esztendökig birták v ‚ ß .tán a’ Zentánál

való ‘рeg verettetését a' 'Ioróköknek Eugenius által

követte a' Kárlovi tzi .békesség,§i699bc mely ál

tal Erdély az Austriai Ház’ oltalma alá ment.

224. Ha'l ‘этoм Ha'roly ¿nem folylaloll e' a’ Tö

rököh ellen hadal ?

Vagy igen kettöt, az elsö be szerentsés

vólt, mert még Eugeniíis élt, ez végzödött a' Pas

sarovitzi békességgel 1718; a'\másikba szeren

tsétlen, mert már Eugenius meg hólt vólt, e’

végzödött a' Bel‘grádi békességgel i739be.

225 ÍVIa'ria Theresia'nak [iikkel Uóll ha'lzoru'fa .7’

Azokkal, a’ kik a’i Károly halála után, az Au

striai Tartományokhoz just praetendáltak., ezek kö

zött leg hatalmasabb vólt 2-dik Fridrik Burkus Ki

rály, ez az Acheni békességgel végzödött bé r748~

ba. Azután fфунтa a' hét esztendös .háborút ‘ugyan

Fridrik ellen, melly a' Hub ertsburgi békes

séggel végzödött i763 ba.

226. Ebbe a; idöbe milsoda Еe'l nevezeles Him'

lyaik vollak a’ Franlzia'lmak ?

Negyedik H enrik és késöbbre i4-dik La

jos a' kik Frantzia Ors‘zágot ‘a' jollételnek és bata

lomnak leg r'nagossabb póltzára emelték Európába.

127. А’ Holla'ndiai Respublica Мнe’; a' ja'rma'l

ra'zza le nyaka'ról e's mihor Е’

Második Filep Spanyol Kira'lynak 1579‘be nem

szenvedhetvén az ö és Helytartói kegyetlenségét töыть

228. Anglia nagvsa'ga'nak .fundamenluma lu' alalg

velöa'ih meg?
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Ersébet Királyn é alatt, a' ki e' Protestáns

иllая „jm bé vitte Angiiába, és második Filep

nek gyözhetetlen bajos sorgét semmivé tette 1588.

229 Ha'l a’ Muszka'lmak ki vóll eду йй‘e.r Ural

fiodój'olg .9 `

Е1$ö Péter, a' ki a' Muszlca Birodalomnak e

gészszen й} form'át adott, ós annak késöbbi nagyságá

пalc fundámentomát meg vetette. Sokat ha‘lakozott

t2-ik KárolySvétiai Királyal, külömbözö szerentsé

vel, a' kit utoljára Pultávánál meg gyözött т7о9-be.

~23o. Az Északi Áme'riliâï szabad ЗИЛ/z.r01i mikor

ВelleÍi szqbqdahlm' ? '

1783-ba hoszszsason hadakozván az elött az Án

glusokkal, a' kilç‘töl l mint azoknak Coloniájok , {iig

göttek. Ezen kiszabaduláskor h'alhatatlan nevet nyert

nálok Washing't.on. ‘

231. А’ Franlz’iaI Revolulio 'mikor kezdödöll?

Kezdödìjtt 1789, e’ mikor is a' Monarchiából lett

Republika, маркаt ‚(ыаььц ost és Kiráiyné

jokat Mária Aritonаát meg ölték 17g3-ba. A

zután igazgatta Frantzia Orszá'gott a’ Direc t o ri
um,‘a' ‘Consulnk, ezek között Bonapárte el-

sö és örökös Consnlnak neyeztetett elsöbben, azután

18o4‘be elsö Nápoleon ‘név alatt 7-ik Pius Pá

pa által a' Frántziák Császá'rjáńak koronáztatott.

232. Meddig biгla ezl o’ .me'llosa'gol .p

i8|5 ig ; .a’ mil‘çor is a' IVYá’t er1 oi szerentsét

len ütközet iitán а’ Párisi békességbe arról lemon

dani kénszorítetett , .Szent‘ Héléna szigetébe vШлeм,

a‘ hól meg hólt 1S21-lie.

233. Melyil.' vóll а’ mi idò'nkLe a’ leg ulolsó lia'

bor'u' Europa'Í/a ? ' ‘
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A' Muszka Tö rök háhorú, mely 182.7-be

kezdödött és ‘S29-be a’ D r i n á р o l y i békés

séggel végzödött , melybe a' Muszka erö nagysága és

a' Török erö tehetetlensége nyilván i/alóvá lett..

234. Milsoda ma's‘ neve/:eles dolgok lörle'nlek az
n „Jy‘abb ida'1.1.6 P .

Igen nevezetes dolog az, liogy Don Pedro

Brasiliai Császa'r, mint ßráganzai Hertzeg, a"Portu

galliai Királyságról, melyet örökös jussаl bírt, a' le

ánya 2-ik Donna Mária jovára le mondvàn, .ab

.ba az igизaйн által adta a' testvérének Don ВП

g ueln ek,r mig a' leánya értkoruságra iutna. De

Don Miguel i828ba magát Királynak kiáltatván ki,

határtalan hatalomrnal e’s kegyetlenséggel uralkodott.

Don Pedro a' Brasiliai Császárságból kiesvén, leánya

ügyét (ей/внe, serget gyüitött 's Portugalliába ki szál

lott, ’s magát Régensnek neiíezvén, Орск‘tót elfog

lalta.

Algárbiát és mаgát aì fö várost Lisbonát is magáévá

Onnan hoszszas ostromoltatás után kesöbbre

tette. A' mérges МН: ai kéì testvér között máig is

tart, a' hazaliui vér foly, az' Ország szenved ‚ a' nép

раsны, mi leszen a' vége a' jövendö 1natatja meg.

235. Mi lörle'nl me'c‘,1 vulamz' nevezeles‘

Történt Párisba Frantzia Országbá Ii830-ba az

úgy nevezett Juliusi revolulio', mertJúlius 27-ik 28ik

29-ik napjain történt. melybe to-ik Károly az’idö

sebb Bourbon ágból,. a’ Еranтa Thronust, a’ nem

zet jussainak megsértése mia‘tt, .elvesz'ti; és helyébe

az Orleáni нeкиe“; az ifjabb Bourbon ágból, 'F i

lep Ljos hivattatik meg a' Frantzia' Királyságra, a'

melyet ö Julius 3o-ik hapjáma' meg ujjitott cliártára,

a’ kamarák’ szine 'elött meg eskiivén, elfogndott. Ez

mint egу elektromi szikra egési Èurópát| béfutotta, és



tol,.

mindenfelé nagy változásokot vont maga után.

кашу ыёьь Angliába матoм ы .gé.sz' familiájá

val, onnan Cseh Országba jött Prágába, és most oп

lakik. l

236. Mi nevezeles me'g a’ mi e'rlünhre?

Nevezetes a' Lengyel nemzet’ Ivg ujja.bb története.

Sebessen egy mást fel váltó váltózások êrték Lengyol

отцы. .18o7-be a’Tilsiti békességbe, rnár az elött

el daraboltatva lévén’, a' Napoleon kivánságára, fel

állitatott a' Varsoi Hertzegség. és abba a' Nagy

Hertzegi czimet elnyerte a’ Saxoniai Király. 1815-be

a' Bétsi Congressus a' Lengyefl Királyságot

visgsza álitotta és Sándor Muszka Császárnak adván

az orosz birodalommal eggyesitette. Sándor uj сon

stitutiot adott a’ Lengyeleknek, mclybe nekik vallá

sos és polgári szabadságot ige’rt, de nem telyesitette,

. hanem önkény szerént uralkodolt rайкоlc, kivált minek

utánna a’ testve'rét Constantin Nagy Hertzeget,

mint a’ Lengyel sergek' Ю vezérét hozzájok küldötte.

1825-be Sa'ndor után Miklos Császár lcövetkezvén, ö

sem könnyebbitett semmit a' nemzet' el nyomattatott

sorsán. Azért i830-ba ki üt a’ szeruntsvtlçn revolu-‘

tio, a’ nemzeti szabadság viszsza szerzéséért, melyke

mény vérontással kezdödött, rettentheteilen мы“?

gal és vitézséggel folytatódott, végre még is a' Len

gyelek [ö várossokot Varsót 183i el vesztvén, kivánt

tzélt nem értek. A' Muszka nagy erö elött meg kel

lett a’ Lengyel vitézségnek hajolni, a' Lengyel sergek

fegyvereket let‘évén, ki vándorlottak, vвы’ Sziberiába

hurtzoltattak, a’ constitutio el nyomatott, és 1832be

Lengyel Ország orosz Provintziává tétetett. ‘

237. Mi me'g nevezeles .7’

Nevezetes Belgiumnak Hollándiától való külün

to-ik

_

___

_
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válása, mely két Országok a' Nápoleon .Thronussa'

öszve o‘mlá.sa után a’ szövetséges fejedelmek мы az

Orániai .hiiz uralkodása alatt azért köttettek öszve,

hogy Frantzia Ország felöl a' dolgok u] rendjének

vég bástyául szolgáljanak. Ezel: eggyütt fermálták a'

Német alföldi Királyságot. De a' két kii

lömbözö nyelvü, charakterü, és vallásu népeket tМё

letesen eggyesiteni nem lehetett. Némely rendszabá

sok ‘a' békételenséget még nevelték a’ két nép liözött.

A' honhan 183o’ba a’ Belgák a’ Frantziák' Juliusi

revolutioját majmolván, törvényes uralkodójok ellen

felköltek, Hollándiától klilön váltak, és a' Belga Thro

nusról az Orániai házat kirekesztették, ’s ‘hoszszas vá

’ logatás és veszekedés után Szax-Coburgi Hertzeg Le

opoldot, a' negyedik György Angius Király 61

vegyen maradott vejét Királynak választották, a' ki

i831 Brìis zszelbe érkezvén n' Constitution a’ hi

Еet letette, és országolni Иeтett, шe1у országlás hogy

annál'állandóbb legyen a' Filep L‘ajos Frantziák

Királya leányát feleségül vette.

Ezen elválláskor Antverpiának lellegvára a' Нo1

landusok’I kezébe maradott, mellyet Chassé a' Wil

helm Király részére a' Frantziák ellen vitézül oltal

шazott; de i832-be Uovemberbe még is, minden e

rejéböl ki meritetve léyén, a' Frantziáknak által adni

kentelen vólt.

VÉGE. —
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