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Midi, quae potui , non ut volui, sed ut me tcmporis angu-

stiae coegerunt. Scitum est enim , causam conferre in

tempns , quem afferre plura , si cupias , non queas.

Cie. de Óraik Lib. III. Cap. *228.
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. Nagy Méltóságú Gróf Úr ,

Kegyelmes Uram!

IVinek mije van , tsak azzal áldozik , a'

mi bár melly tsekélység legyen is, ha

tiszta szívből származik r a' nemes lelkek

től meg nem vettetik, sot az Idvezito-

nek, a' ki a1 hajdani szegény özvegy két

ki9 fillérkéjét többre betsülte a' Gazda

gok ajándékaiknál , mellyeket ezek a1

Templom pénzes ládájába bó'ven hány

tak, példája szerént kegyesen fogadtatik

el. Ezen reménységtől lelkesittetve bátor

kodom én most, midőn az Excellentziád

fényes érdemeit a"* Királyi Kegyelem a"*

Nagy Mélt Magyara Kir. Udv. Kamara Al-

ElÖlülöi díszes hivatalával méltóztatott

kegyelmesen megjutalmazni , Excellen

tziád eleibe járulni 's az Austriai Biro

dalom Statistikai, Geographiai és Histó

riai Jeirását az Excellentziád eránt visel



tető Tiszteletem oltárára feltenni. Melly

hazafiúi igyekezetemnek az Excellentziád

nagy neve alatt való kiadattatását aláza

toson kikérvén , Excellentziádnak 's Gró

fi Familiájának minden boldogságot 's vi

rágzást kivánvári , Kegyességébe és Ke

gyelmébe ajánlott alázatos Tisztelettel

maradok

Excellentziádnak

alázatos Szolgája

Lassú István

a' N. M. M. K. U. Kamara Regestraturújának

Kantzellistája.



AZ AUSTRIAI BIRODALOM.

L Földje.

1 §. Jtlatárai: Északra: a'Baváriai határoktól a'

Prussziaiakig 53. mért főldnyire Szász Ország; a'

Cseh , Morva és Siléziai határokon a' Visztuláig

( Weichsel ) Oswiezin nevű városotskával szemben

37. mért foldnyire Prusszia; a' Prussziai határok-

lól a' Wolika vizének a' Visztulába való szakadás-

sáig 11. mért főldnyire Krakau Szibad Várossa:'—

Észak keletre e's keletre: Krakau Szabad Várossa

határaitól a' Visztula, Sann, Podhorcze, a' Dnies-

ter és Pruth mentében addig, a' hol ezen utolsó

viz Bukovinát elhagyja 113^ mértföldnyire Orosz

Ország: Bukovina, Erdély, Magyar, Tót, Hor

vát, Dalmátzia Országok, Ragusa és Cattaro men

tekben 292 i mértfőldnyire a' Török Birodalom: —

Délre : Cattarotól a' Pó torkolatjáig az Adriai ten

ger ; a' Pápa birtokai mellett 13. mértfőldnyire a'

Pó vize: 10| mértfőldnyire Modéna; 14^ mért

földnyire Párma: — Nyúgotra : a' Pó és Ticino

mellett 20£ mértfőldnyire Szárdinia; a' Lombár

diai és Tyrolisi határokon 68. mértfőldnyire Hel-

vétzia; 3^ mértfőldnyire a' Lichtensteini Hertzeg-

ség: a' Tyrolisi és Salzburgi határok mentében a'

Salzach vizéig, ezen folyó viz és az Inn vize mel

lett a' Dunáig és Észak felé a' Dunán tul a' Cseh

Országi hegyeknél az Aschi (Ascher) kerületig 148.

mf.re Bavária. Leghatalmasabb szomszédja a' mos

tani ido szakaszban 's a' környülállásokhoz képpest

az Orosz Birodalom, ez után következik Prusszia;

1



legmesszebb kiterjedő határ, lineája pedig a' Töftík

Birodalommal van. Fekszik az Északi szélesség 42°

7' — 51° 4/ és a' keleti hosszúságnak 25° 56' —-

44° 10' közt. Nagysága Malchus szerént 12153.

Bisinger szerént 12056 Q m.f.

2.$. Földje minémüsége. E' többnyire hegyes,

mindazáltal szép és termékeny völgyekkel elegyes;

a' honnan külömböző tulajdonságú , hanem nagyob-

bára a' szelid ég hajlat alatt termékeny. A' dél ke

leti Magyar Ország és Tót Ország tér tartományi

nak igen áldott főldjök van , és a' plánták buja

növéssel jutalmaztatják meg a' munkás fáradságát:

de éppen itt nyulnak el mértfőldekre a' miveletlen

térségek 's puszták , mellyek tsak szarvas marha és

juh legeloknek használtatnak , 's mellyeken a' pász

torokon kivül senkinek se szabad tanyázni ; a' Deb-

vetzen körül lévő puszta és a' Ketskeméti homok

tenger több mfóldeket , és a' Tisza , Duna 's a' t.

partjain lévő molsárok még 92 Q mfóldeket bori

tanak el ; ellenben a' Magyar Ország és Erdély észa

ki részét a' zordon , erdos és ásványokkal gazdag

Kárpát hegyek hasitják. Az ezektől északra fekvő

's tsak kevés halmok által megszakasztatott Galicziá-

nak , melly a' közép és nyügoti tájékain fövenyes

's imitt amott motsáros, főldje termékeny. A'

Sudet hegyek által körül övedzett Cseh Országnak ,

a' bértzes Morvának és Sziléziának is vannak belől

tér és termékeny völgyeik. A' Lombárdiai - Velen-

tzei Királyságban is találtatnak Sikságok. ,A' meleg

Duna völgye (Donauthal) méltán neveztetik Német

Ország kertjének , még is vannak itt js pusztasá

gok és köves mezők , mint a' Welsi és Neustadti ;

a' határ széleken pedig, hegyei és erdei. A' Tul-

ner - és Marschfeld (Tulni és March mező , Austriá-

nak felső Wienerwaldi kerületében) a' Tartomány

Gabonássa. Kevésbé termékenyek a' Styriai , Illy-



Viái és Kárlstadti Geiieralatus hegyes -vidékei ,

mindazáltal a' Bértzek jeges Isuttsai alatt a' leg-

ingerlőbb szépségű 'Völgyek terjednek el és a' plán

ták hirtelen növéssek nyáron gazdagon kipótolja a'

téli fagyást. Hasonló minéműségü Tyrolis, a' hol

mosolygó völgyek 's meredek kősziklák, szőllő he

gyek és narants erdők , 's örökké való jeges Bérlz

tetők váltják fel egymást. Oetzthalba p. o. a' ter

mészetnek minden ingerlő ereje ki hal ; 's borzasztó

kilátások veszik a' Szemlélödőt körül. Már a' bé

menetelnél eltűnik minden plántai élet, a' Húsa

és Uj-Wgyen (Jlosen-und JVeuberg) fát se lehet

többé látni. Láthatatlanul zuhognak a' kissebb ta

vak és erdei folyók a' viz mosás által kiöblösitett

mélységekben; 's az élő valóságok hangja hellyett

tsak eléhezett ragadozó madarak krákogását és a'

vad ketskék ugrását lehett imitt amott hallani.

Melly ellenkező jelenesek lepik meg ellenben a' né

zőt az Ets mellett lévo termékeny Lángenthalban !

itt már gyikok sütkölödznek a' napon ; gránát al

mák , tzitrom , fige, olaj gyümölts , baratzk virág

zik; főképpen pedig a' bor termesztés jó lábon áll

's a' tsak tsekély 'magasságú mész hegyeket geszte

nye erdők boritják. Egy a' legtermékenyebb kerü-

letjei közzül a' Státusnak Bukovina, jóllehet f he

gyes tartomány. A' Bába vize mellyéke és a' Bá

nát is Magyar Országban igen derék gabona ter

mő hellyek , és Lombárdia is felette termékeny.

Ataljában véve délre; Lengyel Ország délről észak

ra a' keleti tenger felé ; valamint Galicziának is na

gyobb, némelly része pedig dél keletre a' fekete

tenger felé; Magyar Országot és Erdélyt a' mi il

leti , ez átaljában , amaz nagyobb részént hasonló

képpen a' Duna, következésképpen a' fekete ten

ger felé, 's tsak a' Kárpát hegyek tajéka Késmárk

nál a' Kisztula és igy a' keleti tenger felé lejtős.



Legmagasabb Magyar Ország a' Király hegy tájé

kán, melly Liptó Vármegyében van és 500 0' fek

szik a. tenger színénél fellyebb ; legalaesonyabb

Orsova körül. Térségei : a'kissebb keleti 200. □ mf.

térség Magyar Országban, és a' nagyobb nyugoti

1000. □ mf.nyi ugyan ott, mellynek keresztül

meno lineái (diagonalis) az Eszéki hidtól Husztig

és Uj - Palánkától Vátzig terjednek ki. Galicziának

nagyobb része is messze kiterjedő , tsak alatsony

dombok által megszakasztott, hab forma Sikságból

áll , melly Lengyel Országon 's az Orosz Birodal

mon keresztül menvén egész Ásiáig bényul. —

Hegyei : A. az Adriai tengertől eszakra :

1. Áz Alpesek: a) a' Rhétziai Alpesek, mel-

lyek a' Lombárdiai térségeket Helvétziától elválaszt

ják , és Tyrolist elboritják , a' hol legmagasabb tsut-

tsokaz Ortles 14406'; legelőször 1804. egy Pichler

János nevű vad ketske vadász mászott fel reá ; azu

tán jönek a' Tchernowand 11645' Brenner 6360'

az ezen lévő Ország út 4163' magossan van; azu

tán északrab) a' Nóriai (Noricumi) Alpesek Kárin-

thián, Salzburgon, Styrián és Austrián keresztül

nyugoti Magyar * Országig bényulván; tsuttsai a'

Tyrolisi, Kárinthiai, és Salzburgi hármas határo

kon lévöGrossglockner 11988' a' magas Narr 10600.

Watzmann 9050. Dachstein 9000' Schneeberg

6500' Ötscher 6000' Semmering 4400' az ezen ke

resztül vivő Ország ut 3100' magas; délre c) a'

Kárinthiai vagy Kárni Alpesek a' Száva és Dráva

Tizei közt Terglouig és a' Juli havasók, mellyek

a' Száva, 's a' Kulpa jobb partján Illyrián keresztül

mennek (tsuttsaik : a' Steineralpe 10000'— a' Loibl

4000' magassan tsinált Ország utjával , — Terglou

10000' némellyek szerént 9964': legelsőben Hac-

quet ment fel reá 1782. másodszor Kleiner egy



vadász 1793. és harmadszor Sieber Füvész 1812)

d) a' Dynári Alpesek (mintegy 7000^) mellyeknek

Kleck nevű kősziklájukig (Zengnél Dalmátziába)

ereszkednek le Juli havasok.

B. Észak keletre és keletre az Álpesektől a*

Kárpát bértzek (harmadik -hegy torsok Europában,

első lévén az Alpeseké , második a' Pyrenaeumi) ,

mellyek Magyar Ország északi felét (Posonyon fe-

lyül kezdődvén) és Erdélyt minden oldalról körül

veszik, mint valamelly roppant ko falak, mellye-

ken keresztül 14. szoros utak viszik ki a' szomszéd

Tartományokba az utast ; elágaznak déli Magyar

Országon is és a' Török Tartományokba nyulnak

bé , a' hol el is vesznek , valamint Galicziába , Szi-

léziába és- Morvába is, melly Tartományoknak egy

szersmind természeti határokat formálnak j elvá

lasztják ugyan is Magyar 's Erdély Országokat Észak

nyugotra Morvától , Észak keletre és keletre Gali-

, cziától és Moldvától , délre Oláh Országtól. j Hosz-

szak 140. mf. szélességek 15 — 18. mf. és a' völgyek

kel együtt 1860 □ mf. lepnek el. Magyar Orszá

gi tsuttsaik: a' Lomniczi a' Szepességen 8400' —

a'37217 Fátra — a'4168' Klakés a' 487&\ szikla

tető Liptó Vármegyében , ugyan itt van a' Kriván

is , melly 8100^ némellyek szerént 7818^ végre

a' magas Mátra Heves Várm. — Erdély Ország'ak

a' 7428'/ — Kunz szerént 9000/ — Budislav, a'

7078/ Kunz szerént 8600/ Surul, 's a' 7800'—

Heticzát. Legnevezetesebb bényulássai a' Kárpát

nak Magyar Országba a' Tok,aji hegyek, ama vi

lág szerte hires és esmeretes Tokaji bornak hazája;

és a" kimerithetetlen arany, ezüst, 's más értz bá

nyákkal gazdag hegyeik Bars , Hont , Zolyom , Gö-

mör, Szepes, és Zemplin Vármegyéknek, — vég

re a' kifogyhatatlan só aknákkal bövölködő Mára-

marosi hegyek. A' Kárpáthoz ragadnak Magyar Or

szág és Morva határaiban



C. A' Hercyniai bértzek is, eggy nagy hegy

lántz, mellynek északi ágazatja Sudetek név alatt

Tseh Országát körül fogja , Sziléziától és Luzátziá-

tól elválasztja, azután észak keletre íser — északra

fcrtz— keletre Óriási bértzekriek (ezen utólsók a'

szoros értelemben vett Sudetek) neveztetnek , on

nan pedig délre Morva hegyek nevet vévén fel el

térül ; a' hó lineát sehol se éri el. — Egy más hegy

lántz , melly a' Salzburgi Alpeseknél kezdodik Böh-

merwald (Tseh Országi erdö) név alatt Bavária és

Austria közt terjed el , azután Bavária 's Cseh Or

szág közzé nyul bé és egy Cseh Ország 's Austria

közt lévő keleti ágazatja egy Manhart nevű he

gyet formál. : / ., : ;i i.

Vizei: \)«t Adriai tenger, a' Velentzei,

Triesti , Quarníiroi vagy Fiumei és Cattaroi tenger

keblekkelj mossa a' Birodalom déli partjait, u. m.

Velentzét, Triestet, tengeri Horvát Országot és

Dalmátziát. Hanem ez a' fekvés a' külső kereske

désre kevéssé használtathatik , mivel a' partok a'

Státus fő testétől magas hegyek által szakasztatnak

el , mellyek az öszve köttetést igen megne

hezitik. Némelly tekintetben ez az eset van a' fo

lyó vizekre nézve is , mivel ezek is nagyobb részént

nem a' Birodalom kebelében, hanem.a'' külfőldön

ömlenek a' tengerekbe.

2) A' Duna (az az mély viz, ezen Német szók

tól , "Don,, mély és "Au„ viz), Vürtemberget és

Baváriát keresztül folyván, ezen utolsóból jő bé

az Austriai Monárchiába, mellyet 150. mf. hajó

kázható folyásával elébb nap nyugotról nap kelet

re, asután délre tsak nem a' közepén hasitván ke-,

resztül, Orsovánál Török Országba foly bé. Ma

gyar Országba Posoriyon felyül jo bé, és Posony,

Cyőr, Komárom és Esztergom Vármegyéken, ?s

Hont és Neográd alsó határain keleti erányban ke

 



resztül folyván, Pest Vármegyében Vátz felett dél

nek veszi folyássát egy felől Pest és Báts , más fe-

lől Fejér , Tolna , Baranya és Verőcze Várm. közt

Vukovárig , innen ismét kelet felé fordulván ezen

erányban Orsováig foly, a' hol elhagyja Magyar

Országot, 's a' fekete Tengerbe ömlik, minekután-

na a' Leytát Óvár , a' Rábát Győr , a' Vagot Gu

ta , a' Garant Esztergom mellett , innen nem mesz-

sze az Ipolyt , a' Sár vizét Báta mellett , a' Drá

vát Eszéknél , a' Tiszát Tittelnél vagy Titulnál , a'

Szávát Zemlin és Belgrád közt, 's a' Bánátból a'

Karost, Temest, Nérát és Tsernát magába vette

volna.

3) Az Inn, egy Tyrolison keresztül fújdogá

ló , hajókázható viz , belé foly a' hajókázható Sal-

zach vize is. A' Dunával egyesül Passaunál.

4) A' Galicziából jövő , és Odessán alól Aker-

mannál a.' fekete tengerbe szakadó Dniester , bele

folynak a' Stry , Bisztricze és Podgorcze vizei.

5) A' Visztula , — e* Sziléziából Galicziába,

mellynek 42. mfre Krakau és Lengyel Ország fe-

161 határt tsinál , onnan pedig Lengjel Országba *

foly (bővebb leirássát lásd a' Prussziai folyó vi

zek közt, a' 4. lapon).

6) Az Odera , melly Morvából , minekelötte

hajókázható lenne, 11. mf. futássa után Prussziai

Sziléziába foly bé , belé folyván az Elsa , Ostra-r

witz és Oppa.

7) Az Albis (Élbe) a' belé szakadó Isar, vagy

Iser , Moldova és Éger vizekkel , 34. mf. haladván

el Saxoniába megyen , minekutánna valami része

Cseh Országban is hajókázható vólt.

8) Az Eis vagy Etsch , ered Graubündtenben ,

Tyrolison keresztül foly, a' hol Tridentumnál (Trient)

hajókázható , 43. mf. futássa után Lombárdia — Ve-

pétziát keresztül hasitván az Adriai tengerbe szakad,



9) A' Pó, Piemontban veszi eredetét, és a'

Lombárdiai — Venétziai Királyságnak Modena ,

Párma, és az Egyházi Birtokok felől délre határt

formálván, 56. mf. futássa után az Adriai tenger

rel egyesül.

10) A' Rhénus, melly tsak észak nyugotra

éri valamennyire a' Vorarlbergi határait az Austriai

Birodalomnak Tyrolisban : és több számos folyó

vizek:

Nevezetesen Magyar Országban : a) a' halakkal

gazdag Tisza, ered Máramaros Várm. a' Kárpát

hegyein két forrásokból , azután magába veszi Olts-

vánál a' Szamost , Tokajnál a' Bodrogot , Ónod

alatt a' Sajóval egyesült Hernádot, Szólnoknál a'

Zagyvát, Csongrádnál a' 5. Köröst, Szegednél a'

Marost, és 100. mf. futása után Tittelnél a' Du

nába szakad, keresztül folyván Máramaros, Ugo-

tsa , Bereg , Szathmár , Szabolts , Zemplin , Borsod,

Heves, Pest, Báts, Tsongrád és Torontál Várme

gyéket, nagyon elő mozditja a' Só szállitást , melly

külömben a' Só hazájának Máramarosnak fekvésse

miatt rendkivül való nehézségekkel vólna öszve köt

tetve, igy pedig az ott termo fenyo szálakon, rész

szerént hajókon is, sok ezer mázsák vitetnek le

Magyar Ország alsóbb részeibe tsak egy nyáron is.

b) A' Tyrolisban eredő és Varasd felett Magyar

Országba béfolyó hajókázható Dráva, Szala, So

mogy és Baranya Vármegyék széleiken , Horvát

és Tót Országok közt határt huzván, magába ve

szi a' Mura (Szala Várm.) Bisztra , Kariesicza 's

Butsina vizeit és Eszéken alól a' Dunával egyesül.

c) A' Styriából béfolyó Rába, melly Győrnél; d)

az Austriából jövő nagy és jó ízü rákjairól neve

zetes Leyta (Lajta) , melly Óvárnál : e) a' Bakony

erdőben eredő és kiöntéssei miatt tsatornába vett

Sárviz, meliy Báta mellett ömlik a' Dunába; f) a'



400 — 600. mázsát el biró Morva Országi Mor

ra vize Posonynál; g) a' Vág (van két ága a' fejér

és fekete, mellyek Király Lehotánál egyesülnek),

nagyon hasznos az épitésre 's más egyébre megki

vántató fa eszközöknek Liptó Vármegyéből való

leszállitássára , de a' benne lévő sok kősziklák , viz

esések és örvények miatt felfelé hajókázhatatlan ; h)

A' Garan , ezen is hasonlóképpen fa nemük vitet

nek Zólyomból a' többi Vármegyéknek ; i) az Ipoly,

ered Neográd Várm. és a' fellyebb emlitettekkeí

együtt a' Dunába szakad; k) a' Zagyva; 1) a' Sajó,

(Gömörben ered); m) a' Hernád; n) a' Bodrog

Zemplinhen ; o) az Iza és Visó Máramarosban ; p)

az Erdélyből kifolyó, 's Oltsvánál Szathmár Várm.

a' fellyebb emlittettekkel együtt , a' Tiszába szaka

dó sárga vizű Szamos, melly az Etsedi Lápon ke

resztül folyó Krasznát is magába veszi; q) a' Kö

rösbe ömlo Berettyó ; r) a' sebes — fejér — és fe

kete Körös , mellyek Bihar , és Békés Vármegyék

ben kiöntésseik által sok Lápokat és Motsárokat

okoznak; s) az Erdélyből jövő hajókázható Maros,
 

a' Píéra ; y) a' Tserna , mind a' hárman Bánáti vi

zek és a' Dunába ömlenek.

Tengeri folyói az Austriai Birodalomnak : az

Adriai Tenger mellyékén nyugotról keletre , a'

Brenta, Bachiglione , Piave, Tagliamento, Isonzo,

Zermanka , Kei ka , Narenta.

Tavai igen sokak vannak , hanem legnagyob

bak & Magyar Országiak : u, m. a) a' Balaton tava

Somogy, Szala és Veszprém Várm. között; hossza

10. szélessége 1 — 2, mf. kerülete 24 □ mf. Igen

sok halai vannak, mellyek közt legnevezetesebb a'

10 — 15 's néha 20. fontos és jó izű Fogas, to
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vábbá van benne Hartsa, tekenős béka, tsiga , rák,

vidra, gödény ; b) a' Fertő Sopron és Moson Várme

gyék közt, 4. mf. hosszú 2. mf. széles; c) a.' Pálitsi Báts

Várm. kerülete 3. mf. — Olasz Országban, ne

vezetesen Lombárdiában a) a' Garda tó (Lago di

Garda), legnagyobb az Olasz Országiak közt, hosz-

sza 7. széle 2. Német mf. b) a' Comoi tó (Lago di

Como), 7. mf. hosszú és a' hol legszélesebb f mf.

Mindenik ezen Tavak közzül, valamint a' Helvé-

tzia leirássában emlitendő Lago maggioreis, a'Min-

cio, Adda ésTicino folyó vizeknek belőlle való ki

folyásaik által a' Póval, tsatornák által pedig más

vizekkel is öszve vagyon köttetve; c) a' Lugáni. A'

felső Olasz Országi tavakon minden nap rend sze

rént két bizonyos Szél fuj , u. m. az északi éjfél

utani 2. órától mintegy reggeli 10. óráig, és a'

déli délutáni 2. órától éjfélig. — Erdély Ország

ban is van egy , de nem igen nagy tó , a' Hados. —

Austriában nevezetesek, az Ennsen felyül lévo tar

tományban a' Traun tó 6.942 , 855 — a' Hall-

stádti 1^382,643 □ ölnyi, az Atteri — Mond

8121. hóldnyi 's a' t. tavak. — Motsárai közt is

legnagyobbak a' Magyar Országiak : u. m. az Etsedi

5. mf. hosszú és li mf. széles láp: a' Kanisai 7.

mf. motsár, a' Mohátsiak 5s más igen sokak, mel-

lyeket a' Duna, Dráva, Sárviz, főképpen pedig

a' Tisza az ő alatsony partjain , a' Temes és Béga

tsinálnak; Lichtenstern szerént ezek 92 Q mf. fog

lalnak el, mellyek ha kiszárasztatnának kozel 100.000.

familiának adnának lakó helyet 's élelmet. Munká

lódnak is ezen sokan , a' mit megbizonyit az , hogy

1792. még 108. Q mf. tettek a' motsáros hellyek,

mellyek közzül némellyek most termékeny földek ,

mint az Alibunári és illántsi a' Bánátban, és bár

nagyobb tüzzel vennék a' Magyarok ezt munkába ,

mert azon nád , mellyet a' fa nélkül szűkölködő la-*
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kosok épületjeik béfedéssére és a' tüzelésre fordita

nak ,' öszve se hasonlittathatik azon károkkal , mel-

Jyeket azok a' legjobb réteknek való és legtermé

kenyebb főldek elfoglalássa által , a' gabona ter

mesztésnek és büdös 's posványos kigőzőlgéseikkel

az egésségnek okoznak. Illyriában a' 8500 Q öl.

Wörth vagy Klagenfurti tó, a' 4200. □ öl. Wei-

szensee, a' 6000 D öl. Ossiackersee , a' 7200. Q

öl. Mülstádti , kiváltképpen pedig a' 5. Q mf. Cirk-

nitzi tó, körül vétetve 9. Faluktól, 20. Templo

moktól, 2. Kastélyoktól, 3. Szigetektől, és 18.

föld alatt való Üregektől 's viz tartóktól, mellyek

más vizekkel öszve köttetésben lévén, a' tó vize

bizonyos időkben annyira leapad, hogy a' tó hel-

lyén igen jó kölest lehet termeszteni 's illyenkor a'

legjobb Barom legelő helly; 8. kissebb 's nagyobb

patakok folynak belé. Tyrolisban a' Boden vagy

Constantiai tó 1089^-ra a' közép tenger felett, mi

kor legtsekélyebb 9^ mély, a' Caldonazzo, Mal

ser 's a' t. Dalmátziaban a' Vranai (10500), a' Ros-

toli (6500) , a' Jesero) (9000 Q ölnyi) , a' Novi-

grádi Tó. Tseh Ország legtöbb tavakkal bövölkö-

dik , mellyeknek számok még nem igen régen 20 ,000,

et tett és 132/700, (1600 □ öles) hóldat boritottak

el; Galicziának 3859. 's a' Znaimi kerületnek Mor

vában 468. tavai vannak.

Csatornái: 1) a' Lombárdiai — Venétziai Ki

rályságban : a) a' Naviglio grande , melly a' Tici-

notól , nem messze ennek a' Lago maggioreből va

ló kifolyássához Mailandig megyen és 8. mf. hosz-

szú; a' Ticinonál fogva öszve köti a' Lago maggio-

ret a' Póval : b) a' NavigUo vagy Canal della Mar-

tesana , e' Leccotól , a' hol az Adda a' kősziklák

és viz esések miatt hajókázhatatlan , Mailandba vi

szi a' hajóst, hossza 6. mf. öszve köti a' Como ta

vát Lombárdia fÖ Varossával Májlandal T és az ezzel
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való kereskedést hat halósan elomozditja : c) az Uj—

Tsatorna Májlandtól Páviáig , melly által az Adriai

tengerrel a' Goroi, Chioggiai és Vénétziai- kikötő

helíyeknél fogva Való öszve köttetése eszközöltetik

ki ezen két fő Városnak , és főképpen Májland

mind a' maga kereskedéssére , mind ,pedig a' ke

resztül vitelbeli (Transito) kereskedésbol béjövö

hasznokra nézve nevezetes tengeri hellyé téletik."

Mind öszve vannak ezen Országnak 2 1 , nagyobb

és kissebb tsatornájai, mellyek azt öszve vissza ke

resztül hasitják , és 157. mf. hosszak. — 2) Ma

gyar Országban; a) a' Ferentz tsatornája, ásatta-

tott 1793. — 1801, egy Királyi privilégiált Ma

gyar hajós társaságtól igen nagy költséggel, Mo-

nostorszegtől a' Dunától , Báts Vármegyén keresz

tül Földvárig (a' Tiszánál) megyen; hossza 14i mf.

szélessége 10. öl, mélysége 6. láb, 5 nagy kövel

kirakott zsilipjei vannak, elbir 5000 — 10.000 má

zsányi terhet, és a Dunától a' sóval és gabonával

gazdag Tisza partjaira való terhes és kerülő, 2 , 3.

hétnyi utat 2. 3. napnyivá tette. 1819 Wieser

Kapitány felvigyázá$sa alatt tsináltatott a' Társaság

egy Starhan nevű Mechanicus (Makhina mivész) ál

tal egy iszap tisztitó Makhinát, melly 4000U. fo

rintba (V. Cz.) került, és olly igen megfelel a'

tzélnak, hogy mindennap 30. kubik ölnyi iszapot

hány ki a' tsatorna árkából, b) A' Béga tsatornája ,

a' Béga és a'Temesvize közt 1 6. mf, hosszú , Fatset-

től Temesvárig tsak szál -fákkal lehet rajta evezni;

hanem Temesvártól Nagy Betskerekig 's innén a'

Dunára hajókkal is nagy kereskedést űznek rajta a'

Bánáti gabonával , a' hol már Karos nevet visel. Eze

ken kivül vannak több motsárokat kiszárasztó tsa-

tornái is, u. m. c) a' Bánátban Margititzánál egye

sült Alibunári és Berzavai tsatornák ; d) a' Sárvizi,

a' Székes Fejérvár mellett lévő SáiTettől szinte Sze-
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xárdig; 's a' t. 3) Auslriában: a)^ a' Neustadti, 8.

mf. Bétstől Neustadtig ; b) a' Wörth Kárinthiában ,

melly tsak fa szállitásra való.

3 $. Az Austriai Birodalom alkotó részei :

A) A' Német örökös Státusok u. m,

• i
. •

1

.a) az Austriai fő Hertzegség — '—

h) a' Styriai Hertzegség !—

c) a* Tyrolisi Grófság —i - L.

d) Cseh Ország -—___.!—

•c) a' Morvai és Sziléziai Márkgróf

ságok — — . —

B) a' Magyar Királyság '

C) az lllyriai Királyság — —

D) a' Lombardiai — Vené-

tziai Királyság—( —• — —

£) a' Dalmátziai Királyság

F) a' Gqiicziai 's Lodomériai

;• Királyság — — — — —

G) az Erdélyi nagy Fejede

lemség a' határ széleivel

eggyütt —

H) a' Cs. K. Katonai határ

D mf-

a' lelkek

száma az ál

landó kato

nasággal

együtt *

1. □ mf.

ön lak

nak

708T'B

399-í-

516*

952*

4181*

851*

1548*

1109*

609*

2,008,970 I

829,731 I

762,053

3,698,596

1,968,713

9,471,263

1,124,193

4,237,301

323,112

4,293,488

2,000,015

907,453

2837

2079

1476

3885

4090

2261

2166

4979

1183

2773

1803

1490

mind öszve — 1 12,153* 1 31,624,888 | 2602

.. í: I Síi

4 §. Elosztatássok az Austriai Birodalom tar

tományainak: . •

A. Az Austriai Fő Hertzegség , mellynek , va

lamint az egész Birodalomnak is fő Várossa Béts ;

két u. m. az Alsó Austriai és Felső Austriai Kor

mány székekre (Gubernium) osztatik el. — Ezen

két kormányszékek közzül az elsőnek Béts , a' má

sodiknak pedig Linz a' Fő Várossa.

1825. végén-
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q) Az Alsó Au-

htriai Kormány

székhez,melly-

nek helye Béts,

tartoznak :

A' Bétsi városi

Kapitányság

Ezenkivü le' kö

vetkezendo ke

rületek vagy

Fertályok :

1. az AlsóWie

ner - Waldi

ker .vagy fcrt.

Bétsen kívül

6. Városok

kal 42. me

zo vár. 563

falukkal 's

27444 há

zakkal —.

2. a'FelsŐWie-

ner - Waldi,

6. vár. 63. ra.
• vár.2102.fal.

35453. ház.

3. az Alsó Man-

hardsbergi ,

9. vár. 62. m

vár. 492. fal

42821. ház.

4. a'FelsoMan-

hadsbergi 13

vár. 71. m

var.1130.fal

■ 36622 ház.

Nagy

sága

Népes

sége mire jo

FóVá-

rossa

ebben

a' Há

zak

Lako

sok

8,612,000

G öl

8<Mft

101JL5-

"' '00

(HJA.

241774*

229297

222352

262311

226361

2872

2261

3015

2487

Béts

5 t.PóI-

ten

Kor-

neuburg

Krqms

7462

Linz

(Braunau

( Ried

Wels

331

230

438

4283

1858

b) A'FelsSAus-

triai . Kor

mány szék

hez , melly-

nek hellye

Linz :

5. a' Mühl Fer

tály

6. az Inn Fer

tály 2. vár. 8.

m. vár. 2307.

fal. 20757

ház. — —

7. a' Hausruck

Fertály .—

C7 50

41 ' '

in. 5.0

195288

137489

176511

3426

3353

4101

3563

1270

287

324

438

18719

2120

2015

373ő

Az idegeneken kivüí.
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Nagy

sága

Népes

sége
V'a.

Fő Vá

rossa.

ebben

a' Há

zak

'sa'

Lako

sok

száma

8. a'TraunFer-

•ály 3. vár.

mire jo

14. m. vár.

666.fal.25904

ház 175982

141105

,2317

1102

Steyer

Salzburg

861

856

9869

15066

0. a' Salzburgi

kerület3.vár,

. 19. m. vár.

1078. fal. 128/&

B. A" Styriai Hertzegség, mellynek fő "Várossa

Gratz, áll Alsó-és Felső Styriából (1820). 20. Vá-

rossai, 96. m. vár. 3540. Falui, 165586 házai

vóltak.

a) Alsó Styriá-

ban ezen ke

rületek van

nak :

1. a' -Ciliai 4.

Tár. 25' m.

vár. 1092 fal.

59202 ház.

2. a' Marburgi

3. vár. 16. m.

vár. 832. fal.

41516 ház.

3.a'Gratzi 1816

6. vár. 30. m.

vár. 976. fal.

56363. ház.

b)Felso Styriá-

ban :

4. a' Brucki

ker. 2. vár.

11- m. vár.

253. fal.

11856. ház.

5. a' Judenbur-

gi 5. vár. 14.

m. vár, 387.

fal. 16624.

ház.

Nagysá

ga

Népes

sége

i. D. FoVá-

rossa

ebben

a' Há

zak

'sa'

Lako

sok

száma

mfre jo

63Tso%
181529 2881 Cilii 217 1508

60t'ö4ö 185766 3096 Marburg 654 3986

97?o% 306321 3157 Gratz 2660 34100

73Tb 66235 907 Bruck 201 1323

. 105^ 89880 .857

Juden-

burg 131 1487
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C. A' Tyrolisi Grófságnak (fő Várossa Insbruck)

(1820) 21. vár. 31. m. vár. 3664. fal. 98689. ház.

Ebben ezek a' kerületek vannak :

 

'sa'

Nagy Népc- i.O Fö Vá- ebben Lato

sága sége mire jo l'ossa a' Há sok

1. a' felső Inn

zak szária

2. az alsó Inn

völgyi 63Ty5 88869 1410 Imst. 220 816

völgyi 102^% .123722 1212 Inns 574 10237

3. a' Puster bruck

4. az Estnél le

völgyi 100TVö 98823 988 Bruneck —  

vő vagy Bo

5. a' Trienti

tzeni G4Ty5 104101 1628 Ets — 8100

6. a' Rove-

(Tridentum) 76Ty5 161528 2125 Tri£nt 700 9600

7. a' Vorarl-

redoi £l 6 0

°*Toő 98156 2887 Roveredo —
9800

bergi
 74-1-9-

86754 1172 Bregenz 354 2500

D. Cseh Ország (1820) vóltak benne 286 vár.

275. m. vár. 11924. fal. 555386. ház. (Fő Várossa

Prága).. Ez is hasonlóképpen kerületekre osztatik,

mellyek ezek :.','.

'sa'

Nagy Népes i-n Fővá ebben Lako

saga sege mire jö rossa a' Há

zak

sok

száma

40 80- 160299 . 4007 Rakonitz 227*UTŐÓ

Mm 163389 3142 Beraun 266

°°TÖO
181631 3424 Kaur-

zim

282

77-Mr 375832 4880 Jung-

Bunzlau

396

44JUL 237738 5403 Neu-Bid-

schow

396

60-%*- 309102 5151 König-

grátz

717

58-rVb 285096 4915 I Chrudim 694

. 59 226590 3840 Csaszlau 283

55fVo
185979 3381 Tabor 417

, 76T'8V I 194502 2690 | Budweis 710 1

1. a' Rakonitzi

2. a' Berauni

3. a' Kaurzimi

4. a' Bunzlaui

5. a' Bidschowi

6. a' König-

gratzi

7. a' Chrudimi

8. a' Csaszlaui

9. a' Tabori —

10. a' fiudvreisi

2010

1857

1519

3511

3138

5703

4514

2524

3236

5873
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Nagy

sága

Nepes

sége nfre jo

Fo Vá

rossa

1!.

12.

13.

14.

a' Prachini

a' Klat taui

a' Pilseni

az Ellbo-

geni 's az

Égeri

15. a' Szaaczi

16. a' Leitme-

riczi

Végre eloszta-

tik még a'

Prágai Város

Kapitányság

ra

I 's a'

ebben ILako-

a' Há- I sok

zak I száma

46

67T'ö°ö

43

68-M

246140

163132

189586

220103

128655

335112

2620

3546

2829

3930

2991

4928

I 85710

E. A' Morvai és Sziléziai Márkgrófsá^

sa. Fő Tárossa Brünn. Magába foglal 119.

kat, 178. m. vár. 3672. fal. 281974. ház.

Piseck 405

517

516

3900

3906

7384

1508

Klattau

Pilsen

Ellbogen 457

Eger

Szaacz

Leitme-

776

602

8111

3783

ritz 565 3520

__

elosztás-

Városo-

411472

familiákat. Részei ennek is kerületeknek neveztetnek.

1. az Iglaui, 9.

vár, 26. m

vár. 469. fal.

23312. ház

2. a' Znaymi ,

8. vár. 46.

m. vár. 369.

fal. 24205.

házakkal —

3. a' Brünni ,

13. vár. 56.

m. vár, 649.

fal. 52143.

ház —- —

4.a' Hrátlischi,

12. vár. 28.

• m. vár. 353.

falu 40015,

ház — —

5. az Olmützi ,

27. vár. 20.

m. vár. 793.

fal. 54689.

hát.

Nagy

sága

Népes

sége mire jo

Fővá

rossa

ebben

a' Há

zak

'sa'

Lako

sok

száma

aoTÖ5 170037 3542 Iglau

\

1200 10948

57TS&
157682 2766 Znaym 715 5600

84&1, 352541 4197 Brünn 2200 33320

63T% 244791 3885 Hradifch 272 1800

90t-2* 401043 4455 Olmütz 1100 12890
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Nagy

sága

Népes- i.D,

mire jó

Fő Vá

rossa

ebben

a' Há

zak

Lako

sok

számi

6. a' Preraui ,

23. vár. 8.

rn. vár. 393.

fal. 34537

ház. — >—

7. a' Troppaui■

(Sziléziában),

18. vár..4. m.

vár. 367. fal.

30 190 ház —

8. a' Tescheni

(ugyan ott ,1

az az Szilé

ziában) 9.

vár. 279. fal.

22000. ház

5i-&o 249699 4624 Prerau 438

48A'o
219110 4564 Troppau 843

l .-

rii sí"'

°*Too
173810 5112 Teschen 530

3183

8273

5379

F. Magyar Ország maga , mellynek Fö Város

sa Budá, Alsó -és Felso Magyar Országra, 's ezek

ismét 4. kerületekre, és 46. ide számlálván pedig

a' Tót és Horvát Országiakat is, 52. Varmegyékre

's 5. Districtusokra osztatnak el. Magyar Ország a*

hozzá tartozó Tartományokkal együtt fekszik a' ke

leti hosszúság 34° 12/— 44° 9' és az Északi szé

lesség 35° Ö57— 49° 56' közt. Magá Magyar Or

szág 3836. Horvát Ország 173 és Tót Ország 172.

□ mf. foglal el. Vannak benne 50. Kir. Városok,

699. Mezo Vár. 11068 Faluk, és 1,380,000. házak.

I. Alsó Magyar Ország vagy a' nap nyugoti

rész. Ebben van

«. A' Dunán innen való kerület a' Duna Észa

ki és keleti részén, magába foglal 996t9ö D m^

2,570,799. lakosokkal, kik 23. Szabad Királyi = 3.

Püspöki 6=s 175. Mező Városokban, 2469. Faluk

ban, 651. Pusztákon, 267,941. házakban, és 13.

Vármegyékben laknak , melly utolsók im ezek :
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1. Poscmy 5.Ki-

rályi Váro

sokkal, u. m.

Posony,Nagy

Szombat.Mo-

dor, Bazin ,

Szent György

23. m. vár.

293. fal. 44.

pusztákkal

2. TSÍyitra , 1.

Kir.fSzaiol-

cza) 1. Pú'sp.

(Nyitra) 38.

Mezo Város

415. fal. 47.

Puszta —

3. Trentsin, 1.

Kir. (Tren

tsin) 19. m.

vár. 387. fal.

13. puszt. —

4. Thúróez, 6.

m. vár. 95.

fal. 9. puszt.

5. Árva , 5. m.

vár. 96. fal.

3. puszt. •

6. Liptó , 10.

m. vár. 123.

fal. 8. puszt.

7. Zólyom , 5.

Kir. ( Besz-

tertze, Brez-

no - Bánya ,

Libet - Bá

nya, Korpo-

na, Zólyom)

9. m. város

148. fal. 2.

puszt.

8. Bars,2. Kir.

(KormötzBá-

nya , Uj-Bá-

nyaj, 12. m.

vár. 200. fal.

17. puszt.

Nagy

sága

Népes t-n Fő Vá ebben

sege rafre jo rossa a' Há

zak

-» a'

Lako

sok

száma

*
82J, I 267746

121

21*

42

56T6ö

380327

294355

56362

10173Í

74378

3265 Posony

2316

3498

2684

2722

1770

182091043

49* f 132210

Nyitra

Trentsin

Sz. Már

ton

Alsó-Ku-

bin

Sz. Mik

lós

Beszter-

tze

, iKó'rmó'tz-

2800 Bánya

1372 3505S

800

3818

r

2131

1118

4160

19069

9678
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9. Esztergom ,

1. Kir. (Esz

tergom ) 4.

m. vár. 45.

fal. 3. puszt.

10. Hont , 3.

Királyi (Sel-

metz-Bánya ,

Béla-Bánya ,

Baka-Bánya)

9. mez. vár.

174. fal. 14.

pusz.

11. Nógrád, 11.

m. vár. 247.

fal. 189. p.

12. Pest, Pilis

és Sólth tör

vényesen e-

gyesült Vár

megyék , 2.

Kir. (Buda,

Pest), 20. m.

vár. 1. Érse

ki (Kalotsa)

és 1. Püspöki

(Vátz)Város

sal, 160. fal.

111. puszt.

13. Báts Bo

drog egye

sfiit Várm. 3.

Kir.(Szabad-

ka, Zombor ,

Új -Vidék),

9.m. vár. 96.

fal.91. puszt.

Nagy

sága

Népes

sége

FSVá- ebben

a' Há

zak

mfre jo russa

19-As
54636 2875

Eszter

gom 780

«*
125427 2727

Selmetz

Bánya 1692

77^ 193740 2516 Lossontz —

191 433319 2268 Buda)

Pest)

2994

3859

170TS
360522 2121 Szabadka 3400

u' .

Lakot

sok

száma

10725

20241

27000

40000

18110

/9. A' Dunán tul való kerület a' Duna jobb

partján, fekszik 792 r\ Q mföldeken, 1938653. la

kosokkal, kiknek lak-hellyeik 8. Kir. 2. Püsp. 198.

Mező Vár. 2505. Fal. 788. Puszt. 205353. ház. és

1 1 Vármegyék : u. m.
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Fő Vá

rossa

Moson

Sopron

Győr

Komárom

Székes

Fejérvár

Veszprém

ebben

a' Há

zak

Lako

sok

száma

200 2957

780

1547

1400

1300

Nagy-

1. Moson, 12.

m. vár. 38.

fal. 8. puszt:.

2. Sopron , 3.

Kir. (Sopron,

Rúszt , Kis-

Márton), 41.

m. vár. 196.

fal. 5. puszt.

3. Győr , 1.

Kir. (Győr) ,

2. m.vár. 94.

fal.32. puszt,

4. Komárom ,

1. Kir, (Ko

márom) , 5.

m. vár. 82.

fal. 59.puszt.

5. Fejér, 1. Kir.

(Székes Fe

jérvár)', 12;

m. vár. 63.

fal.98.puszt.

6. Veszprém ,

10. m. vár.

(ezek közt

Veszprém

püsp.) 165.

fal. 75.puszt.

7. Vas, 1. Kir.

(K8szeg),4l.

m. vár, (ezek

közt Szom

bathely püs.

vár.) , 612.

fal.37. puszt.

8. Szala, 25. m.

vár. 547. fal.

24. puszt.

9. Somogy, 23.

m. vár. 292,

fal. 278. pu.

10. Tolna , 17.

m. vár. 88.

fal.lOl.puszt.

11. Baranya, 1.

Kir. (Péts),

10. m. vár.

328. fal. 71.

puszt.

Népes

sége mire jo

35V

57T

28T

53;

7«A

74A

%

100T%

114A

65

64468

193743

89200

128660

128904

171736

1842

3399

3188

2427

1718

2320

274027

266665

202684

173682

91 244884

2854

2666

1778

2672

2691

Kőszeg

Keszthely

Kaposvár

Földvár

11827

13721 •

11500

12244

— 4521

1100

Péts 1700 8487

5310

4000

2500
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II. Felso Magyar Ország, vagy a' Nap ke

leti rész, Ebben van :

y. a' Tiszán innen vagy a' Tisza jobb partján

lévő kerület , fekszik 692/- Q mf. vannak 1599499.

lakosai, 6. Kir. 128. m. vár. 2265. fal. 246. puszt.

181,745 ház és 10, Vármegyéi, u. m.

1. Szepes , 2.

Kir. (Kes-

márk,Lotse),

az ugyneve

zett 16. Sze

pesi (Igló a'

16. városok

Igazgató Sze

lének a' hel

lye , Szepes-

Várallya, O-

laszi , Strá

zsa , Poprád,

Felka, Szom-

. bathely, Ma-

tejócz,Meny-

hárd , Du-

ránd , Rusz-

kinócz , Lei-

bitz , Béla ,

P o d o 1 i n ,

Gnészda , és

Lubló),ésl2.

m. yárosok-

kal , 17Q,fal.

31.' puszt. —

2, Gó'mör, 13,

m. vár. fe

zek közt Ros-

nyó piisp.) ,

269. fal. 55.

Nagy

sága

Népes

sége mfre jö

FoVá-

rossa

ebben

a' Há

zak

sa'

Lako

sok

száina

puszt.

S.Heves és kül

so' Szólnok e-

gyesült Vár.

15. m. vár.

(1. az az E-

ger Érseki

yár.')(132fal.

97. puszt. —

5A

°TB

191463

172346

120A

2901 Lptse

2251

232706

Rosnyó

1939

4434

4931

Eger

Gyöngyös

1710 16112

I0OOQ
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w

Nagy Nepes !•□, FőVá- ebben | Lako-

| 'sa*

sága sege mfre jo rossa a' Há- 1 sok
- "

zak 1 száma

i, Borsod , 11.

m. vár. 169.

fal. 11.puszt. «&
163255 2511 Miskóltz 2400 21393

5. Torna, 1.

m. vár. 41.

fal,12.puszt. *<*Á
24580 2458 Torna — —

6. Abaúj , 1.

Kir. (Kassa),

11. m. vár.

234. fal. 28.

puszt. 52-^ 159371 3064 Kassa 1247 12500

7. Sáros, 3.Kiv.

(E.perjes,Sze-

ben, Báitfa),

11. m. vár.

366. fal. 14.

puszt. 65T'B 184518 2838 Eperjes 806 7416

8. Zeniplin, 26.

m. vár. 421.

fal. lö.puszt.
108T% 278442 2577 Sáros Pa

tak

Tokaj

— 9500

9. 'j-ng , 5. m"

94420 1600 Ungvár

 4200

vár. 205. fal. SVo — 4967

10. Beres, 7. m.

vár. 258. fal.

2. puszt. —
6?A 98398 1468 Munkáts

• .
5000

 

S. A' Tiszán tul vagy a' Tisza bal partján feL-

tő kerület, melly 1245/5 D mf. 2230153. lako

sokat, 5. Kir. 120. m. vár. 1752. fal. 191. puszt.

302360. ház és 12. Vármegyéket foglal magában.

A' Várm. ezek :

178' 130605 733 Szigeth. .

Nagy

99 ' 41034 1869 Szolős —

Nagy

sása

Népes

sége mfre jo

Fő Vá

rossa

ebben

a' Há

zak

's a*

Lako

sok

száma

1. Máramaros ,

5. privilegiált

ni. vár. u.m.

Szigetb.Visk,

Tétsö, Huszt,

^s Hosszú-

jnezo , 136,

fai. _

2. Ugoesa , 4.

m. vár. 62.

fai.

6500

2150
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3. Szathmár, 2.

Kir. (Szath-

már-Németi,

és Nagy Bá

nya) l.privi-

légiált Bánya

Várossal (Fel-

soBánya),17.

m. vár. 242.

fal. 12.puszt,

4. Szabólts, 15.

m. vár. 131.

fal. 26.puszt.

5. Bihar, l.Kir.

(Debretzen),

24, m. vár,

455. fal. 57.

puszt.

6. Békés- 5. m.

vár. 15. fal.

(ezek közt

Csaba az egész

Austriai Bi

rodalomban

legnagyobb ,

vannak 17850

lak), 5.puszt,

7. Tsongrád. 1.

Kir.(Szeged),

3. m. vár. 6,

fal. 26.puszt.

8. Tsanád, 3.

m, vár. (ezek

közt Tsanád

püsp.), 6. fal.

30. puszt. —

9. Arad, 19. m.

vár. 173. fal.

28. puszt. —

10. Krasso, 12.

m. vár. 219.

fal.

11. Teraes , 1,

Kir. (Temes

vár) , 6. m,

vár. 181. fal,

1, puszt,-

Nagy

sága

Népes-

mire jo

Fő Vá- ebben

a' Há

zak

.Lako

sok

115T

200

65T*3

62

108T%

108T'S

212775

153740

457229

2007

1336

Szathmár

Németi

Nagy

Kalló

2300

2736 Dehre-

tzen

Nagy

Várad

111730

108235

29T'5 41845

222014

216549

1718

1745

1442

2055

2000

Békés

Szeged

Makó

Arad

Lugos

2300

1200

11000

3142

41000

15000

2000 14733

4180

900

31627

9170

3700

4987

1I6T^ I 285676 | .2464 Temesvári 1304 11098
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Nagy

sága

Népes

sége mire 10

FoVá-

rossa

ebben

a' Há

zak

s a

Lako

sok

száma

i2. Tovontál ,

7. m. vár.

126. fal. 6.

puszt. 132T 248721 1884

Nagy

Betskerek

A' Magyar Országhoz tartozó különös kerületek

(Districtus) :

1. A' Jászság 3.

ta. vár. 8. fal

5. puszt. —

2. A' Kis Kun

ság 3. m. vár.

5. fal. 37

puszt.

3. A'NagyKun-

ság 1. m. vár.

5. fal. i6.

puszt.

4. A' Hajdu vá

rosok , 6. m.

vár.

5. A' Magyar

tenger mel-

lyék

«A 48130 2832

Jász Be-

rény 2000

47T%
51206 1090

KunSzent

Miklós 492

Kaidszag

20T*ö 41186 2059

vagy

Kardszag

Uj szállás 1450

17 8
28671 1686

Böször

mény —

WI 0 27160 4526 Fiume 800

13000

3193

9000

— 6000

9000

Tót Ország (Slavonia) , mellynek Fő Várossa

Eszék, fekszik 172T2- Q mfön, mellyeken 2. Kir.

23. m. városokban, 579. Falukban, 7. pusztákon,

35189. Házakban, és 3. Várm. 348040. lakosok

laknak. A' Vármegyék ezek :

Nagy

sága

Népes

sége mfre jö

Fő Vá

rossa

ebben

a' Há

zak

'sa'

Lako

sok

száma

*-

1. Szerem, 7,

m. vár. 91.

fal.
43T% 108483 2523 Vukovár 700 3193

2. Verő'cze , 1.

Kir. (Eszék),

10. m. vár.

237. fal. 4.

puszt. 83/5 158490 1909 Eszék 850 9500

3. Posega , 1,

Kii: (Posc

ga) , 6. m.

vár. 251. fal.

3, puszt. —
«T% 81067 1801 Posega 380 4200
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Horvát Ország (Croatia) 172 r4- Q mf.ön fek

szik, 's 587766. lakosokat számlál, kiknek lakhel-

lyeik 4. Kir. 14. m. vár. 595. fal. és 3. f Várme

gyék , mellyek e' következendők :

'sa*

Nagy

,

Népe- *'ü. FöVá- ebben Lako

1. Körös , 2.

sága sége mfre jő rossa a' Há

zak

sok

száma

Kir. (Körös ,

Kaproncza) ,

S.m.vár. 266.

fal. 4. puszt. 3<Mj 77510 2873 Kírös — 1819

2. Varasd , 1.

Kir. ( Va
* •

rasd) , 5. m.

vár. 143.

fal. ; 34T's
125739 3698 Varasd 780 5000

3. Zágráb, 1.

Kir.(Zágráb),

6.m.vár.l86.

fal. 1. puszt. 108 384517 3560 Zágráb 513 5140

pszveséggel | 4181-^ | 9471263 | 2261 | | — | —

G. Az Erdélyi Nagy Fejedelemség, mellynek

Fő Várossa Kolosvár, a' benne lévő 3. fő Nemze

tekhez képpest 3. részekre osztatik , u. m. a' Ma

gyarok, Székelyek és Szászok Főldére. Fekszik

1109TV Q mf.ön, mellyeken 2000015 lakosok

laknak * 1803. 1. mf.ön, 11. Városokban, 59. m.

vár. 2581. fal.

I. A' Magyarok Főldje elosztatik a), 11. Vár

megyékre: u. m.

's a'

Lako

sok

száma

Nagy

sága

Népes

sége

i-D, Fő Vá

rossa

ebben

a' Há

zak

mfre jo

1 1385 1 -106T*0
146885 Déva 2200

i. Hunyad,341.

helységekkel

Az 1787, ki számlálás szerént 1403401. honyi lakosok találtattak

Erdélyben, kik közt 716110. férjfi , 687291. Asszony számlálta

tott 276985. familiákban , a' iérjíiak közt 4885. pap, 17559.

nemes, 778. Tiszt, 11338. polgár, és mester ember , 127788,

paraszt, 's a' t. volt.
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2. Zaránd , 97.

helys.

3. Kraszna, 73.

helys. 2.

puszt.

4. Közép Szól

nok , 145.

, helység. 2.

pusz. — —

5. Belső Szól

nok , 195.

helys.l.puszt,

6.Dobok.a,164.

helység, i.

puszt.

7. Kolos , 1.

Kir.vár.(Ko-

losvárj 207.

helység. 35.

puszt. — —

8. Torda, 171.

helys.2.puszt.

9.Küküllö, 118.

helység. 2.

puszt.

10. Alsó Fejér

Varm.l. Kir.

Vár. (Gyula

Fejérvár*., az

Erdélyi Püs

pök lakhel

lye), 188.

helys. 5.

puszt. — —

11. Felso Fejér

Várni. 65.

helys.

h) 2. Kerüle

tekre, u. m.

1. A' Fogara-

sira, 65.hely.

2. A' Kővárira,

92, hely. —

Nagy

sága

Népes

sége

i-n

mfre ji5

F3 Vá

rossa

ebben

a' Há

zak.

Lako

sok

száma

25* 46767 1870

Körös-

Bánya —

"A 61184 3220 Kraszna —

39* 101801 2610

Szilágy-

Cseh —

63 125857 1997 Déés —

56* 108413 1935 Doboka

i

91* 136660 1501 Kolosvár 1800

87* 147851 1690 Torda —

28* 55880 1997

Kükülo

vár —

Gyula

94 98445 1047

vagy .

Károly

Fejér vár

30* 48926 1630 Újfalu —

32* 75382 ^355 Fogaras —

18* 53*71 2970 Kővár —

— 1571

— 3588

20000

7000

6000

3000

II. JC Székelyek Főldjét teszik 5. Székek: u. m.

f. Aranyos, 22. 1

helys. — — 21769 " 3628 Aranyos
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2. Maros , 1.

Kir.vár. (Ma

ros Vásár

hely) , 128

helys.

3. Udvarhely ,

130. hely. -

4. Csik , 61

hely.

5. Három Szék

(Szepsi, Kez

di és Orbai),

107. hely. 2,

puszt. . —

III. A' Szászok

lyek ezek:

"

'sa*

Nagy Népes I-D PoVá- ebben Lako

sága sége mfrc jő rossa a' Há

zak

sok

száma

2&Á 57011 2192

Maros vá

sárhely

Udvar

1800 10000

51 45676 895 hely

Csíksze

— —

84 92383 1099 reda

KczdiVá^

54^ 81786 1514 sárhely — —

Földje áll a) 9. Székekből, mel-

30710 3071 Kőhalom  

27191

31182

2719

2834

Segesvár

Nagy

Sink

805

37508 3125 Megyes —

18750 3750 Ujegyház —

98921 2673 Szeben 2"200

21593 7197

Szerda

hely —

17924 3584

Szász

Sebes "

1. A' Kohal

mi, 1. Kir

vár. (Koha-

; lom) , 18.

hely.

2. A' Segesvári

1. f Kir. vár.

( Segesvár ) ,

15. hely. —

3. A' Nagy Sin-

ki, 22. hely.

4. A' Megyesi ,

1. Kir. vár.

( Megyes )

26. hely. —

5. Az Ujegyhá-

zi , 12. hely.

6. A' Szebeni ,

1. Kir, vár,

(Szeben) 56,

hely.

.7. A' Szerda

helyi , 12.

hely, .

8. A' Szász Se-

besi, 1, Kir.

vár.' (Szász

Sebes) , H.

bely. 1 5s

10vW

IOT'ő

»ft

12^

Öfö

37-rV

St.8

I, IX.

2200

6000

4235

16000
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Nagj- Népes l.Q F8 Vá ebben

'sa'

Lako

9. A' Szász Vá

sága sége mfre jo rossa. a' Há

zak

sok

száma

rosi , 1. Kir.

vár.(Szászvá- Szász

ros),14.hely.
8A 21769 2721 Város  

3190

b) 2. kerüle

tekbol, u. m. 1

1. A' Beszter-

czeibol , 1.

Kir. vár.

(Besztertze) , Beszter

55. hely. —
57T% 107434 1884 tze 250 4600

2. A' Brassói

ból , 1. Kir.

vár. (Brassó),

30. hely. — 32^ 80886 2557 Brassó 3200 2500O

H. A' Katonai Határ- szélek; 1815. vóltak

940598. lakosaik, 's ezek közt 728173. Tótok-79565.

Magyarok és Székelyek, — 121062. Oláhok,—

9000. Németek, — 1500. Clementinusok , — 1500.

Görögök, Tzigányok, Zsidót. Laknak 600T% vagy

ide számlálván azon 255r55 Q mf. is, a' mennyi

re az Erdélyi Katonai vidék tétetik, 863^- □

mf.ön — 1063852.-en. 1. Q mf.ön 1490.-én 23.

m. városokban, 1995. fal. 108514. ház.

I. Az Erdélyi, áll 2. Ezered Székely, és 2

Ezered Oláh gyalogságból , 's 1 Ezered Székely Hu

szárokból, és 156939. emberből; főldje a' polgári

Tartományokkal öszve van elegyedve, a' honnan

tulajdon kerületje nincs is.

a) Az 1. Szé

kely Ezered-

ben vannak.

b) A' 2. Szé

kely Ezer.

c) Az 1. Oláh

Ezer. — —

dj A' 2. Oláh

Ezer.

e) A' Székely

Huszár Ezer.

— «-. 37232 — — — —

— —
'

32915 — — — —

— — 26691 — — — —

— — 32172 — — — —

— — 27929 : — — — • —
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II. A' Horvát Országi áll a' Karlstadti-Varas-

di-Banali egyesült Generalatusból , a' Katonai Kor

mány szék hellye Zágráb ; magába foglal 288T'- □

mf. 432516. lak. 6. m. vár. 1241. fal. 's 8. Ézere-

deket, mellyek ezek:

A'fő tisz

Nagysá Nepes i. D ti kar ebben

ga sege mfre jő (Stab)

hellye

a' Há

zak

sa'

Lako

sok

száma

i. a' Liccani —

2. az Ottochani

3. az Ogulini

4. a' Szluini —

5. a' Körösi—

6. a' Szent

Györgyi —

7. az 1. Banáli

8. a' 2. Banáli

&-& 58501 1244 Gospits  

50TV 53483 1069 Otto-

scha-tz

—

46 55920 1215 Ogulin

26T"ő 48121 1850 Szluin  

29T6ö 53563 1847)

37TV 58979 1567)

) Bellovár . .

2*ft
53446 2137 Glina  

24/5 50503 2104 Petrinia —

1635

800

III. A' Tót Országi ; a' Kormány Szék hellyé

Pétervárad, fekszik 159r;- □ mf.ön 250068. la

kosokkal , kiknek lak-hellyeik 4. vár. 312. fal. és

helységek , mellyek közt 2. a' Clementinusoké.

1. A' Bródi, 1.

Erosséggel

's 98. hely

ségekkel. —

2. A' Grádis-

kai 1. Erős :

132. hely. —

3. A' Pétervá

di 1. Erős 76.

hely.3. puszt.

4. A' Tsajká-

sok kerülete,

1. m. vár. 14.

fal. lO.puszt.

Felállittatott

1771.-ben a'

Duna, Tisza,

es Száva vé-

delmezésaere

A'fő tisz

ti kar

(Stab)

hellye

'sa'

Nagy

sága

Népes

sége

'•a. ebben

a' Há

zak

Lako

sok

száma

mire jo

36 69176 1921 Vinkov-

eze

— —

30^ 59328 1977 Grádiska — —

»A 95425 1764 Péter- 930 3847

váiad

Ti tel

vagy Ti-

16,55
26679 1667. tul 2840
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ÍV. A' Bánáti; a' Kormány Szék hellye Te-

Ynesvár , kiterjedésse 182t2ö D mf. mellyeken

224329. lak. számláltatnak 3. Városokban, és 161.

fal. Áll 2. Ezeredekből , u. m.

A' fő tisz 'ia'

-
Nagy Népes-

1. D,
ti kar ebben Lako

1. A'Német Bá

sága ségr mfre jo (Stab.>.

hellye.

a'Há-

"zak

sok

száma

nátiból
75T*5

125285 1670 Pántsova 955 8488

2. Az Oláh Illy-

1 iaiból 106-& 99046 954 Karansc-

bes

478 2023

I. A' Lombárdiai Velentzei Királyság, inelly-

nek Fő Várossa Mailand, vagy Milano; fekszik

851 iVö D mf.-ken. Elosztatik 2. Kormány Szé

kekre, ezek ismét 17. Delegatiókra (követtség; ol-

lyanok mint nállunk a' Vármegyék), mellyekben

4237301. lakosok számláltatnak.

I. A' Lombárdiai Kormány Szék (Gubernium).

Fő Varossa Mailand; vannak 13. Várossai , 130.

m. vár. 2112. fal. 276442. ház. Az ebben lévő De-

legatiók ezek :

'u'

Nagy- ' Népes ^D. Fo Tá ebben Lako

1. a' Soíidrioi,

sága sége mfre jo rossa a' Há

zak

sok

száma

1. vár. 6. m.

vár. 78. fal.
62tot 83451 1346 Sondrio — 3282

2. a' Conioi , •

2. vár. 16.

m. vár. 510.

fal. C0TVö 335060 5761 Coino 604 7029

3. a' Mailan

di, 2. vár. ", ,

14. m. vár.

371. fal. —
47 9-°-

463477 9861 Mailand 5517 129037

4. a' Páviai , 1.

^'Too

yár. 8. m.

vár. 183. fal. Oi 4 0
•"TÖO" 146368 6098" Pávia 1760 21299

5. a' LoiIii , 2.

vár. 10. m.
'

vár,. 189. fal.
•ií '0

J*VoB 197532 5809 Lodi 1410 17812
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i

.

Nagy- '

'

'a a'

Népes
*-D,

Fővá ebben Lako

6. a' Bergamoi ,

sága sége mfre jö rossa a' Há

zak

sok

száma

1. vár. 22.

m. vár. 333.

fal. <til'ö% 315186 4775 Bergamo 2500 3068O

7. a' Bresciai ,

1. vár. 32.

m. vár. 202.

57A°ö

1 323738

5679 Brescia 3438fal. 31051

8. a' Cremonai,

2. vár. 7. m. ,

' vár. 189. fal.
22-89-

Too
175815 7991 Cremona — 25825

9. a' Mántuai ,

1. vár. 15.

m. vár. 57.

fal. 27 -?-<>- 239436 8868 Mantua 2651 24778

II. A' Velentzei Kormány Szék, Fő Várossa

Velentze (Venedig); vannak 29. Várossai, 87. m.

vár. 2460. fal. 261000. ház. Delegatiói ezek:

Nagy Népes *.n Fő Vá ebben

saga sege mfre jó rossa a' Há

zak

4. a' Veronai ,

100. közön

ségekkel —

2. a' Polesinai

vagy Rovigoi

56 köz.

3. a' ráduai ,

104 köz. —

4. a' Vicenzai,

119 köz. —

5. a' Bellunoi,

70 köz.

6. a' Trevisoi ,

102. köz. —

7. a' Velentzei,

60 köz.

8. a' Friauli

vagy üdinei)

Ibi. közön.

20Työ

39JUL

41T2a°ő

Rí ÍO

°°TÖő

130
rso

a a'

Lako

sok

száma

277849 4086 Verona 8980

135625 6781 Rovigo —

290514 7474 Páclua 6000

297547 7257 Vicenza 4000

Í22840 2013 Belluno —

232732- 6649 Treviso 2500

219157 4885 Velentze 15000

350974 2699 üdine 2400

4568Ö

6954

31612

30805

7655

1409O

109927
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K. A'Dalmátziai Királyság, mellynek Fő Vá

rossa Zára, 275/^j D mf.ön terjed el, mellyeken

523112. lakosok vannak , 1. Q mf.re jonek 1183.

Laknak 4. kerületekben (Kreis), 60. Járásokban

(Bezirk), 971. helys. mellyek közt 22. Városok,

53. m. vár. 914. fal. vannak! A' 4. kerületek ezek*

-s.a\

Nagy- Népes J-o„ Fővá ebben Lakoj

1. a' Sárai 18.

Sí siSa sége mfre jő rossa a' Há

zak

sok

szúrna

Járásokkal ,

539. helys. IOIT'ö'ö 114986 1138 Zára 900 4856

2. a' Spalatói

és Macarscai

34. Jár. 314.

helys. 126^ 134739 1061 Spalatro 1500 6739

3. a' Ragusai

6. Jár. 176.

' helys. 7— — MtVs 41136 1466 Ragusa 1200 6512

4. a' Cattaroi,

3. Jár. 142.

helys.
"löo 32251 1895 Cattaro

. — . 2700

L. A' Gallcziai és Lodomériai Királyság. Ezen

az Austriai Birodalomhoz tartozó és a' hajdani Lo-

domériát magában foglaló Királyságnak határai nap

nyugotra Austriai Szilézia , délre és keletre Len

gyel Ország, 's délre Mgyar Ország. Hajdan Gali-

tzia és Lodoméria Hertzegségek voltak 's Magyar

Országtól függöttek, azután Lengyel felsőség alá

estek, végre pedig Lengyel Ország felosztatásakor

1772. Austriához kaptsoltattak 's több annakelötte

Kis Lengyel Országhoz tartozó tartományok is adat

ván hozzájok Királysággá tétettek. 1786 Bukovina

is egyesittetett velek, melly már 1777. ólta Aus-

triáévólt. Fő Várossa Lemberg. Nagysága l5á8T|„

D mf. Lakosai 4293488. esik 1. Q mfre 2773.

Laknak 95. Városokban, 191. m. vár. 6009. fal.

613801. ház. 889354. famil. Élosztatik 19. kerű-
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1. a' Wadowiczi

2. a' Bochniai

3. a* Szandeczi

4. a' Jaslói —

, 5. a' Tarnovi —

, 6. a'' Hzeszovi

j 7- a' Szanok i

'rtí. a' Szambori

9. a* Przemysli

10. a' Zolkievi

iá. a' Lembergi

12. a' Zloczovi —

Város mező város

11. 1.

5. 9.

8. 5.

ő. 11.

3. 11.

4. 13.

10. * 10. '

7. 3.

5. .12.

4, 18.

4. 2.

6. 19.

4. 6.

3. 14.

2. 10.

5. i 13.

3. 19.

3. 12.

3. 3.

falu

339.

377.

386.

373

464.

333.

431.

352.

372.

267.

167.

319.

13. a' Tarnopoli — — 4. 6. 251.

14; a* Brzezani — — 5. 14. 317.

,15.- a' Stryi — — — ' 2. 10. 277.

16. a' Stanislavovi — — - 5. '13. 264.

17. a' Czortkovi -— -r 3. 19. 242.

18. a' Koloméi — — 3. 12. 204.

19. Czernovicz (Bukovinában) 3. 3. 274.

M. Az Illyriai Királyság, Fő Várossa Laibach.

mf. vannak 2166. Laknak 35. Városokban, 59.

Kormány Székekre : u. m. a' Laibachira és a' Tri-

I. A' Laibachi Kormány Szék alatt vannak e'

1. a' Villáin (hajdan Felső

Karinthia) — — —

2. a' Klagenfurti (hajdan Al

só Karinthia) — —

3. a' Laibachi (régen Felső

Karinthia) — —. —

4. a' Neustadtli (ez eíött Al

só Kárniolia) — —

5. az Adelsbergi (régen Bel

so Kárniolia)'— — —

II. A' Triesti Kormány Szék alatt :

1. a' Görczi — — — —

2. az Istriai vagy Triesti —

Triest Várossa maga és a'

kikötő hellye a' környé

kével együtt — — —

Város. mezo város falu.

2. 11. 1147.

9. 14. 1616.

5. 5. 918.

7. 6. 1835.

2. 6. 214.
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'agysaga

Ncpes- -

sége mire jő Fö Várossa

ebben

a' Há

zak

Lako

iiuk

száma

65i oö

49YVW

J/ioo

G0T4»%

JJ ' u o

8oTya

98 í
3°TÖÖ

,'Too

48 5 i

90-Ui-

1 i 1 rt£

98ToB

64TVi

™Too

313186 4818 •

204578 4178

217278 3987

227126 3785

235356 2530

257189 3214

245385 2429

282415 2796

243984 2489

218417 2251

165521 3444

234542 2606

209190 3486

203729 1835

201632 2057

215469 3215

175599 2743

181930 3248

261162 1783

Nagysága 519 /„í

mezo vár. 7891.

estire , ezek ismét

következendő kerti

Myslenice

Bochnia

Uj Szandccz

Jasló

Tarnov

Hzeszovo

Szanuk

Szambor

l'rzcmysl

Zolkiev.

Lemberg

ZIoczov )

Biody )

Tainopol

Bizezan

Stiy

Stanislavov

Zaleszczyki

Kolomea

Czernovitz

D mf. Lakosai 11

fal. 144400. ház.

kerületekre.

letek :

286

610

491

224

340

364

218

1153

737

661

2600

1107

2000

1080

793

874

850

360

480

520

1975

3109'

5629

1463

43 ri

4604

1520

6573

6358

4137

61551

616S

16511

7093

4350

5474

6192

5419

4000

54J6

24195. 1. □

Elosz tatik 2.

Nagysága

Népes

sége

80^ 122795

71-rV*
164547

62Ty5 157100

59tk 183508

54tV* 86436

162928

192564

*M 54315

•t a'

i-n ' ebbeil

a' Há

Lako

sokmfre j8 Fo Várossa

zak szama

1534. Villach 536 2369

2317 Klagenfurt 800 9245

2533 Laibach 866 0885

3410

1630

NeustadtI

Adelsberg)

Idria )

239

195

694

1254

1556

6844

1872

4834

Görtz

Capo d' Istria.

707

1092

908S

5119

5*
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5. §. Ég hajlatja 3. tájjékokra osztatik : u. m.

a) Délire, (a' 42° 20' — 46° közt), melly

a' Lombárdiai- Velentzei Tartományokat, déli Ty-

rolist és Horvát Országot , Dalmátziát , Tót Orszá

got és a' katonai határ széleket foglalja magában;

.Tele rövid, mindazáltal mindenütt havas, 's imitt

amott jeges is ; a' Tavasz és Ösz kellemetes ; a' Nyár

száraz. Nyugoton a' tikkasztó Sirocco Szele alkal

matlankodik, a' keleti partokon pedig á' Bora Sze

le és a' főld indúlás. Megteremnek benne az Olaj

gyümölts, Riskása és más déli gyümőltsök 's plán

ták. A' levegő egésséges, ki vévén nctnelly Ten

ger parti tájékokat, a' hol a' pestises motsárok

megvesztegetik azt.

b) Középsőre (a' 46° — 49° közt), mellybe

tartoznak: nagyolJ§ része Magyar Országnak, Er

dély, déli Galiczia, Austria , Styria, a' Laibachi

Kormányszék, Cseh Országnak és Morvának déli

részei és északi Tyrolis , 's mellyben a.' Szöllő fa

és kukoricza igen jól teremnek. A' Levegő tiszta

és egésséges 's mig a' Tél a' Birodalomnak a' Kár

pát hegyei által keresztül hasittatott nyugoti részé

ben tsak nem 6. hónapokig alkalmatlankodik, a' ke

leti részében tsak 3. hónapokig tart (kivévén a' Kár

pátok keleti lejtősségét), és az uralkodó északi '$

észak keleti Szeleket keleti Magyar Országtól elzáró

Kárpátok Lántza olly kellemetessé teszi az itt lévo

ég hajlatot, hogy ez a' környék egy természeti vi

rág házhoz hasonló 's ez által az Europai legneme

sebb hegy allyi , vagy Tokaji Borok lételének , 's

az ezeknek való Szöllö megérhetéssének fő oka;

Végre

c) Északira (a' 49° — 51°iközt) mintegy 2990

Q mf. alatta vannak a' Kárpátok mellyékén fekvo

Magyar Vármegyék , északi Galiczia , Szilézia , Mor
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vának egy része/, és tsak nem egész Cseh Ország.

A' Levegő tiszta és egésséges, az idő járássa válto

zó, a' Tél hideg, de ritkán hosszabb 4. hónapnál,

a' Nyár melege mérséklett, 's a' Szöllőt meg nem

érlelheti, hanem a' gabona és gyümölts termesztés

re , a' mi itt a' gazdagságnak egyik fő, ága , alkal

matos.

6. §. Természet mivei :

I. Ásvánnyai: ezekre nézve az Austriai Biro

dalom gazdagabb , mint más akármelly Eufopai

Státus: u. na.

ia S 1 Re- 1 Vasat Kő 8Zo-

S"*
Ezüstöt Ónat. | zet 1 nct

»j *3 Márkot
1 1 ^ —*--

<s M 1,1 s á t

Erdély Ország — 2500 5750 20Q0 600 (

(

nagy ré

sze nem

használ

tatik

(1G0,000

(
Magyar Ország — 2000 89—92380 24000 401GO (
Salzburg — _^ — 30 300 — — 102,60 10000

Cseh Ország — —
8870 19000 — 200000 150000ft

Styria — — 800 — 1000 450000 300000

Galiczia — — —. —
2000 — 1000 (

_ _

Bukovina— —
80.0 — — ( 40000 — —

Tyrolis — — — — —,- — 1200 — —
6000O

Kái hitiiia , Velen-

Morva és Szilézia

tze 's Kárniolia — — — 3500O 620o 200000 20000

Austria —

— 40O0O 200000

A' Magyar Litto-

rale, lstria, Dal

— ■v —
—i

— 30000 80000

90000

Oszveséggel | 45301 110900 1 80000 | 50160 J 1130260 [ 2260000-

adnak esztendőnként. Továbbá vankénesője 1500,

Tzinje 1800. Tzinkje 3500. Kobáldja 1600. Egér-

köve 17. Piskoltza 2000. Büdösköve 5000. Vasgá-

Jittza 10000. mázsa. Ezen ásványok hazájaik ; a)

Aranyat adnak Erdélyben vagy az Europai .Brazi

liában (az az, a' mellynek bányái leggazdagabbak) az

Aranyos és Maros vizek közt elterjedő arany hegyek
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ben Jévő 40. némellyek szerént 100. Bányák, mel-

lyekben egyszer'smind ezüst is találtatik ; leggazdagab

bak a' Szekerembi (Hunyad Várm.) , a' hol az értz

két rész aranyból és egy rész ezüstből áll , a' Boitzai ,.

Körösbányai (Zaránd Várm.), Kajaneli, Tresztiai ,

Zala In ni , Abrud Bányai , Offen Bányai : — Ma

gyar Országban a' Körmötz Bányai , Bótzai , Sel-

metz Bányai , Nagy Bányai és Kapniki Bányák ,

yégre Salzburgban a' Gasteini Bánya. IlasonlóképT

pen igen gazdagon megjutalmaztatják a' munkások

iáradságát az Erdélyi és Bánáti arany mosások is ,

mellyekkel egynehány ezer Oláhok és Tzigányok

foglalatoskodnak. Legtöbbet adnak az egész Biroda

lom vizei között az Erdélyiek , mellyeknek fövé

nyeikbol 8. néhaj 10. mázsa arany is mosatik ki f

~s vitetik Zalatnára béváltás végett. A' Horvát Or

szágiakból u. m. a' Dunából , Drávából és Körös

ből is béveszen az Országló Szék esztendőnként

1550 -T- 1860 aranyat. Cseh Ország is veszen bé

valami kevés aranyat Berg - Reichensteinból 's Li-r

baunból, és Schwarthalban 's Eulenél egynehány

esztendők ólta ismét keresik az aranyat , melly

utolsó annyival inkább ingerli a' keresőket, mivel

hajdan tsak az egy Tobalkai egy esztendő alatt

100000. mark aranyat adott, hanem Ziska 1421.

az Eulei bányákat földel béhányatván , a' bányász

ság megszűnt, 's a' leggazdagabb Bányák hol létek

a' vallásbeli zendülés alkalmatosságával feledékeny

ségbe ment. b) Ezüstöt: a? fellyebb emlitett Erdé

lyi és Magyar Országi 's ezeken kivül még a' Besz-

tertzei , Német Oraviczai , Moldava Bányai , Do-

gnátskai és Szászkai Bányák; neve'zetesen Selmetz

Bánya és -Körmötz- Bánya az Alsó Magyar Orszá

gi Bányász kerületben 66380. Nagy Bánya, Szo-

mólnok és a' Bánáti Bánya Kormány Szék a' Felső -

Magyar Országiban 23000 — 26000. Márkot; Cseh
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Országban a' Przibrami , Joachimsthali , St. Araa-

lienzechei Telpnél , a' Hofzovitzi ; Styriában a'

Feistritzi : Galicziában a' Kirlibabai Bányák. c)

Onat legtöbbet adnak Kárinthiában a' Villachnál

lévő Bleybergi (28—29000) és a'Raibeli (8—10000.

mázsát) Bányák; azután jonek az Alsó Magyar Or

szági és Nagy Bányai kerületbeli Bányák; 's végre

a' Cseh Országiak , u. m. a' Miesi , Gottesgabi és

Platteni. d) A' Rézre nézve nem tsak az egész

Austriai Birodalomban, hanem tsak nem egész Eu

ropában is Nagy Brittánia után leggazdagabb Ma

gyar Ország, az Alsó Magyar Országi Bánya kerü

let 4200. a' Szomólnoki 25000. a' Nagy Bányai

5000. a' Bánáti 7000. 's a' Horvát Országi 960.

mázsát adnak esztendőnként ; legjövedelmesebbek a'

Szomólnoki , Gölnitzi és Iglói réz Bányák. Megjegy

zést érdemelnek a' Szomólnoki, Ur völgyi, Libet

Bányai és Szászkai tzément, 's a' vasat rézre vál

toztató vizek is, mellyek mintegy, 12 — 1500. má

zsa rezet adnak esztendőnként. Erdélyben neveze

tesek a' Dévai és Szent Domonkosi Bányák ; Styriá

ban a' Feistritzi ; Kárinthiában a' Bleybergi és

Groszfraganti. e) Vasat legtöbbet és a' Svécziai

után legjobbat adnak a' Styriai, nevezetesen az

Eisenerzi (ez már 1000. eszt ólta ásatik , 's még is

leggazdagabb Europában) és Kárinthiai , — Cseh

Országban a' Horzovitzi és Kollini, — Magyar Or

szágban a' Gömör Várm. (a' Magyar Országi vas

mivek fő hellye) lévő Szirki , Tsetneki , Dopsinai ,

és sok más számos vas Bányák , mellyekben vala

mint a' Diós -Gyoriben is (Borsod Várm.) Hazánké

ban a' legjobb vas készittetik ; egyébaránt több

Vármegyékben is u. m. Liptóban (Malusina körül),

Zólyomban, Tornában, Abaujban, Ungban (Felső

Remetén), Biharban, Máramarosban (Kabolapojá-

nán), Krassóban 's Aradban, számos vas Bányák
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találtatnak. f ) Kénesot legtöbbet ád az Idriai Bá

nya, (Illyriában) ; Magyar Országban Alsó-Szla-

na, Alsó -Sajó és Rosnyó, Erdélyben Zalatna. g)

Tzinket Dognátska és Szászka. h) Kobáldot Dopsi-

na. i) Piskóltzpt Rosnyó. k) Egérkövet Dopsina és

Aradnyika. 1) Tzinóbriumot Magyar Ország, Illy-

ria. m) Büdöskövet Galicziában Svoszovicze; Ma

gyar Orsz. Sopron és Vas Várm. 's Horvát Orsz. a'

Radoboi Bánya , melly maga alkalmatos vólna az

egész Birodalomnak elég büdöskövet adni. n) Festő

Ertzet (Chromerz) , melly egész Europában Aus-*

trián kivül tsak Frantzia Országban találtatik , 's

melly igen nevezetes kereskedésbeli portékáért mig

János Fő Hertzeg fel nem találta , sok pénz ment ki

a' Birodalomból , Styria, o) Kö szenet minden Tart,

adhatna, de mivel fa még van, nem igen használ

ják ; legtöbbet ásnak Cseh Orsz. a' hol 29. Kő szén

Bánya van, Magyar Orsz. leggazdagabb a' Wan-

dorfi (Sopron Várm.) , melly 1806. mintegy 500,000.

mázsát adott. p) Igen sok és külömbféle szinü 's

keménységű márványt Styria , Salzburg , Kárinthia ,

Tyrolis , Verona , Magyar Országban Gömör , Vesz

prém, Komárom, Szepes, Liptó , Bihar, Abauj

Várm. q) Drága köveket , nevezetesen az egész vi

lágon hires Opált Magyar Orsz, Sáros Várm. Tser-

veniqza adja , valamint a' legszebb Amethisztet is

Magyar Országban 's Erdélyben lehet találni $ a'

legfényesebb Gránátok hazája Cseh Ország , a' szép

zöld és veres Jaspisoké a' Lombardiai - Velentzei

Királyság, a' derék hegyi Kristályoké Erdély. r)

Kova kö igen sok van a' Lombárdiai - Velentze*.

Királys. név szerént a' Monte^Baldon , melly egész

Olasz Országnak elég, sőt Napkeletnek is jut; Ma

gyar Országban a' Kárpátokon Eperjestől Tokajig,

legtöbb pedig és olly jó , melly a' Frantzia Orszá

giakat is keménységére, sok tüzére 's tartósságára
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nézve felyül mulja , Galicziában Podgorzénél éa

Mariampolnál. s) Jó portzellán főldje Cseh Orsz.

több hellyeken , nevezetesen a' Bunzlaui , Kaurzi-

mi , Klattaui kerületekben , Magyar Orsz, Prinzdor-

fon Nagy Hont Várm. t) Gálitz reze ( Berggrün )

Besztertzén Magyar Orsz. és Veronánál Lombárdiá -

ban. Ezeken kivül vannak más mindenféle tseké-

lyebb betsü nemtelen ásványai is. u) Sója «) ten

geri sója van a' Velentzei Királyságban St. Maurá-

ban és Chioggiában , Istriában, Piranoban , — Dal-

mátziában Arbeben, főképpen pedig Pagoban ,

mind öszve 183,700. mázsa. — /?) Forrási sója Só-

váron Sáros Varm. (80 — 120,000. m.); Erdélyben

120 Só forrás van, de a' mellyek, kö Só elég lé

vén , a' só főzésre éppen nem használtatnak ; Gali

cziában a' Stanislavovi , Stryi , Szambori és Szano-

ki kerületekben 23. némellyek szerént éppen 36.

Só főzés van ; Bukovinában Pletsában és Kaczyká-

ban j Austriában a' Császári Só Kamara birtokában

(Salz Kammer Gut), a' hol a' Hallstadti 1 — Eben-

seei 2 -és Ischli 2 -Só főzések 800000. m. főznek

eszt. Styriában az Ausseei és Kanischi , mellyek

eszt. 160—200000. mázsát főznek, y) Kö Sója. -Ki

merithetetlen Kútfejei ennek Galicziában Wielicz-

ka és Bochnia , mellyek közt az elso egy a' leg

nagyobbak közzül Europában ; naponként 1000.

embert foglalatoskodtat 's eszt. 800000 — 1. mil.

mázsát ád, mellyből 300000. magában Galicziában

kél el, a' többi pedig Sziléziába, Morvába és Cseh

Országba , a' Magyar Országi Galicziával határos

Vármegyékbe, Krakauba, és Warschauba vitetik:

a' Wieliczkai Só régi időktől fogva (1253 ólta)

esmeretes és a' legrégibb privilégiumokban ezen a*

neven emlittetik „magnum Sal" A' Bochniai akna

hasonlóképpen bövölködik Sóval , 400. Sóvágói

esztendőnként 150 — 300000. mázsát vágnak ki.
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Hasonló kifogyhatatlan gazdagságúalt Máramaros

Vármegyében a' Rhonaszéki , Szlatinai, Sugataghi

és Kerekhegyi Só aknák: 1825. a' Máramarosi Só

aknák adtak :

Kősót. portót.

Rhonaszek - - - 33358. m. 75. font. 29561. m. 53. f.

Sugatagh - - - - 90280. — 50. — 14905. —

Sándorfalva - - - 14308. — 25. — — — —

Királyvölgy (Königs-

thal) - - - - 19205. — 75. — 725G. — •

Szlatina - - - - 76798. — — — 53422. —

mind öszve - 233951. 25. — — 105144. — 58. —

Erdélyben, a' hol a' Só massza Fichtel szerent a'

Galicziai, Magyar Országi, Moldovai és Oláh Or

szági Só aknákkal öszve köttetésben van , a' Tor-

dai , Kolosi , Désaknai , Parajdi , Maros - Újvári

's a' t. olly gazdagok Sóval, hogy ha a' szük

ség kivánná egész Europát is elgyoznék több 1000.

esztendőkig Sóval tartani ,'s eszt. 1. mil. 2—400000.

mázsa Sót adnak. Magyar Országnak 182 j 339065.

mázs. 1 3. fontot adott , mellyért V Magyar Orszá

gi pénz tár 1117771. for. 21i kr. fizetett Erdély

nek. Az Austriai Birodalom esztendei Só jöve

delmét egyre másra lehet 5,000^000. mázsára ten

ni, x) Salétroma legtöbb van Magyar Országban,

nevezetesen a' Fertő tava , 's Székes Fejérvár kö

rül, és Szabolts, Bihar 's Szathmár Varm. a' hol

nem tsak az egész Birodalom Szükségére elég Salé

trom találtatik , hanem még a* külföldnek is több

jut 3000. mázsánál, y) Gálitz köve, keserű sója Cseh

Orsz. 10120. Styriában 1807-ben 448. Salzburg

ban 53- mázs. z) Tsuda sója Fejér Várm. 's Buda

körül, j) Timsója Magyar Orsz. Beregh , Zemplén ,

Sopron 's más Várm. eszt. 2300. — Cseh Orsz.

3000. — Morvában 4000. — Alsó Austriában 1200.

— Kárinthiában 500. — Erdélyben, Styriában 's

Sziléziában 500. mázs. v) Szék sója legtöbb 's leg-
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jobb Bihar Varm. (10000 m.) w) Ásványos és Sa

vanyú vizeire nézve is legáldottabb Státus Europá

ban az Austriai Birodalom; nevezetesebbek: a'

Karlsbadi, Töpliczi, Égeri (ez 1793. ólta Franzens-

brunnen nevet visel) , Marienbadi , Giesshübli ,

Liebwerdai , Bilini , Sedlitzi és Saidschützi Cseh

Országban ; — a' Sternbergi , Luchatschowitzi ; és

Napagedli Morvában ; — a' Karlsbrunn nem mesz-

sze Freudenthaltól Austriai Sziléziában ; — a' Ba-

deni Austriában ;. a' Rohitsi Styriában (melly

esztendőnként 400/000 , korsó Savanyú vizet küld

el a' külföldre) , a' Gasteini Salzburgban ; — a'

Rabbii Tyrolisban; a' Pöstyéni , Trentsini, Lei-

bitzi, Lutskai, Glashütteni , Nagy Váradi, Budai,

Mehádiai , Bártfai , Füredi , Lublói , Szalatnyai ,

Vichnyei , Banki és Schlagendorfi Magyar Ország

ban ; -— a' Borszéki , Rudnai , és Kovásznai Er

délyben ; — a' Kyrniczai és Skloi Galicziában ; —

az Abanoi a' Velentzei Kormányszékben. Tzément

vizei vannak Magyar Orsz. Ur völgyén 's Szomól-

nokon , Libet Bányán és Szászkán.

2. A' Plánták Országából. Lichtenstern Báró

az egész Birodalmat 109,230,000. 's a' mivelt fől

det 94,615,091. hóldakra teszi (1. hold 1600 □

ölet tévén), mellyeknek ££ Szántófőld; ~\ Szőlő

hegy f komló, — gyümölts , — 's más kertek ; -*- fő-

zelékes Kertek , rétek, és legelök; -5- erdő.. Az

egésznek T9^4- a' mivelésre alkalmatos , mellybol

?J| valósággal miveltetik , és ~*~ miveletlenül

hever. A' Birodalom részeit egyenként véve pedig

a' mivelt főld :

a) Austriában az Ennsen alól ----- 2,869,620. hóid"

Austriában az Ennson fclyül Salzburgjai együtt 2,968,.546. —

b) Styriában -------___ 3,206,506. —

c) lilyriában , a' Laibachi prov. - - - - 2,864,325. — .

lilyriában a' Triesti provinc. ----- 2,325,000. —

d) Tyrolisban ----------- 2,586,000. —
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e) Cseh Országban --.-___--. 7,769,503. hóid.

t) Morvában és Sziléziában ______ 4,221,909. — ,

g) Galicziában 's Bukovinában ----- 10,960,000. —

mások szerént ------------ 11,850,472. —

h) Magyar Országban , Horvát 's Tót Orszá

gokkal együtt, kivévén a' Katonai vidé

keket ------____.- 31,815,124. —

1) Erdélyben ----------- 7,128,361. —

kJ A' Katonai határ széleken

I. Az Erdélyi Generálátusban ----- 176,033, —

II. A' Magyar- Bánáti Generalat - - - - 1,118,902. —

HL A' Péterváradi (Tót Oisz ) Gen. - - -' 1,382,531 —

IV. a)- Horvát Országban a' Varasdi-Karlstu'.lti

General. --------- 1,752,479. '•—

b) A' Bánáli Gener. ------- 414,299. —

1) a' Lombardiai _ Velentzci Kir.

a) a' Mailandi provinc. ------- 3,540,500. —

b) a' Velentzei prov. -_----_ 5,681,460 —

m) Dalmát/iában _,-.---,-_- 1,670,187. —

mind öszve ----_-,- 94,615,091.

melly mivelt főld egyre másra vévén fel az eszten

dőket 429. mil. mérő mindenféle gabonát 's szemes

termést; 32- mil. akó Bort; 395^ mil. mázsa kü-

lömbféle gyökeres, gümö gyökerű 's a' t. növevé-

nyeket ; 338 i mil. mázsa komlót , gyümőltsöt, és

konyhára valót, 134. mil. mázsa Szénát; 542.

mil. külömbféle szalma nemeket (a' nádon kivül) ;

35 i- mil. öl fát ád (a' Cseh Országi Erdők tsak ma

gok 2,164,714. ölet adnak). Ezen természet mivei-

nek pénzbeli betsét a' feílyebb emlitett Lichten-

stern a' legtsekélyebb árr szerént 685. mil. forintra

teszi, valamint a szántó főldek számát 41,375,000.

hóldakra, de a' mellyek a' haszon vehető barmok

kevés vólta *s e' szerént Ja' szükséges trágya '& meg-

munkáltatás hijjánossága miatt annyit nem terem

nek, mint amugy teremhetnének; általjában véve

az elvetett mag 8-szor annyit hoz hé. — A' Biro

dalom gabonássainak Magyar Országot , Galicziát »

Tót, Cseh Országokat, Morvát, Erdélynek ós Sty-

riának egy részét , 's a' Lombárdiai - Velentzei Ki

rályságot lehet' nézni, melly utolsó minden Euro

pai Tartományokat felyül mul a' föld művelés bel
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lyes űzéssére nézve , a' hol egy talpalatnyi főld se

Lever mivelés nélkül , a' többiek pedig más Tarto

mányoknak, főképpen pedig Angliának '$ Frantzia

Országnak utánna vannak. Az egész Birodalom esz

tendei gabona termésse 210. mil. mérő, mellyből

a' buza, rozs, árpa, és zab 201,808,512. mérőt

teszen: ebbe a' mennyiségbe Cseh Ország 24,^69,561.

Morva Szilézia nélkül 17,718,004. a' Lombárdiai-

Velentzei Királyság 20,821.460 : — Galitzia

34,801,500. — Magyar Ország 60. mil. Erdély

9,534,000. mérőt ád. Galicziából a' termékeny

esztendőkben 1. mil. — Magyar Országból pedig

a' közép szerű termékenységükben is 3. mil. mé

rőnél többet, 's Cseh Országból 6—700,000. mé

rot lehet esztendőnként kivinni. — Kukóriczát ,

ezen eredetiképpen Amérikai felette hasznos plán

tát, mellynek egyetlen egy tsője 3—600. szemet

ád és egy szál , ha elég tágas köze van , 2. 3. 4.

illyen tsőt is hajt ki, 's mellynek jó izü lisztje az

Olasznak polentát (valami pép forma étel) 's az Oláh

nak mamaligát, vagy más neven tokányt (bizo

nyos vizből , lisztből álló , kevés ideig főtt 's azu

tán öszve vissza kevert eledel , mellyet még azon

a' napon megkell enni) ád, egész Europában leg

többet termeszt Magyar Ország, főképpen Báts,

Szala , Somogy , Veszprém , Krassó , Arad , Szath-

már és Máramaros Vármegyékben , ide értvén Sze

rem Vármegyét is, melly utolsó tsak maga 720,000

's a' Csáktornyai Uradalom 15,000. mérőt terem: —

továbbá az lllyriai és Velentzei Királyságok, Ty-

rolis és Sryria : — Riskását a' Lombárdiai - Velen

tzei Kir. 287,314. 'Sákkal (l-ben 2T'? mérő van),

a' Temesvári Bánát 10—15,000. mérőt: — Kö

lest Magyar Ország , Illyria ; — Tönköly buzát ,

pohánkát vagy . tatárkát Galiczia 3. mil. mérőt, -és

Styria: — Hüvelyes veteményeket , mellyek közt



46

hires a' Cseh Országi , Morvában a' Toloplassi,

Austriában (az Emisen alól) a' Weitersfeldi és Ma

gyar Országon a' Lőtsei nagy szemű és jó izű bor

só, mindenik Tartomány, kiváltképpen Magyar Or

szág még a' külfőldnek is ád: — a kerti vetemé

nyek közzül a' káposztának Magyar Ország a' ha

zája, a' hol a' disznó husos és Szakmás töltött Ká

poszta igen kedves, sot nemzeti eledel, a' Káposz

tát igen termesztik Sziléziában , és az Ennsen alól

fekvő Austriában is; a' Répának Austria (az Enn

sen alól) , Cseh Ország a' hazája , Magyar Ország

ban legjobb izü a' Thuróczi répa; a' Krumplinak

Szilézia, Cseh Ország, Morva, Galiczia 's Austria,

de nagy divatjában van Magyar Országban, főkép

pen az Északi Vármegyékben, a' hol a' Zab Ke

nyérnek igen jó potló eszköze, és Erdélyben is,

a' hol a' Székelyeket a' tisztek szoritják is annak

termesztéssére ; az Ugorkának, melly más Tarto

mányokban is termesztetik , főképpen Znaym Mor

vában: a' Dinnyének nem tsak az Austriai Biro

dalomban , de egész Europában is Magyar Ország ,

a' hol legtöbb van és legjobb 's néha 20. fontot

is nyom egy ; legjobb Dinnye termesztők a.' Békés,

Bihar , Szabolts , Heves , Nográd , 's Pest Várme

gyeiek: a' Spárgának Béts, Znaym, és Brünn tá

jéka , valamint a' konyhára való zöldségnek is ; Ma*

gyar Ország e' részben szegény, mivel a' kerti ve-

teménnye átaljában véve magának se elég, kivévén

a' Káposztát ; hanem megjegyzést érdemel a' papri

kája , melly hazánkban a' külfőldi bors Surrogatu-

ma , mivel ennek gyomor melegitő és erősito tu

lajdonsága annak egyedül való oka , hogy a' kö

vér 's többnyire szaíonából és husból álló ételek

kel élő Magyarok közt, mellyekre a' szegényebbek

tsak vizet isznak, az emésztetlenstgből származó

betegségek olJy keveset uralkodnak ; gyümölls min
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denütt terem Galicziát kivévén, nevezetesen pedig

Tyrolisban, Slyriában, Kárinthiában , Austriában,

Morvában, Cseh Országban , a' hol már 1786.

több vólt 7,649/000. gyümölts fánál , Magyar Or

szágban legszebb 's legtöbb Sopronnál , Rusztnál ,

Kőszegnél, és Posonynál, melly tájékokon a.' gyü

mölts termesztésre a' lakosokat a' Béts felé való

hasznos kereskedés ösztönözi : átaljában véve a'

Magyar paraszt keveset gondol a' mezei gazdálko

dás ezen ágával 7s egészen V természetre hagyja

azt, és innen van az, hogy a' gyümöltsös kertek

ben olly sürüen hagyják a' fákat nőni , hogy egyik

a' másik miatt kiterjedéssében és a' nap éltető me

legével való élésben meggátoltatik , következéskép

pen a' gyümöltse is kevés 's az is vad, mellyhez

járul még a* fáknak nem tisztogatása is , a' mint

ezt többnyire a' Tisza háti 's Szamos tájéki Lankák

ban (nevek a3 gyümöltsösöknek Szathmár Várm.)

lehet látni. Legjobban virágzik Hazánkban a' Szil

va termesztés, tsak Szerem Várm. 7000. hóldat

foglalnak el a' Szilva fák, mellyek esztendőnként

40/000. akó Szilva pálinkát adnak. Tseresznyéssei

is igen hellyesek vannak hazánknak Slerusiban ,

Lantsárban és Kotsinban Nyitra Várm. mellyeknek

szép nagy Tseresznyéit mindazáltal a'Heltaui és Bras

sói (Erdélyben) felyül mulják. Gyümölts mustot leg

többet tsinálnak Austriában az Emisen felyül, a'

hol ollyan parasztok is vannak, a' kik esztendőn

ként 3—4000. akónyit is készitnek ; nem külöm-

ben a' gyümöltsel gazdag Lavant völgyi (Kárinthiá-

ban) parasztok tsak középszerű Esztendoben is ki-

állitnak 3—500. akónyit és ezen völgy gyümölts

mustjait lehet esztendőnként 100/000. akóra tenni.

Ellenben az aszalt gyümöltsre nézve Soproné a'

Ditsöség , mellynek jó móddal aszalt 's bépakolt

gyümöltse: igen messze elvitetnek. Dióval és az
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asztalos munkákra igen hasznos Diófákkal legjob

ban bövölködik Magyar Ország; Dió Olajja mind

azáltal nints, ennek hazájai a' Velentzei Tartomá

nyok; 1817. Polesine 12254. Verona 20456. Vi-

cenza 59659. fontot tsináltak : Gesztenyével Tyro-

lis, Hazánkban Nagy Bánya, főképpen pedig So

pron és Somogy Várm. a' hol egész Erdők találtat

nak gesztenye fákból. 1802. 2267. mázsa gesztenye

vitetett ,ki az Országból. Gyümölls termesztésre és

nemesitésre valo Oskolák is vannak az Austriai Bi

rodalomban , u. m. a' Bétsi Kir. gyümöltsös kert

u Magyar uttzában, mellyből a' gyümölts tökélle-

tesités keclvellői oltó ágat ingyen kapnak , — a'

llosenihiili hasonlóképpen Bétsben, — 's a' Schön-

brunni fa Oskolák , — Cseh Országban Podiebrád-

ban a' Rösleré és az Eszterházy Hertzegé Kis-Már-

tonban. — Eperfái legtöbben vannak Dalmátziá-

nak, mellyek 1819. 2000. Barill (akó) Pálinkát

adtak , 's a* hol valami kevés tzukrot is készitettek

belőlle : olaj fái a' Lombárdiai - Velentzei Király

ságnak, Dalmátziának , a' hol esztendőnként 21739.

akó olaj készül , Bagusának , Cattaronak , Istriának,

a' honnan az elött 20000. hordóval vittek ki Velen-

tzébe esztendőnként, melly sok, de nem a' legjobb

Olaj tsinálásnak okát nem az Olaj fában, hanem

a' vele való nem hellyes bánásban kell keresni :

tzitromja igen sok a' Lombárdiai-Velentzei Kir. dé

li Tyrolisnak , Illyriának , és Dalmátziának , tsak

Riva Tyrolisban 30,000. et küld eszt. a' külfőldre.

A' legelső próbát a' tzitrom termesztéssel Tyrolis

ban egy Botzeni, Osvald nevű paraszt tette 1730—40.

közt 's most minden fa megterem a' jó esztendők

ben 1000—1200. darabot: Figéje Velentzében és

Dalmátziában. — Fája : a' Birodalomnak i részét

erdők boritják , a' harasztos levelű fák ugy vannak

a' fenyő levelüekhez , mint 7 ; 5. és az esztendei
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jövedelem 32—55 f mil. Bétsi öl, mellyeket a' 12.

mf. hosszú és 2—6 mf. széles Bakony, a' Cseh Or

szági, Wienerwaldi , a* Morvai 895422. hóldnyi

és 153 □ ölnyi, Galicziában a' Jastrzebeski és Cho-

zimiri , 's az Erdélyi , Horvát Országi , -a- Illyriá-'

ban a' Körtvélyesi (Birnbaumer), Karaljenei , Mon-

lonai, 's St. Lorenzoi Erdők adnak: Tyrolis 1817.

157,000. szál és 800,000. öl tűzi és szénnek Való,

's Cseh Ország 2,164,714. öl tüzi fát állitottak ki:

az egész Birodalomban tsak a' Magyar Országi a*

Duna, Tisza és Maros vizek közt fekvő 1000. □

mf. térségek, mellyeknek lakosi inkább kinlódnak

Eleik példája szerént szalmával 's száraz marha ga-^

riéjjal , hogy sem a' fa plántálásról .még tsak ál

modnának is, —- Alsó Austria, Dalinátzia, és Lom

bárdia szűkölködnek fa nélkül. A' Magyar , Hor

vát 's Tót Országi Erdők 11,101,208. az Erdélyiek

4,482,000,•— a' Galicziaiak 3,283,208. . — a' Cseh

Országiak 2,310,026. az Ausfriaiak 1,583,999. —

a' Styriaiak 1,507,214. a' Morvaiak 895,422. hól^

dakat boritanak el.

N intsenek egy egy Státusban az Erdők ólly el

hagyatott állapotban, mint Magyar Országban > pe

dig jó volna meggondolni, hogy a' természet ezen

beeses ajándékát megnem betsülő lakosok pazérlás-4

sail a' maradék fogja meg sinleni : mivel > hogy

már is igen megapadtak hazánkban az Erdok, elég

bizonysága a' tűzi fa árrának mindég fellyebb me

netele , holott az élelembeli dolgoké naponként

alább száll ; Budán p. o. a' valamire Való fának öla

15—20. for. ugy hogy a' haza vitellel 's felvágatás-

sal együtt egy öl fa 19—24. f-ra jö. Nevezetes és

követésre méltó a* Liechtenstein Hertzeg Eisgrubi

és Feldsbergi fa plántálássa, melly egész Europá

ban legnagyobb; 1804. több volt benne 2. mik

Amérikai fáknál és tserjénél (planta fructicosa). **•

4
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Továbbá az épületre való, tűzi és asztalos mun

kákra szükséges fán kivül van még sok hamu 'sirja

is (Bukovinában magában 90. hamu'sir főzések és

ezekben 100. főző üstök számláltatnak, mellyek 1795

— 1800. 1,310,714. öl fát emésztettek el ; Magyar

Ország is ád 30,000. mázsa hamu'sirt), dohotja,

Szurokja , Szene, 's gubittsa Magyar 's Tót Orszá

gokban , (melly egész Europában legtöbbre betsül-

tetik , a' honnan esztendőnként mintegy 200,000.

Posonyi méro vitetik ki az Országból) , Styriában ,

Isiriában , és Morvában ; Krumputz Olajja Magyar

Országban ; nyirfa kátránja , a' mi a' Juft bőr ké

szitésre egy fő dolog , Galicziában. — Megjegy

zést érdemel a' hazánkbeli Erdőknek még azon

hasznok is , hogy sok ezer meg ezer sertések hiz

nak bennck , nevezetesen a' Bakonyi , Cserháti ,

Somogyi , Gömöri , Borsodi , Ungvári Erdőkben ,

és a' Szathmár Vármegyei Gombásokban. Bora: az

egész Monárchia esztendei bor jövedelme 33—35.

mil. ukóra tétetik. Valamint a3 legtöbb, úgy a' legne

mesebb Borok Magyar Országon teremnek, mel

lyeknek, valamint minden. Boroknak, egész világon

Királlyok a' Tokaji. Terem a' Tisza és Bodrog körül

lévő 5 Q mföldnyi hegyein Tokajnak, Tartzalnak ,

Liszkának , Kereszturnak , Mádnak , Uj helynek ,

Toltsvának , Sáros Pataknak , Bényének , Zombor-

nak 's Tályának , az úgy nevezett Hegy allyán Zem-

plin Vármegyében. A* Tokaji Bornak 4. nemei

vannak : u. m. az Esszentzia , vagy a' tsupa asszú

Szőlőből magától letsepegő must , mellynek a* töb

bi zöld gerezdektől való külön választatássa 1655

hozódott hé, és a' mellyen fundálódik egyedül a'

Tokaji bornak jósága és külömbfélesége ; azután jő

az asszú Szőllö bor (Ausbruch) vagy a' tulajdon

képpen való Tokaji bor, melly az asszú Szolőnek

közönséges borral való öszve elegyittetésséből 5zár
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mazli; azután a' Máslás, 's végre a' közönségei

tor. A' Hegy allyán 80,000. kapa Szőlő van , 's

az esztendei termés 150 — 200,000. akóra téte

tik , mellyek közziil a' Toltsvai 's Bényei még a' ten*

íjeren se szenvednek változást. Legméltóbb vetélke

dő társa a' Tokaji bornak a' felette tüzelő, éde^

ses, jó illatú 's feketés veres Menesi bor (Araa

Várm.) kiváltképpen a* Gladovai , Ménesi , Gyoroki

és Paulisi hegyek terméssei. A' többi nemesebb ne

meik a' Magyar Országi boroknak i a' különösen

derék Soproni és Sz. Györgyi , a' fűszerszámos Egri,

a' tüzes Szexárdi , a' Champagneihez hasonló Szirá-

ki (Hont Várm), az Ország szerte hires Somlyói,

az erős Jluszti, a' Burgundiaival kellemetes izére

nézve egyenlő > de Szeszének erősségével azt felyül

muló Siklósi , az erősitő Budai , a' Neszmélyi , Sze-

rednyei , Villáni , Badatsonyi , Versetzi , Lugosi

's a' t. ezeken kivül a' pálinkához hasonló erejű

Horvát Országi, Szeremi, és Erdélyi Borok. A1

Magyar Országi bor termés 18—24,400,000. akóra

tétetik, mellyből 1,300,000. forintárrá a' külfőldre

vitetik , 's hellyette 500,000. f. érő hozattatik bé

Austriából; az Erdélyi pedig 3,640,000. akóra be

csültetik. — Legtöbb pénzt hoznak bé hazánkba a'

külföldről a' Tokaji , Budai (eszt. teremnek a' Budai

hegyek 100—150,000. akót), Egri, Soproni és Ruszti

borok. A' Budait leginkább Német Országba, a' Sopro

nit 's Busztlt Sziléziába, és a' Tokajit mindenfelé, fő

képpen pedig Lengyel Országba viszik. — Az Austriai

— Német Tartományokban, nevezetesen a) az Ennsen

alól lévő Austriában jelesebb borok : a' Nussber-

gi, Weidlingi, Grinzingi, Pfaffstetti, Gumpolds-

kircheni, Brunni, Berchtholdsdorfi , Mödlingi, és

Bisambergi, mellyek a' jó Esztendőkben 1,800,000.

akó bort adnak; a' bor tartós 's ha sokkáig tarta-

tik, hasonló izű a' Khénusihoz. Béts 6. Esztendot
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egyre másra vévén esztendőnként 531/478. akó

Austriai, Magyar Országi és más külföldi bort fo

gyaszt el. b) Styriában : az erős és kellemetes Lut-

tenbergi , mellyből asszú Szőlő bort is készitenek ,

azután a' Gonoviezi , Radkersburgi , Kirchbachi ,

Jerusálemi, Marburgi, és Pettaui eszt. 80/000.

akónyi borok , mellyek tulajdonságaikra nézve ha

sonlók az Austriai borokhoz. e) Kárinthiában : a'

Tschernicali , Wippachi , és Ratschachi. d) Istriá-

ban : a' derék Ribola bor Pirano tájékán , és a'

Rovigno körül termo muskotály borok. e) Tyrolis-

ban a' Botzeni, Merani, és Trienti (1807. tett itt

a' bor termés 406710. Yhret, 1. Yhre 98. Magyar

Országi ittze) borok , mellyeket már első Észten-*

dőben lehet inni , a* honnan nem is állandók. f)

Morvában: a' Rohatschi. Bisenzi, Poleschowitzi ,

Domanini , Archlebaui , Polaui , Poppiczi , Zucker-

handli 's a' t. többnyire kedves izü 's erős borok ,

és jobbak az Austriaiaknál. Morva termeszt eszt.

400/000. akót. g) Cseh Országban: a' Burgundiai

hoz hasonló Melniki, a' Rhénusival vetélkedő

Czernoseki és a' kevés akóból álló, de a' Champa-

gnéivel való hasonlatossága miatt hires Podskalskyi :

esztendőnként terem Cseh Ország 26118. akó bort.—

Továbbá : Dalmátzia termeszt esztendőnként 507769.

lllyriában Refosco, Piccolit, Proseccb, Cernical,

íibidin, Rebulla, Berschetz 's a' t. 800/000. akó

bort , de a' melly valamint az Olasz Országi Tar

tományokban termő is, nem sokáig áll el. — Mind

ezen sokféle Borok közt a' ditsőség a' Magyar Or

szágiaké. Lenje terem Galicziának Jaslói , Rzeszo-

wi, Przemysli, és Tarnowi kerületjeiben ; Magyar

Országban: Trentsin, Árva,Liptó, Thurócz, Go-

mör, Szepes, Sáros, Vas, és Máramáros Várme

gyékben, melly utolsóban a'. Viski, a' többiek közt

pedig a* Szepességi , és Árvai len a' legjobb : Er*
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délyben főképpen a' Székelyek főldjén és Brassó

tájékán: továbbá Cseh Országban (1809. 160,000.

mázs.), Morvában, azEnnsen felyül Jévő Austriá-

ban , Styriában , Karnioliában , Tyrolisban , legfi

nomabb pedig az egész Birodalomban a' Sziléziai :

átaljában véve a' Len magának a' Monárchiának

sem elég, a' mennyit termeszt : — Kendere: leg

jobb az Apáthini (Báts Várm. eszt. 100/000. mázs.),

mellynél egész Europában tsak a' Narwai (Orosz

Orsz) , és a' Bolognai (Olasz Orsz) betsültetik többre,

egyébaránt a' Lent termeszto Státusokban mindenütt

találtatik annyi kender, a' mennyi a' házi szükség

re megkivántatik. A' Len magból ütött Olaj is

megjegyzést érdemel Árva , Thurocz , Vas , és

Máramaros Vármegyének Visk nevű mező Város-

sában , a' hol a' munkás lakosoknak nevezetes fog

lalatosságok és kereset módjok az Olaj ütés, melly

a' Megyében lévo számos o hitű Oroszságnak és

Oláhságnak igen kedves böjti eledele : — Dohán

nya: legjobb az egész Monárchiában, valamint

Európában is, mellynél a' Virginiai sem külömb ,

Magyar Országon a' Tolnai, Debrői, (ezt némel-

lyek legjobbnak tartják), Szegedi, Pétsi, Jánosházai,

N. Károlyi, Kospallagi, Véki , Füzes- Gyarmathi,

Hidasi , Cserigeri , Aradi , esztendőnként 300/000.

mázsányi Dohány ; a' Cs. Kir. Appalto Pesten , és

ennek Debretzeni , Szegedi, és Tolnai Sáfárságai

1802.. 170/339. Mázsa készitetlen dohányt vettek

meg a' Magyar főldmivelöktől , többnyire a' Né

met örökös Tartományokban való dohány Regale

számára: ezen felyül még a* külfőld is 17000.

mázsát vitt ki, hát még hol van , a' mi az Ország

ban elfogy, mellynek száma 60000 máesa pipába

való és 8000. mázs. por tobákra tétstik? Tót Or

szágban leghiresebb a' Posegai , mellyből" esziend.
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50,000. mázsa vitetik ki; Erdélyben *) melly a'

maga dohánnyát maga viszi bé Oláh Országba , az

Udvarhelyi, Fogarasi, Maros Vásárhelyi , és Bati-

zi ; Galicziában a' Czortkovi , Stanislavovi , és Tar -

nopoli kerületekben lévő ; legjobb pipázni való do^

hánnya terem Galicziának a' Bukovinai határokon,

Az Austriai Birodalom esztendei dohány terméssé

700^000, mázsára tétetik. —r Komlója : legjobb az;

egész Világon a' Cseh Országi, a' honnan esztend,

571,000. for. árrút visznek ki; ezen kivül terem

még Morvában és Magyar Országban is, de a' Bi-r

rodalom szükségére elég komló még sints; tsak

Magyar Ország maga 1000. mázsát veszen eszt. a'

külfőldiektől, mázsáját 200. forintjával. —i- Sáfrán

nya elég nints; Magyar Országon Péts, Keszthely,

Nagy-Tapoltsán , Lőtse termesztenek legtöbbet,

de a' mi kevés a' haza szükségeire ; legjobb az egész

Birodalomban az Emisen alól lévo Austriában a'

Mölk, Meissau, Krems, Kirchberg, és Ravelsbacb,

körül termo, -r-r Pirositó buzérja (Krapp, rubia tin-

ctorum) van Austriának , Cseh Országnak , Ma

gyar Országnak (Késmárk , Peréd melly eszt. 300,

mázs. termeszt, körül és Fejér 's Nyitra Várm),

a' hol vadon is no. Vad sáfrány legtöbb találtatik

Magyar Orsz. Esztergom's Tolna Várm. legjobb pedig

Tolna körül, r— Varjú tövis bengéje(B.hamnus cathar-

ticus) van a' Birodalomnak Hazánkban , melly ezzel

kereskedést is üz: — Sárga festék faja (Fárbersu-

mach, Rhus cotinus) , Bétsnél, Erdélyben, Tót,

's Magyar Országokban , melly utolsó ezer mázsá-

nyit ád a' külfőldnek is: — Pamutja: ezen neve

zetes kereskedésbeli plántával , szerentsés próbát

TTT—

f) Még 1689. a' dohány termesztőkre jószágok elvesztése 's a' vele

élokre 200. forintéi 3. forintig lemeno fizetés volt bünte

tésül téVe.
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tettPéts és Pántsova, 's valóban kár, hogy hazánk

fiai a' természetnek egy illy megbetsülhetetlen aján

dékára nem figyelmetesebbek.

III. Az Állatok Országából: vóltak 1819. Lich-

tenstern szerént:

Austriának az Ennsen alól -

Austriának az Ennsen felyül

Styriának - - - - -

lllyriában a' Laibachi prov,

Ugyan ott a' Triesti prov.

Tyrolisban - - - - -

Cseh Országban - - -

Morvában 's Sziléziában -

Galicziában 's Bukovinában

Magyar Országban a' polgári

Horvát 's Tót Országokkal

Erdélyben ------

A' Magyar Országi 's Er

délyi Katonai határ szé

leken , «• n*!

a) az Erdélyi Generálátusban

b) a' Bánáti Gen. -

«( a' Péterváradi Gen. -

d) a' Karlstadti-Varasdi G.

e) a' BánáH határ-széleken

A' Lombardiai - Velentzei

Király.

a) a? Mailandi provinc. -

b) a' Velentzei prov. - -

Dalmátziában - - - -

Lovai ökrei Tehenei Juhai

5834o 92200 199930 358860

43580 86770 281340 197600

42560 91000 215000 137800

30900 87000 445500 211000

18700 64900 96800 195500

19140 55400 185700 132400

122380 243700 ' 608500 920000

128000 56500 301400 410400

312500 57300 301000 430000

452400 800000 1521400 6000000

267000 255000 342300 631500

14380 43780 31550 6140

56700 47400 57300 733400

66300 72000
■ 81300 165700

34760 65370
• 62400 282500

8200 14700 1Q300 17700.

30500 134500 156Q00 500000

28910 129400 150600 369800

22970 62000 100000 30000Q

mind öszve - - | 1758220 | 2458720 | 4848320)11973300

Szamara és Öszvére pedig vólt 1825. 57000. da

rab. E' szerént a' Baromtartás legjobban virágzik Ma

gyar Országban, Styriában, Erdélyben, GaliSziá-

ban, Tyrolisban, és Austriában, mellyekben sok

Ló, Szarvas marha, Juh, Sertés (ezt Malchus

5,500,000.re teszi az egész Birodalomban), Ketske

(száma öszveséggel Malchns szerént 850000) és Bi

valy találtatik; legszebb Szarvas Marhája van Ma

gyar Országnak Szentes, Tisza Vásárbelly, Makó,

és Gyula környékén , egy szóval az úgy nevezett
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Al-fcldön, és a' Somogy 's Szala Várm. pusztákon;

az északi Vármegyékben ellenben, mellyek közt

Szepes és Máramaros Várm. tudnak legtöbb szar

vas marhát mutatni, nem olly szép és nagy; .1802.

Styriába , Austriába , Morvába , és Cseh Országba

5736887. for. árrú, azaz 158600. darab Ökröt,

Tehenet és Borjút hajtottak ki Hazánkból. Tót

Országnak, Erdélynek, és Styriának is szép szar

vas marhája van : Bivalja legtöbb van a' Bánátnak ,

Tót Országnak, Erdélynek, 's Máramarosnak , a'

hpl vastag bőrét a' Sónak az aknákból való felhu-

zássára használják: átaljában véve Austriának nints

elég szarvas marhája és sokat veszen Baváriától ,

Helvéiziától, főképpen pedig Moldvától, Lengyel

Országtól, Podolintól, és Ukrániától. Legtöbb va

jat ád Morva , legjobb sajtot Parmegiano és Stra-

chino név alatt Lombárdia, legtöbb fedgyút Ma

gyar Ország, jó borjú bort Erdély; hanem Sertés

sé kevés van, a' honnan esztendőnként 200000,

darabot hajtanak bé Szerviából és Bosniából a'

Száván keresztül Tót Országnak kukoriczával gaz

dag főldjére. Ezen kondor szőrű Mangulitza nevű

Sertések , egyesittetvén a' Magyar Országiakkal ,

.szülik azon Statistikai tekintetben fontos disznó ke

reskedést , melly Ppsegából Kani'sán keresztül a'

Bakony erdőn által, és Szeremből Eszéken keresz-

fül, a' Duna jobb partján, Győrön és Sopronou

által, melly az alsó Magyar, Országi Sertés keres

kedésnek főhellye, Bétsbe és Austriába ? 's azAus-

friai kereskedők által tovább is fizettetik , ide nem

számlálván azon nyájakat, mellyek Magyar Ország

ból Auspiczba (Mprvában) hajtatnak ki. 1802.

1723224. for, érő , az az 278415. darab Sertés

hajtatott a' külfőldre. Hasonlóképpen Lova sints

elég a' Birodalomnak, a' Mező hegyesi (Csanád

Várra.), 's a' Bábolnai (Kpmárom Várm.), a' Vas-
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"kuczi ( Bukovinában ) , a' Kládrubi és Pardubitzi

(Cseh Orsz.) Császári és több Magyar Országi, Er

délyi , és Galicziai fő emberek Ménesei mellett is ,

és sok kotsiba való Lovakat veszen Nápolytól , An--

gliától , és Mecklenburgtól , a' nehéz lovasság szá

mára pedig északi Német Országtól. Legjobb igás

Lovak a' Felső Styriaiak , Felső Austriaiak , 's Cseh

Országiak; legszebb hátas Lovak az Erdélyiek,

mellyeknek negédes járás , erő és a' tüz fő tulajdon

ságaik. -— Szamara 's öszvére legtöbb van Lombár-*

diának, ketskéje Tyrolisnak, Velentzének, Erdély-*

nek , és a' katonai határ széleknek. Juhai : Bisin-

ger az egész Birodalom Juhainak számát 13,500,000.

's tsak a' Magyar Országiakat 8,000,000 ra teszi,

annyira is elszaporodtak a' Juhok hazánkban, hogy

miattok a' szarvas marha száma meg is fogyott ;

legtöbb van a' Ketskeméti pusztákon, de találtat

nak az egész Országban is mindenütt, hol több,

b.ol kevesebb számmal, mellyek közzül leghiresebb

sajtot és túrót a' Brezno -Bányaiak és Kis Hontiak

adnak Legnevezetesebb juh nyájak az Austriai Bir.

a) a' Császári familia Holitsi Uradalmában lévő

Magyar Országban , mellyből minden esztendő

ben 2—3000. részszerént megnemesitett Kosok

és anya juhok , részszerént igazi Spanyol Kosok

adattatnak el j 1810. az elsőbbek közzül egynek a?

árra 2—7000. és egy igazi Spanyol Kosé 16200.

fP vólt B. Cz, Ezzel vetélkedik b) a.' hasonlóképpen

Császári Uradalomban Mannersdorfban lévő, Alsó

Austriában. A' privátusok közt pedig legtöbbet tet-r

tek a' juh nemesitéspe nézve Albert Hertzeg, az

Óvári Uradalomnak elébbeni Ura , Geissjern Báró

Hoschtitzon Morvában, liunyady, Festetits, 's

Battyáni Grófok és mások. Esztendei gyapjú jöve-r '^

delmét a' Monárchiának , — melly közt legfinomabb ír -

§' Morvai , azután a' Cseh - • 's napnyugoti Magyar
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Országi és Alsó Austriai-Stein 474,000. mázsára

teszi, melly közt az igen finom gyapjú 10,000. a*

finom 's középszerű 270,000. aV durva 170,000.

mázsa. Csaplovits szerént Magyar Ország maga

150,000-et ád, mellyből legjobb nemű 500. közép

szerű 10,000. közönséges 120,000. mázsa vitetik

ki. — A' fellyebb emlitett enni való. állatok közzül

maga Béts

Ökröt 60000. dar. Nagy Sertést 28128. dar.

Tehenet 3625. — Süldőt ' - 22007. —

Borjút 62132, — Malatzot - 5696, —

Juhot 83280. —

Bárányt 95291. —- Tejet Brunn szerént min

den nap 300. és igy esztendőnként 109,500. akót,

vagy 4,380,000. pintet fogyaszt el esztendőnként.

Továbbá vannak az Austriai Bir. számtalan szár

nyas állatjai is ; nevezetesen Styriának kappanjai

és Pulykái, mellyekből eszt. 20,000. vitetik ki;

Magyar, 's Cseh Orsz. és Morvának Ludjai; nyu-

goti Magyar Országnak , a' hol a', Béts felé való

tojás Kereskedéssel sokan meggazdagodnak , és Lom

bárdiának Tyukjai és Pulykái. Cseh Országnak Fá-

tzánjai; Magyar Orsz. Túzokjai 's a' t. Vadjai ha

sonlóképpen számosak ; t. i. nyúlai , foképpen Ma-

fyav Országban, a' honnan 1802. 5488. nyúlak és

2540. font nyers Nyul Borök vitettek ki; legbe-

tsesebbek a' Cseh Országiak szőrök finomságáért;

vannak továbbá Szarvassai , Özzei , Hiuzzai , Far

kassai kiváltképpen Galicziában, a' hol 1812— L4.

41. Medvét és 4938. Farkasokat lőttek a' lakosok,

és az Országló széktől ezekért 16000. for. jutalmat

kaptak, — Magyar Orsz. Medve is, Farkas is,

amaz az északi 's keleti Vármegyékben, ez pedig

mindenütt ostorozza Hazánkat, — déli Tyrolisban,

a' hol 1819. 12. Farkast és 1. Hiuzt lőttek, 's 1525.

for, jutalmat kaptak a' lakosok; selyem szőni ten
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geri nyúlak Magyar Országban , nevezetesen Tolnán

a' Gróf Festetits Péter Jószágában 1800. több szá

zai találtattak; Rókái, Menyétjei, Vidrái, Kász-

torjai , Tekenős Békái 's a' t. — Halai az Adriai

Tenger halain , á' Tinnhalakon , fél szeg uszókon ,

Makrelán, és Szárdellán, — a3 Velenczében talál

tató tsigákon 's a' közönséges Német Országi folyó

vizi és tóbeli halakon kivül , vannak még Magyar

Országnak a' Dunában .vizái, mellyek közt néha 15,

mázsás is találtatik, a' Tiszában, ezen egész Euro

pában hallal leggazdagabb folyó vizben , igen sok

Hartsái , Ketsegéi , Tsukái 's a* t. a' Vagban és

Drávában igen sok Galóczáij Felső Austriában és

Styriában legjobb izü pisztrángjai; Cseh Orsz. az

Albis és Moldova vizekben 's Galiczjában a' Visz

tulában Lazattza; a' Lombárdjai vizekben temér-

dek tsikjai is. *'*- Gyöngy termo tsigái a' Cseh Or-

gi vizekben , 's a' Kesselbachban Felső Austriában ,

mellyek eszt. 3 -*- 400, a' napkeletiekhez hasonló

gyöngyöket adnak. »■ A' Méh tenyésztés a' Biro

dalom tsak nem minden részeiben , hol kevesebb,

hol több haszonnal üzettetik ; a' katonai határ szé

leken 1810, 1107226. -*- a' Velentzei provinciák

ban 1816, 15361. 's Erdélyben Marienburg szerént

471670. Kasok számláltattak; az egész Státus ád

eszt. 350/000, mázsa mézet, 28000, m. viaszot, —>

Selyme : Magyar Ország a' M- Therézia és II, Jósef

bőlts rendeléssei után 20,000. a' katonai határ szé

lek 1821. 156961. a' Lombárdiai -Velentzei 8.

provinciák 292,289, déli Tyrolis 319970, Dalmá-

tziában tsak maga Cattaro 5000. fontot termeszt

esztendőnként. A' Birodalom Selymének mennyisé

gét esztendőnként lehet öszveséggel 2570000, font-»

T3 tenni,
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II. Lakosa i.

1. §. Az Austriai Birodalom lakosainak szá

ma 1825-ben vólt 31624888. u. m.

l.£3 md in,

Magyar Országban 9471263 2261

A' Katonai határ széleken 907455 1490

Cseh Országban - - 3698596 5S85

A' Lombardiai Velentzei Kir. 4237301 4979

Dalmátziában 323111 1183

Galicziában 4293488 2773

lllyriában 1124193 2166

Austriában - 2008970 2837

Styriában - 829731 2079

Erdélyben a' határ széleivel

együtt - 2000015 1803

Morvában és Sziléziában 1968713 4090

Tyrolisban 762053 1476

Arming szerént a' népesség 50826900. lelkekbol

áll. kikközött 15012100. férjfi és 15814800. leány

számláltatik. A' Lakosok eredetekre nézve

a) Németek; Austriában minden más Nemze

tekkel való öszve elegyedés nélkül tisztán; Styriá

ban j részén felyül , — lllyriában i részén alól ,—

Tyrolisban f . — Cseh Országban i. Morvában és

Sziléziában \. Magyar Országban , (a' hova nagyobb

részént még a' XII. Száz. hozta bé őket, a' Bánya

mivelés, a' városi pallérozódás terjesztésse, és a'

mesterség 's kereskedés üzés végett II. Geyza, a'

Kárpát allyán telepitvén meg őket, részszerént

pedig azolta szállingóztak bé hazánkba), legtöbben

$l Szepességen , kik a' városokban lakókkal együtt

T\ (mintegy 60000), — Erdélyben (a' Szászok),—

.~j a' népességnek , — a' Lombárdiai - Velentzei

Kir. 20. közönségekben körül belol 60000. Ar

ming szerént az egész Birodalomban 5876000-en ,

kiknek tulajdon nyelvek van.

b) Tótok , Vendus , vagy Vindus név alatt Ká-^

rinthiában, Friaulban, Kárnioliában , Alsó Styriá

ban és polgári Eforvát Országban , az Isonzo , '
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Dráva , ós Száva vizek közt, mintegy | — Cseh Or^

szágban f a' népességnek ; továbbá Morvában és

Sziléziában , a' hol a' tartomány közepén az 011-

míilz , Wischau, és Kremsier körül lévő Hannának

neveztetett legtermékenyebb tájékon lakók Hanná

koknak, — a* hajdan hatalmas Morva Ország ösi

lakossainak maradványi Slovákoknak vagy Slavá-

koknak, 's a' Dürnholzi és Lundenburgi Uradal-

mokban lévők pedig Podluzákoknak neveztetnek; —

Galiczfában Lengyel és fiusznák név alatt, a' hol

tsak nem az egész Tartományt ok lakják; -— Ma

gyar Országban Slovák név alatt észak nyugoton

21. Vármegyékben, mellyek közzül 12-lfen ök te

szik a' többséget, Horvát név alatt a' Drávánál

Szala és Somogy 's a' Fertő tavánál Moson és So

pron Vármegyékben; déli Magyar Országban Szer-

bus , észak keleti Magyar Orsz. Rusznák neven 's

Hazánk lakosainak tsak nem felét teszik; Horvát

Orsz. Kárnioliában a' Kutz vizénél , nyugoti Dal-

mátziában és Istriában , de a' hol többnyire el Ola-

szosodtak, Horvát név alatt; — a' katonai vidé

keken L ők teszik a' népességnek 's Dalmátziában

Morlákok (Tengeri Oláh) és Montenegroiak (fekete

hegyi lakosok) név alatt tsak nem az. egész Tarto

mányt ök lakják. A' Tótok száma öszveséggel

14,500,000.

c) Magyarok, fő Nemzet Magyar Országban

's Erdélyben , amott £ részét , itt a' Székelyekkel

felét teszik a' népességnek; Arming szerént mind

öszve 4648000.

d) Olaszok, Lombárdia-Velentzében tsak nem

az egész népesség belőlök áll. Ulyriában 60000-en

vannak: 's déli Tyrolisnak \ Olaszság. Találtatnak

Dalmátziában a* Városokban, 's a' Temesvári Bá

nátban is. Öszveséggel 4649000. vannak.
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e) Oláhok Galicziában (Bukovinában) mintegy*

200000. — Magyar Országban 1024. helységekben

600000. Erdélynek T\ Oláhság, 's a' katonai ha

tár széleken 120000. vannak; általjában véve pe

dig 1390000.

f) 'Sidók (500000) szerte széllyel mindenütt,

Galitziában 206175. — Magyar Orsz. 150000. Cseh

Orsz. 50000. a' hol a' 9. Nov. 1808. parantsolat

szerént 8600. familiákra vannak szoritva j Morvá

ban 30000-en Erdélyben 1600. familiák ; Alsó Aus-

triában 1 5 00-an, Lombárdia-Velentzében 7000-en,

tsak Styriában, Kárinthiában és Felső Austriában

nints egy *is.

g) Czigányok mintegy 30000. Bukovinában,

Erdélyben, Magyar Orsz. és Dalmátziának Kara-

kasitza nevű Falujában.

h) Clementinusok 1500-an, kik Clement nevű.

vitéz vezérjek alatt jöttek bé Magyar Országba , a*

XVIII. Száz. a' Tót Országi katonai vidéken laknak

két Falukban.

i) Örmények 11600. Galicziában, Bukoviná

ban, Magyar Orsz. és Erdélyben, a' hol hasonló

szabadságok van a' Magyarokéihoz.

k) Macedoniaiak és Görögök 9800. a' Török

Országgal való kereskedésnek fő eszközei.

1) Czintzárok , kik eredetekre nézve Oláhok ,

hanem Macedoniába való költözéssek alkalmatos

ságával vették bé a' Görögök szokássait, vallását

és nyelvét.

m) Ezeken kivül vannak kevés számú Fran-

tziák (Morvában 's a' Bátskában) , Moldovaiak ,

Arnauták, Bolgárok, Törökök 's a* t. mind öszve

25000.

Malchus szerént a' várossi népesség nem egé

szen ts/ö a' mesterség űzőké Tf ^ 's a' mezei gaz

dálkodással foglalatoskodóké fyt része a' nép szá
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mának, mellyet ő 50,006,949. lelkekre teszen , kik

12153. O mf-ön 777. károsokban, 2224. Mező

Vár. 69105. Falukban, öszveséggel 72106. lakó

telyekben, *) 4181351. épületekben laknak, 15 \

U mf.re jő 1. Város, b\ D mf.re 1. Mező Vá-
 

nepesseg

kólhoz, mint 1 : 19. a' mi a' Városi industriára,

az az a' mesterségekre 's kereskedésre nézve fe

lette káros erány; azonban a' Városi lakosok közt

sok szántó vetők vannak , úgy hogy egyre másra vé

ve alig űzi fele a' mesterséget. A' Halandóságot a'

mi illeti, Magyar Országban 26- Austriában 28.

Cseh Orsz. és Galicziában 46. kőzzül hal meg l.

2. §. Nemzeti Characterek.

A) A' Németek természet alkatjok (Tempera

mentum) , a' véres (sanguineum) tüzesség 's eleven

ség és a' hideg vérű (phlegmaticum) Lassúság közt

van , a' honnan a' társalkodásban szemérmetesek 's

átaljában nyájas komolyságúak, munkáikban és fog

lalatosságaikban békességes tűrők, 's mind végig

állhatatosak, a' mit kevés nemzetben lehet felta

lálni, jó indulatúak, a' tüzesség és hevesség legfel

sobb pontjára soha se hágnak, uralkodásbeli

ujitásra való vágyás 's nyakasság bennek nints, és

minden polgári társaságban lévő nemzetek közt leg

könnyebben 's legállandóbbul tudják magokat azon

Kormány-Székhez, melly alatt vannak, alkalmaz

tatni. Lelki tehettségeik igen szépek , 's mély visgá-

lódássokról az uj találmányok históriája 's tudomá

nyos munkáik eléggé bizonyságot tesznek. Akár

melJy idegen nyelvet könnyen és jól megtanulnak,

es minden Europaiak közt a' külfőldet legjobban,

esmerik : a' honnan minden idegen jónak elfogadá

*) lile számlálván a' Pusztákat is , a' hol épületek yannik.
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sára készek és az a' felől való itélettételben igaz

ságosabbak, mint más nemzetek, 's az a' büszkeség;

hogy mást követni szégyen * bennek éppen nintsí

meg. A' tanitói székben, a' háborúkban, kézi mes

terségek 'műhelyeikben , bányászságban és puszta

miveletlen főldek haszon vehetőkké tételében

szerzett érdemeik a' Németeknek az egész föld go-

lyóbissán esmeretesek. Egyébaránt mind testi , mind

lelki tulajdonságaikra nézve a' Németek azon Tar

tományokhoz képpest, mellyekben tartózkodnak)

felette külömböznek egymástól, nevezetesen az

északi Német kevésbé eleven erzésű, képzelkedése

(phantasia) gyengébb, hidegebb vérű, 's nem olly

elmés , ellenben komolyabb, kevéssel megelégedőbb,

okosabb 's a' tudományoknak nagyobb barátja , mint

a' déli. Fő hibáik a' rangra és titulusra való vágyás

és a' magok felette nagy szeretete.

B. A' Tót Nemzetek Nemzeti Charactere az

Orosz Birodalom leirásában már előadattatott, itt

mindazáltal méltó lessz megjegyzem , hogy a' Sla-

vus népek közt a' mivelődésre nézve leginkább ki-

tetszők a' Csehek, kiknek a' Muzsikára igen nagy

eszek, jó emlékező tehetségek és természetes okos

ságok van. A' muzsika mesterségben, nyelv tudo

mányban és Mathesisben igen jártasok, 's az Aus

ztriai Császár legügyesebb Pattantyussal és hadi főld

mérői ( Genieeorps ) , főld abrosz rajzolói, tábor

erősitői, vár épitői 's ostromlói mind Csehek.

C. A' Magyarok egyenes és kinyilt szivűek,

tiszta 's mesterkéletlen természetűek , nagy lelkűek ,

igen vitéz katonák, a' honnan Magyar Ország a'

legjobb Huszárok hazájának neveztetik , törvényes

Szabadságokért élnek 's halnak és felette vendég

szeretők; e' mellett büszkék, a' munkát nem igen

kedvellök és elő itéleteikhez nagyon ragaszkodók.

Vidám és tüzes természet alkatjok van , mellyre uiu-

"v.
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lat test. alkotások, testekhez feszesen álló nemzeti

öltózetjek, gyors menéssek , sebes beszédjek, 's

tántzok , hirtelen magok elhatározássa , 's haragjok ,

ellenben a' komolyságra is hajlandók, a' honnan

nemzeti dallaik rend szerént szomorúak , sot tántz

nótáik is bús hangokkal, tellyesek. Ezeken kivül

sok természeti hajlandósággal birnak a' Musáknak

és Grátziáknak való nemes szolgálatra, a' mit több

Magyar tudósoknak nevezetes munkáik ellene mond-

hatatlanul megbizonyitanak , valamint sokakut a'

fővebb rangúak ko/.zíil a' megvilágosodás és finout-

ság -tiszteletre méltókká leszen. A' Geist der Zeit

uimü munka irója igy úja le röviden a' Magyart:

„Der Ungar ist feurig, wie der Italiener, schnell

entschlossen und kulm, wie der Franzose, stolz,

wie der Spanier, aber ehrlich und bieder, wie

der Deutsche. Er ist voll Ehrgefühl, und racht ei-

nen Schimpf rasch auf der Stelle. Er ist fúr sein

Vaterland und seine Nation leidenschaftlich einge-

nommen. Ungarn bilden den Kern des Oesterrei-

chischen Heeres, sie sind zu Rosz, wje zu Fusz

die kraftvollsten und schönsten Soldaten dessel-

ben," melly rajzolat tsalhatatlan tanúbizonysága

annak, hogy a' Magyar Character és Nemzet még

a' külföldiektől is betsültetik.

D. Az Olaszokat lásd majd Olasz Ország le

irásában.

E. Az Oláhok ravaszok , álnokok , magokba

zártak és türők, e' mellett nyakasok, bosszúállók,

restek 's az országló Szék minden igyekezete mel

lett is a' pallérozódásban igen hátúl vannak. A'

munkátlanság mellett még a' lopásra is hajlandók ,

foképpen a.' marha lopást kedvellik; nevezetesen

Bukovinában 1801 — 1803. az Oláhok által ello

pott marhák árra 381716. f. tétetett. Babonások

a' legnagyobb mértékben , mindazáltal a' legtse

5 .
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kéllyebb alkalmatossággal is a' legirtozatosabb ká

romlások ömlenek ki a' szájokból. A' férjfiúi kor

jókori elérésse , mértékletességek , kevéssel való

megelégedéssek 's a' testiségre való hajlandóságok

által igen szaporák; 17. 18. esztendős korában az;

Oláh megházasodik és gyakran alig 13. esztendős

a' felesége, 's 30. 40. esztendejében már nagy atyá

vá lessz. Az Oláhok többnyire barom , főképpen

juh tartást űznek, tsak kevesen élnek főld mive-

lésből, és minden munkát 's házi gondot a' nállok—

nál hasonlithatatlanúl szorgalmatosabb és jobb in

dulatú feleségeikre biznak , magok pedig a' 'Sidók—

nál pálinkáznak.

F. A' 'Sidók a' dologtól, kiváltképpen pedig a*

nagyobb erővel járó 's huzomos munkáktól, mint

&' millyen a' többek közt a' szántás vetés, irtóznak ;

legfőbb kereset módjok a' pálinka főzés, és pálin

ka árulás, a' készitetlen természet mivekkel , fő

képpen gyapjúval és gabonával való kereskedés ,

pénz váltás, a' szegényebbeknek a' Városokban 's

Falukban házról házra való kereskedés , ótska ruha

bévásárlás , adás 's vevés , melly tzélra nem egyen

ként kiki magának, hanem egész társaságok is dol

goznak.

G. A' Tzigányok még többnyire minden állan

dó lakhely , ház és hivatal nélkül élnek , a' hon

nan a' legnagyobb mértékben tisztátalanok és res

tek; a' mellett felette félénkek "s az erős italokkal

-való élésben kitsapongók , vallássokra nézve pedig

többnyire azon nép 's nemzet vallássál követik ,

melly közt tsavarognak. Keresetek módja a' Hege

dű, a' kalapáts, arany mosás, jövendot mondás,

isalás , lopás, és kóldúlás.

H. Az örmények munkások, takarékosok, és

mértékletesek , hanem fösvények , és forjélyosok.

Foglalatosságaik nagyobb részént a' kereskedés és
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a' Szattyán bőr készités, imitt amott pedig, mint

p. o. Magyar Országban , a' legnagyobb puszták

árendássai és marhával kereskedők.

3. $. A' nép Osztállyai:

A. A' nemesség. Ez a) a.' Német örökös Stá

tusokban (kivévén Tyrolist) és Galicziában két fé

le, u. m. fő és alsó nemesség; amahoz tartoznak

a Herlzegek, Grófok és Bárok, kik az első világi

rendet formálják és a' Provincziákban lévő 's Ud

vari hivatalokhoz másokat kirekesztő jussokkal bír

nak : az alsóbbhoz pedig a' Ritterek, vagy közép

klassisbeli és a' legalsóbb rangú nemesek , kik köz

iül az elsőbbek többnyire mind azon jussokkal bir

nak , mellyekkel a* fő nemesek , de minthogy fek

vő jószágaik nintsenek , 's a' mi kevés van is , né-

mellyeket 's a' hitre bizott jószágokat (fidei comis-

sum) kivévén, örökös Jószág (allodiale Bonum),

tsekély hatalmok van és hogy ezen elsőségi jussok

kal élhessenek, valamelly provinczia rendjei közzé

bé kell vétetve lenniek. A' többi nemesek (Edle

von, Herren von) igen tsekély tekintettel *s fon

tossággal birnak. —r A' Nemesség fővebb jussai

ezek : tulajdon törvény széke van , melly által meg

itéltetik , az öszve Írástól (Conscriptio) szabad , a*

gyűlésekben szava '& hellye van; fekvő jószágokat,

Uradalmokat birhat, fő tulajdonosi és főldes Uri

jussa van a; maga kerületjebeli jobbágyokhoz *s

ezeknek vagyonjaikhoz. Ellenben a' Státus terhei

nek viselésére éppen olly kötelesek a* nemesek,

mint akármelly legutolsó tagja a' Státusnak.

b) Magyar Országon a* nemesség *) tsak egyet

len egy; és felsőre 's alsóra nem osztatik, követke-

6*

*) A' Magyar Országi Nemesség megszerzésének niódjai c' követ

kezendok. : a) Királyi adomány által , ha t. i. a' törvényesen

megkoronázott. Király az érdemes hazafiukat S síeuiljlyes ne
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zésképpen az ebben lévő külömbféle gráditsok Isak

rangot adnak , 's nem pedig elsőségi jussokat, mel-

lyek minden nemesekre nézve egyenlők , tsak hogy

a.' Mágnások , u. m. a' fő Ispányok , Grófok 's Bá

rók személlyesen , a* többi Nemesek pedig követeik '

által , kiknek száma mindenik Vármegyében kettő

\s magoktól a' rendektől választatnak, jelenhetnek

meg az Ország gyűlésen. A' Magyar Nemesnek 3.

sarkalatos Szabadságai vannak: a) ha tsak törvé

nyesen meg nints idézve , és vétkéről meg nem

gyozettetik, el nem Fogattathatik , kivévén a'

Haza árúlást, a' Felség bántás vétkét, az uton ál

ló haramiáskodást , a' gyujtogatást, 's a' házasság

rontást , de tsak úgy (kivévén a' két elsőbb esete

ket), ha rajta érettetvén a' tetten, megszűnés nél

kül kergettetik ; b) tsak a' törvényesen megkoro

názott Király alatt van; c) az adótól szabad, vala

mint a' vámoktól, dézmától, 's katona tartástól is,

ezeken kivül a' Vármegye hivatalára tsak a' nemes

ember léphet : köteles ellenben, ha a' szükség kiván

ja/ katonáskodni, vagy az úgy nevezett nemesi

felkelésre ( Insurectio ). Altaljában véve hasonló

erányban állanak a' nemeseknek külömbféle osz-

tállyaik, u. m. a' Grófok, Bárok, jószágos, és tsak

mesi szabadságok mellett fekvő jószággal is megajándékozza;

b) a' Tzimeres vagy Armalis levél által , melly nevét onnan

vette, hogy abban a' Király, ha kérettetik, a' nemességen

kivül tzímert is szokott adni egyszer'smind , melly többnyi

re fegyverből áll ; c) a' Méghazafiúsitás , vagy Indigenatus

által , midőn az érdemekkel ékeskedő külföldiek 2000. arany

nak az Ország pénztárában való lefizetése mellett az ö Fel

sége és az Ország Rendjei köz megegyezésével , az Ország gyű

lésén a' törvény könyvbe beiktattatván , Magyar hazafiakká és

nemesekké tétetnek. Ezen Nemeseken kivül vagynak még Ha

zánkban Egyházi Nemesek is , az az , a' kiket a' Fő Papok

nemesitettek 's ajándékoztak meg valamelly fekvő jószággal ;

most már illyen Nemesek nintsenek , az Esztergomi Érsek , a'

Gyori Püspök és Káptalan , a' Zágrábi Püspök és Káptalan 's

.a' Szent Benedek Szerzetessel Szent Martoni Apáturáiiak Ne-

x>e»*cin kivül.
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szágban.

c) Az Olasz Országi Státusokban, u. m. a' Lom-

• bárdiai - Velentzei Királyságban is van ugyan ne

messég, Hertzeg, Márkgróf, Gróf, és nemes titu

lussal , a' nélkül mindazáltal , bogy a* Státus pol

gárai többi Klasszissainál több elsőségi jussokkal

birnának. A' Nemesek száma ( Stein szerént ) az

egész Birodalomban (1817) mind a' két nemen

475,000. vólt, Magyar Országban 340,000. Er

délyben 36000. Galicziában 60000. az Ennsen alól

lévő Tartományban 10000. 's tsak magában Lom

bárdiában (1815) 3859. a' férjfiúi nemen. Cseb

Országban (1813) 2264. nemes férjfi és 2569.

asszony számláltatott, és igy 304. közt vqlt 1. ne

mes, Morvában 1008. férjfi és 1124, asszony, te

hát 800. közt 1. Kárinthiában és Styriában 1746,

férjfi és 1810 asszony, tehát 273. közt 1. Austriá-

ban az Ennsen felyül 457. férjfi és 473. asszony,

az az 935. közt 1. az Ennsen alól 5306. férjfi, és

5621. asszony, tehát 197. közt 1. Galicziában mind

öszve 50005. u. m. 24967. férjfi és 25958 assz,

és igy 65. közt 1. — Leggazdagabb familiák a' Stá

tusban Eszterházy, 2, mii. Lichtenstein 1,500,000.

Grassalkovits 900,000. f. jövedelemmel, továbbá

Schwarzenberg , Battyány, Koháry , Auersberg,

Lobkovitz, Bethlen, Clam Gallás, Clam Martinitz,

Waldstein, Teleky, Festetits, Cziráky, Zichy

Hunyady, Orczy.

B. A' Papi rend, melly főre, a' hova az Ersekek,

Püspökök , Abbások vagy Apáturok , Prépostok , 's

a' Káptalanbeli Papok, és alsóra osztatik, mellybe

a' most elő számláltaknál tsekélyebb rangú Papok ,

«. m. a' Fő és Al-Esperestek, Plébánusok, 's Szer

zetesek tartoznak , kiknek azon kivül , hogy tulaj

don törvény Székek elött itéltetnek meg , semmi
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elsőségi jussaik sintsenek. A' Fő Papság ellenben

egy különös és tulajdon rendet formál az Ország

gyűléseken , 's a' Nemességnek minden jussaival él.

C. A' Polgárok valamint a' Városok jussai is igen

külömbözők. Ezek vagy közbe vetetlenek, az az

Szabad Királyi Varosok, mellyek egyenesen az

Uralkodó alatt vannak , és ennek felsőségét esme

rik meg, — vagy közbe vetettek, az az uradalmi

városok , mellyek a' nemesség uradalmaihoz tartoz

nak, 's a' közönséges és polgári terheken kivül az

Uraságnak is bizonyos Szolgálatokat kötelesek teng

ni. A' Cseh Országi Városok Királyi, municipalis

vagy védlett, — mellyek az ő főldes Uraiknak

adóznak , 's robotolnak , ***- és Uradalmi Városokra

osztatnak. Tsak a' Prágai , Pilseni , Budweisi , Kut-

lenbergi, Szaatzi, Kommotaui, és Kaadeni törsö-

kös és ház birtokos Polgároknak van azon jussok ,

hogy az Ország leveles tárjába béirandó Uradalmi

jószágokat vehetnek. Hasonló alkottatássok van a'

Morvai Városoknak is, Magyar Országon vannak;

1) Királyi Városok , | mellyek résszerént a' Tárnok

jnester , részszerént a' Personalis alatt állanak , a'

kikhez viszik fellyebb pereiket és Bánya Városok,

mellyek a' Bánya jövedelemre nézve a* Bétsi Ka

marától függenek. Mind a' ketten szép szabadsár-

gokkal bjrnak , a' bennek lévő Polgárok a' neme-r

sek és parasztok közt közép helyet foglalnak el ,

tulajdon Statutumaik szerént és Tanátsoktól igaz

gattatnak, mejlyet ők magok választanak, örök

jussal fekvő jószágokat vehetnek a' Város határá

ban , az Ország gyüléssére mindenik 1—2. kö

veteket küldhet,'* Jus Gladiival birnak , az az a'

Városok a' nagy bűnösökre halálos itéletet hozhat

nak; ellenben a' Törvény szék elött kiki egyedül a'

nemes emberrel nem perelhet, ezzel a' jussal tsak

maga az egész Városi közönség bir. Jvöielességeiit
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pediga' Királyi adó (Census Regius), Dézma, diae-

tai taxa , Segéd pénz (subsidium), 's a' Város pénz

tárába való fizetés, a' Katona adás és tartás, melly

utolsó alól mindazáltal a' Bánya Városok ki vannak

véve. — 2) Szabad Mező Városok, mellyek köz

zé számláltatnak a) A' XVI. Szepesi Városok ; tsak

a' Királynak fizetnek , Főldes Urat nem esmernek ,

tulajdon Grófjok és Kamarai Administratorjok igaz

gatássa alatt vannak. Függenek a' Helytartó Tanáts-

tól. h) a.' Jász *) és Kun **) kerületbeli Városok ,

mellyeknek hasonlóképpen tulajdon Törvény szé

kek van , adóznak 's a' Nádor -Ispántól függenek

c) A' Hajdu Városok ***) hasonlóképpen adót fizet

nek, Katonát adnak, 's e' mellett szükség idején

fegyvert is fognak , mint a' Kunok és Jászok ; a' Hely

tartó Tanáts alatt vannak. d) A' Báts Várm. lévő

7isza mellyéki 16. Városok. e) Nagy Kikinda a' ha

sonló kerülethez tartozó 9. Helységekkel , mellye

net a' Kamara igazgat. f) Több Püspöki, Bánya és

Privilégiált Városok , nevezetesen a' Máramaros

Várm. lévő 5. Priv. és Coronalis Városok u. m,

Szigeth , Visk, Tétső, Huszt, és Hosszú Mezo.

Erdélyben a' Polgári rendet a' Királyi Városok la

kosi és a' Szászok 's a' Taxás helységek. Lombár

diában a' Városok Királyi és közönséges Városokra

*) A' Jászok azon Kunoknak a' maradékaik , kiket 1086. Szent

László Király elfogott és a' Keresztény Vallás bevételére kén-

szeritett. Neveket az Ijtól , mellynek lövéssében igen jártasok

vóltak , 's a' honnan íjászoknak , utóbb Jászoknak nevezget-:

tek , vették.

*"*) A' Kunokat II. István fogadta bé Magyar Országba 1124, a'

Tisza és Duna között adván nekiek lakó helyet , melly ma

Kis Kunságnak neveztetik : a' Nagy Kunságnak pedig IV. Béla

adott léteit , bébotsátván a' Kuthen vezérléssé alatt lévo

40000. Kunokat az Országba , 's hasonlóképpen a' Tisza é»

a' Duna közt telepitvén meg azokat.

?**) A' Hajduk vagy hajdan más néven Labantzok a' köz tsendes-

ség fenntartássára tett szolgalatjaikért már I. Mátyás Király-r

fól (1457 — 1490) szép Szabadságokkal ajándékoztattak meg ,

roellyeket utóbb az 1600. táján élt Botskai is inegerositetf.
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osztatnak, amazok 19. vannak , 's-tsak ezek birnak

azon jussal, hogy a' gyűlésekbe (Congregatio) kö

veteket küldhetnek , egyébaránt a' többiekkel egyen

lő Szabadságaik vannak.

D. A' Parasztok száma Stein szerént 4,005,000.

familia, vagy tsak nem 20,020,000- lélek. Erdély

ben a' Szász főldmivelő, a' ki ott a' Polgárok köz

zé számláltatik és az Ország rendjeinek egy részét

teszi , valamint a' Német és Galicziai örökös Státu

sokban lévők is, tehetosek 's II. József Császártól 1781.

' az örökös Jobbágyság alól felszabadittatván, személyes

szabadsággal birnak. A' Parasztok külömbfélék : van

nak 1) ollyanok , a' kik a' magok jószágaiknak szabad

Birtokossai ; 's Főldes Uraiknak meghatározott adót

fizetnek pénzben , gabonában és robotolnak ; - 2)

ollyan Parasztok, a' kik jószágokat meg nem vált

ják avagy veszik, és a' tulajdonosnak szorossaa

meghatározott Szolgálatokat tesznek ; 3) Falubeli

munkások, kik esztendőnként 13. napot robotolnak

és 4) a' kik Főldes Urok fekvő jószágát mivelik,

a' mind a' két fél közt szabadon megállapitott

egyesség szerént. *) Tyrolisban a' Parasztok is a'

rendek közzé számláltatnak. Magyar Országban el

lenben a' Parasztnak némelly személlyes jussai ugyan

vannak , de Státus Polgári jussa nints , a' köz adó

kon 's teher viseléseken kivül tartozik, Főldes Urá

nak az urbarialis köteleztetéseknél fogva eszt. mar

ha nélkül 104. avagy marhával 52. napot dolgoz

ni ; minden terméssének, báránnyának és méh kas

sainak kilentzed részét az Uraságnak adni , ha pe

dig kilentz nints, minden darabért 3 — 6 kr. fizet;

a' Papságnak dézmát ád. A' Mária Theréziától 1767.

béhozott és II. Leopold alatt 1791. 1792. az Or

*) Cscli Országban p. o. a' robotot a' kinrk tetszik , p6izc«

megválthatja,
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szag Rendjeitől ideig megállapittatott Urbarium nem

mindenütt és nem egy formán van hévéve. E' sze

rént a' Paraszt nints többé a' főldhez ragasztva ,

azon jószágot, mellyen született elhagyhatja. Szer

zeménnye tsak a' magáé, mellynek, ha nintsenek

gyermekei f részét a' kinek akarja , annak testál

hatja, \ pedig, vagy ha testamentomot nem tsi-

nált, az egész vagyon a' Főldes Uré. — Lombár

diában és Dalmátziában a' főldmivelő tökélletesen

szabad 's Ura a' maga főldjének , mellytől mindaz

által a' Státusnak 's a' Főldes Urának adózik. Mor

vában (1807) 74969. Cseh Orsz. 115,144. Styriá-

ban 60054. Alsó Austriában (1806) 65547 Pa

raszt vóít. 1817. 14. asszony jött 13T£|7 férjfira:

élet idejére nézve az egész népességnek mintegy

j része 1—17;] —y-Vésze 18—24; valamivel több

T'5 részénél 25—34. nem egészen T része 35—46.

esztendok közt vólt.

4. §. Manufakturái 's Fabrikái : Minden

szükséges, sőt némelly fény üzésre (Luxus) tar

tozó mesterség mivek is készittetnek az ezen te

kintetben is halhatatlan II. Jóseftől fogva. Ez a'

nagy Fejedelem alkotott legeloször Manufakturá

kat és adott a' kereskedésnek uj életet; ő tani

totta meg Austriát arra, hogy a' külfőld nélkül el

lehet. A' Posztó, pamut nemük, atzél és asztalos

munkák, 's részszerént a' Luxusra való mivek is

a' tökélletességnek magos pontjára hágtak , a' hon

nan most sokkal kevesebb hozattatik bé a' Státus

ba, mint > hajdan. A' Morvai Posztók Europának

nagy részében, kiváltképpen pedig a' Német Stá

tusokban olly betsesek , mint az Angliaiak 's Fran-

tzia Országiak , a' Pamut nemük még tizen öt eszj.

előtt nagy másszákban küldettek Frantzia Ország

ba; az atzél a' Frantzia Országit finomságával- 's

tisztaságával felyül mulja 's tsak az Angliainak van

tiszta fejéíségére nézve utánna, ellenben belső jó
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ságával tsak nem meghaladja ; a' Bétsi Luxusra va

ló Asztalos munka egy a' maga nemében , sl hon

nan számosan viszik azt Angliába, 's Frantzia Or

szágba, leginkább pedig Napkeletre; mint hajdan

Páris , úgy tartja most Béts a' többi Napkeleti Tar

tományokat tzipővel, Hazájaik pedig ezen Fabri-

káknak 's Manufakturáknak Cseh Ország , Morva ,

Szilézia, Austria, Styria, K,árinthia, és a' Lom

bárdiai-Velentzei Kir. Nem tsak az Austriai Biro

dalomban, sőt egész Europában is tsak nem a' leg-

alsó poltzon áll a' Manufakturákra 's Fábrikákra

nézve Magyar Ország, a' mit a. többek közt a*

Magyarnak inkább a' főldmivelésre, mint a' ter

mészet mivek nemesitéssére való hajlandósága, a*

Városoknak a' Falukhoz képpest való kevés vóltok

's az idegen miveknek a' hazaiaknál többre betsü-

lése, okoznak. A' Manufakturák 's Fábrikák fővebb

tárgyai :

a) A' Vászon 's Vászon nemú mivek1, mellyek

1,200,000. embernél többet foglalatoskodtatnak, kik

közt tsak nem egy miliom fonók vannak. A' Vászon

manufakturák fő hazájaik: Cseh Ország, a' hol 400,000.

fonók, 55,0()0. szövo Székek 's 3000. fejéritők van

nak, — Morva 200,000. fpnókkal, 13,000. Taká-

tsokkal, — Szilézia' 2000. -;— Galiczia 4200. szovö

székekkel ; továbbá készitnek még Vásznat Austriá-

ban is és északi Magyar Országban , nevezetesen

Liptó, Árva , Thurócz , Trentsin, Zolyom, Gö-

mör , Sáros, Zemplin, főképpen a' munkás Szepes

Vármegyében; melly maga esztendőnként 6. mil.

réfet ád , mellynek némelly része osztán Moldva ,

Erdély, Oláh, 's Török Országokba vitetik ki;

átaljába véve a' Vászon az egész Státusban esztend.

1,800,000. darabra (1. darab 60. réf.), a' tsikos Vá

szon 80,000. 'sa'tzérna 1,200,000. darabnál többre

tétetik. Ezeken kivül sok Batiszt és patyolat is ké
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szül, foképpen a' Prágai tsipke tanitó intézetben ,

a' Jiol 870. szövő székeken 1302. Takátsok fogla

latoskodnak azokkal , ezen kivül Brannában Ho-

lienelbében ; továbbá zseb keszkenő, harisnya, pánt

lika , 'sőt Velentzében és Triestben vitorla Vászon

is. A' Vászon neműek árrát öszveséggel lehet 60,

70. mil. forintra tenni.

b) A' Pamut nemük. Ezekkel mintegy 300/000-cn

foglalatoskodnak ; fo hellyek a' Pamut manufaktu

ráknak Alsó-Austria , 43. fonó Makhinákkal , mel-

lyek 1,072,150. font fonalat adnak ; továbbá Cseh

Országban Hirschberg , Rosmanosz , Prága , Ger-

misoht , Warnsdorft Graszlitz , Schönbach , Éger ,

Reichstadt, Landskron , Kutlenberg, Königinhof,

Komxnotau; vannak 20,000. fonói, 10,000. Takát-,

tsai , 6000. Harisnyakötői ; Morva 5830. szövo

székekkel ; mellyeken kivül vannak még manufak-

rurák Tyrolisban és az Olasz Országi Tartományok--

ban is ; Magyar Országban egyetlen egy van , az az

a' Sasvári (Sassin) , melly eszt. mintegy 60,000,

Karton darabot készit.

c) Gyapjúmivek, mellyeken 300,000.-nél több

ember dolgozik. Fő hazájok a' gyapjú manufaktu

ráknak Morva , — a' hol 30. 's tsak Brünnben

egyedül 16. Posztó és Kazimir manufakturák van-;

nak, mellyek eszt. 110,000. darab az az 4 \ mil.

f. árrú durva; 20,000. dar. az az 3—4 mil. for. árrú

jó féle Posztót és 20,000. dar. vagy 1,200,000. for,

érö Kazimirt adnak, -»- Morva után pedig Sziléziában

Troppau, Teschen, és Bielitz, Cseh Országnak 25,

manuf. vannak. t Austriában nevezetesek a' Lin-r

tzi Csász. nagy gyapjú matéria , Posztó , es Sző-r

nyeg man. mellyben 22,000. munkás 5000. mázsa

gyapjut dolgozik fel eszt. 's több Bétsi Merino

Shavl és matéria man- Magyar Ország itt is hátúi

Van, a' nYjt onnan js lehet látni, hogy a' kitsiny
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Morvának 30. 's Hazánknak alig van egy két vala

mire való Posztó man. mellyek közt legjelesebbek

a' Gácsi (ád eszt. 400. véget), Kassai, Munkátsi ,

Posonyi , 's innen van , hogy a' Magyar a' gyapjú

ját készi tetlen adja el (mintegy 120—124,000.

mázs. eszt.), de bezzeg jó drágán veszi vissza el

készitve a' külfőldtől ; hasonló sorsa van Erdélynek

is , melly a' maga szükségére elég Posztót , vala

mint Magyar Ország is, nem készit.

d) Értz, u. m. Arany, Ezüst, Réz, 's Vas mi-

vek. Mind ezek közt legtöbb készül vas nemű ,

mellyet 70,000. munkás állit elő; leginkább virá

goznak pedig a' vas fábrikák Styriában , a' hol eszt.

200,000. mázsa vas, 75,000. m. atzél, 6000. ni.

pléh dolgoztatik fel, továbbá Cseh Országban, Morva-

ban, Auslriában az Ennsen felyül, Kárinthiában, mel-

lyekben öszveséggel a' fábrikátumok betse 1. mil.

^ forintra tétetik pengő pénzben. De a' többi Stá

tusok is vesznek részt ezen széles kiterjedésű vas

fábrikálásban , nevezetesen az Ennsen alól lévő

Austria, a' hol a' többek közt a' Waidhofeni drot

fábrikában olly finom halászó horgok készittetnek,

hogy 6310. teszen egy Lótot, mellynek az árra

'26. for. és igy egy mázsa vas 85,000. 's egynéhány

forintot hoz be. Magyar Ország minden vas jöve

delme mellett is Styriának adózik vas mivekérU

Egyébaránt legjobb reszelőt adnak Steyer és Waid—

hofen (Austriában) ; Kést 's Ollót Steyer, Béts , Ba-

den , és Carlsbad , Sarlót , Kaszát Styria , melly

nek 37. Kasza fabrikái vannak, mellyek közel 1.

mil. Kaszát, 300,000. Sarlót és 24,000. Széna 's

Szalma vágó kést készitnek. Hazánkban ezeket Gö-

mör Várm. késziti , valamint a' kapákat és fejszé

ket is. Legtöbb tőt Kárinthia ád, a' hol több ké

szül 12,000. mázsánál; fegyvereket Béts, Lilien-

feld, Wilhelmsberg, Steyer, Ferlach Klagenfurtnál,
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Carlsbad , Hradek (Magyar Orsz.) , Brescia és Gar-

done (Olasz Orsz); ágyút öntenek Bétsben, Mária

Czellben (Styriában), Velentzében. Béz mivek neve

zetesen réz edények készittetnek leginkább a' Csik-

lovai (a' Bánátban) Kir. fábrikában; drót Gölnitzen

(Szepes V.) ; gomb , vasaló, 's több e' félék Luebers-

dorfon (Vas Várm.) ; Cseh Országban, a' hol 11.

Hámor 95,000 for. árrú, és egy 51. fábrikásokból

álló sárga réz fabrika 40900. f. érő miveket állit

ki eszt. Auslriában az Ennsen alól , a* hol 9. Há

mor van ; az Ennsen felyül a' Salzburgi kerületben ;

Styriában, a' hol 3. Hám. van, 'sTyrolisban ; vég

re Seb Orvosi eszközök Bétsben. Tzin miveket tsi-

nálnak Cseh Orsz. 56100. f. árrút és Bétsben; ón

nemüeket Kárinthiában , Magyar Orsz. Bétsben,

Lembergben , Erdélyben , sok srétet és golyóbist

Bétsben, Kárinthiában 's Chioggiában ; görög Tze-

ruzát az Ennsen alól lévo Austriában , Cseh Orsz.

's Kárinthiában ; ón pléh táblát és öntött miveket

pedig tsak Bétsben. Arany 's Ezüst miveket végre

leginkább Bétsben, a' hol a' laposra kivert (plattirt)

és Brontz munkákra nézve is van fábrika ; ( Cseh

Orsz.) Prágában, Pesten, Velentzében, a' hol a'

hires Velentzei lántzok készülnek , *s Mailandban

és Bétsben. Az órák közt legjobbak a' Bétsiek, a*

hol fábrika is van 2. Ataljában minden finomabb,

főképpen a' nemes értzekből készittetni szokott mi

vek hazája Béts, mellynek i. nagy fábrikái és 293.

arany 's ezüst mivessei vannak , egyébaránt az efféle

mivek Prágában is nagy tökélletességre vitettek.

Pénz verő házai vannak a' Birodalomnak : Austriá-

tan Bétsben ; Cseh Orsz. Prágában ; Magyar Orsz.

Körmötz Bányán, Nagy Bányán, Szomolnokon, a'

hol verik a' réz pénzt; Erdélyben Károly Fejérvá

ron ; Olasz. Orsz. Mailandban és Velentzében.
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e) A' Bőr ' készítés legjobban üzettetik Alsó-

Austriában, a' hol tsak egyedül Bétsben 12. nagy

és 37. kissebb tserző vargaság van, mellyek eszt.

70,000. bőrnél többet feldolgoznak; azután Mor

vában , a' hol tsak a' talpnak való bőr készitésre 5.

nagy intézet, ezeken kivül 500. tserző Timárság ,

mellyek 200,000. és 260. irha Timárság van, mel

lyek 150,000. bőröknél többet készitenek ki; to

vábbá Cseh Orsz. a' hol 10. bőr fábrika , 1800.

Tserző Vargák 's 1700. Irha Timárok számláltat

nak ; Styriábm foképpen Grátzben , és Marburg-

ban ; Magyar Orsz. a' Pesti fábrikában , 's a' Poso-

nyi, Soproni, Pétsi , Debreczeni , Rosnyói 's a' t.

Timárok mühellyeikben ; Erdélyben; Bukovinában;

a' kesztyűnek való borkészités pedig legjobban Ty—

rolisban virágzik. Legjobb és legszebb Tsizmák ,

nyergek és pugillárisok a' Bétsiek : egyébaránt a'

Füredi nyereg jártok is hiresek hazánkban.

f ) A' Papiros készitést leginkább Cseh Ország

és a' Lombárdiai - Velentzei Kir. üzi ; Papiros Mal

ma az egész Birodalomnak 430. van, mellyek köz-

zül 107. Cseh Orsz. 30. Morvában és Sziléziában,

9. Alsó Austriábun, 40. Magyar Orsz. 12. Erdély

ben, és 100. a' Lombárdiai-Velentzei Kir. találtatik.

g) A' Selyem mivekkel 110,000. ember fogla

latoskodik, kik 40. mil. for. ámít készitnek; leg

jobban virágoznak pedig a' Selyem manufakturák

Austriában az Ennsen alól, nevezetesen Bétsben,

Penzingben, Mödlingben, Gumpoldskirchenben,

Traiskirchenben , és Wienerisch-Neustadtban ; Aus-

tria után pedig déli Tyrolisban, név szerént Ala-

ban , Trientben , leginkább pedig Roveredoban ,

a' hol a' legnagyobb Selyem fonó és Selyem maté

ria készitő machinák találtatnak az egész Státusban.

Ezeken kivül vannak még Selyem manuf. Görzben,

Laibachban, Klagenfurtban, Gratzben, Brünnben,
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Prágában, Ragusában, Lembergbcn, Pesten, melly

3—400. embert tart és 150,000. for. hoz forgásban.

h) A' dohány fábrikálás a' Német, Galicziai

és Olasz örökös Tartományokban az Uralkodói jus

sok közzé tartozik (est Jus'regale), mellyet 8. Cs.

Kir. u. m. a' Hainburgi , Sedletzi , Gödilzi , Wi-

niki , Fiirstenfeldi , Mailandi , Velentzei , és Ragu-

sai dohány fábrikák űznek. Ezeknek igazgatássával

1821. 530. a' reájok való fel vigyázással 2447. tisz

tek , a' fabrikálásnál 200. 's a' Magazinumoknál 101.

Szolgák 's 1622. fabrikások foglalatoskodtak. Ugyan

azon esztendőben készitetlen levél dohány a' Hainbur-

giban b6525. a' Sedlitziben 49076. a' Gödingiben

22036. a'Fiirstenfeldiben 13150. a'Winikiben 28534.

a' Mailandiban és Velentzeiben 16000. 's a' Ragusai-

ban 1000. mázsa dolgoztatott fel. Az elkészitett do

hány 's tobák eladás 176125. mázsát tett. Ellenben

Magyar Orsz. Erdélyben és Tyrolisban , a' hova a*

dohánnyal való egyedül kereskedés (morfopolium) ki

nein terjed, igen sok egyes Személyek fábrikái talál

tatnak, mellyekben nem tsak a' hazai szükségre elég

dohány nemű készittetik , hanem még a' külfőldre

is lehet belőlle kivinni ; illyen fabrikák Magyar

Orsz. a' Pesti , Posonyi , Soproni, Szombathelyi,

Kassai, Miskóltzi , Szegedi, Aradi, Fiumei 's a' t.

Tyrolisban a' Roveredoi , Rrixeni , és Triesti.

i) Az Olaj fábrikálás legjobb lábon áll a' Lom

bárdiai-Velentzei Kir. a hol 1817. a' Páduai, Ve

ronai , Vicenzai Olaj fábrikák 62753. font és Dal-

mátzia 22000. akó fa Olajat — 's 94370. Dió és

sok mindenféle nemű, magból készült Olajat adtak.

Magyar Országban három Olaj Fábrika van , u. m.

a' Posonyi, Kis-Szántói Bihar Várm. és a' Pesti ,

melly leghiresebb: Tyrolisban kettő , az az, az

Arcoi és Rivai, Galicziában pedig 318. Malmok fog

lalatoskodnak az Olaj készitéssel.
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k) Fadgyú és Szappan. Ezt készitnek Austriu ,

Magyar Ország, a' hol Debreczen maga 7000. má

zsát ád eszt. továbbá Velentze, Troppau , Verona,

Triest eszt. 10,000. mázsát. A' legfinomabb és leg

jobb szagú Szappan nemek Triestben és Bétsben

készülnek. A' Fadgyú gyertya mártás , mellyet

Orosz Ország után az Austriai Birodalum űz legna

gyobb mértékben , legjobban virágzik Triestben ,

Cattaroban , és Perastoban , melly két utolsók tsak

magok 520,000. font fadgyú gyertyát küldenek a'

külfőldre esztendőnként.

1) Tzukor főzésse van a' Birodalomnak 15.

a' többek közt Velentzében, Fiuméban és Sopron

ban, mellyek a' hazai szükségnek mintegy | állit

ják elő.

m) Üveg a' 200-nál több üveg hutákban és

21. kissebb nagyobb tükör fábrikákban nem tsak

a' Birodalom szükségére elég készittetik , hanem még

ki is vitetik a' külfőldre ;; 1807. nevezetesen a' ki

vitt üveg árra 1,054,477. for. tett. Nem tsak az

egész Birodalomban , hanem az egész Világon is leg

jobb a' Cseh Országi üveg ; azon. 67. fábrikák közt,

mellyek 1809. Cseh Orsz. találtattak, leghireseb

bek vóltak , 's mint szintén most is azok , a' Bou-

quoi Grófi familia Gratzeni Uradalmában lévő 5.

a' Harrach Grófoké Neuwaldban, vagy Neuwelt-

ben , a' Kinsky Grófóké Stubenbachban , továbbá

a' Winterbergi, Kreybitzi , 's Langenaui ; az ezek

bol Spanyol Orsz. Amérikába , az Orosz. Bir. és

a' Napkeleti Tartományokba kivitt üveg Betse 2J-

mil. forintra ment. Magyar Ox-szágban 50. Moi-

vában 18. Galicziában 28. Erdélyben 7. üvegés tü

kör fábrikák számláltatnak. Austriában megjegyzést

érdemel a' többek közt a' Neuhausi Csász. tükör

fábrika, mellyben találtatik tsak egész Német Or

szágban vont tükör, mivel a' többiekben a' tükör

fujt táblákból készül.'.
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n) Portzellán , fél portzellán, éstserép neműek ;

Portzellán fábrika van 8. u. na. a' Bétsi 1818. ólta

727. munkásokkal, kik közt 165. Festők vannak;

Cseh Orsz. a' Schlaggenwaldi , Elbogeni , a' Pirken-

hammeri Karlsbadnál, a' Klösterlei, és Gieszhübe-

li; Velentzében a.' Novei Marosticánál, és Vicen-

zai : a' fél portzellán (fayence) fábrikák igen so

kak, legnevezetesebbek a' Mailandi, Holitsi (Magyar

Orsz.) , Prágai 's Teinitzi , a' fejér agyag fábr. közt

a' Holitsi, Fraini, 's Glinskoi Galicziában , a'

Pápai, Tatai, Kassai, [glói és Rosnyoi, mel-

lyek annyi portzellán és fél portzellán nemű edé

nyeket készitnek, hogy még a' külfőldnek is jut.

Ezeken kivül tserép edény igen sok készül, mellyek

közt nevezetesek a' Túri Korsók 's a' Debreczeni

veres agyagból készittetni szokott 11. mil. pipák.

Olvasztó tégelyt tsinálnak Schonbühelben Austriá-

ban , 's Auspitzben Morvában.

o) A' Kalap fábrikálás. Csak az Ennsen alól

lévő Austriában 200. műhely van, mellyekben

419,400. damb 's mintegy 2,755,500. f. árrú Ka

lap készittetik. Magában Bétsben 1813. 4. Kalap

fábrikások, 42. privilég. Kalaposok és 80. Kala

pos mester emberek számláltattak , a' kik az ő 504.

Legénnyeikkel , 126. műhelyekben 302400. darab

Kalapokat készitettek, mellyekre 946200. nyul bő

rön lévő szőrt dolgoztak fel. Egyébaránt a' többi

Tartományokban is széppen virágzik a' Kalapos

mesterség.

p) Timsó főzésse van Cseh Orsz. a' hol 1801.

122. munkás 2000. mázsát, és igy 30000. for. ár-

rút főzött, Magyar Orsz. Musajban (Bereg Várm.),

Morvában , Styriában 's a' t.

q) A' legszebb fa neműket adja Béts és Lom

bárdia; kiváltképpen hiresek és jó izléssel készül

tek a' Bétsi és Mailandi kotsik. Megjegyzést érde

6
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melnek á' több fa nemük közt az Erdélyi Csutorák

vagy Kulatsok is, mellyek közzül 1803. Oláh Or

szágba 28,000. darab vitetett ki.

r) A' Gabona szemekbol készülő mivek közt

valóban figyelmet érdemelnek a' legfejérebb, leg

szebb és legnagyobb Debreczeni és Komáromi ,

nem mesterséges Pékektől, hanem az oda való Ma

gyar Asszonyoktól süttetett Buza Kenyerek, mel

leket méltán lehet a' 'Semlénél fellyebb betsülni.

A' metélt és Macaroni hazája az Austriai Bir. TriesL

s) A' Ser főzés. Legjobban üzettetik Cseh Or

szágban, Morvában, Északi Magyar Orsz. és Aus-

{ríában, a' hol a' Bétsben és körülötte lévő serfőző há

zak száma 30-ra megyen , mellyek a' Fő Városnak

eszt. többet adnak 600,000. akó Sernél és 1820—

1823. a' Státusnak 1. mil. for. tiszta jövedelmet

hoztak bé pengő pénzben az italtól fizettetni szo

kott adók fejében.

t) A' Pálinka fozés és Rosolis fábrikák. Ama

mindenütt találtatik , de legjobban Galicziában vi

rágzik, a' hol valamelly Jószág el adattatássakor

a' legelső kérdés is ez: Cóz czyni Arenda? "az az

mennyit hoz bé a' Pálinka eladás ? — A' Rosolis

fábrikálást pedig legnagyobb mértékben a' Zárai ,

Spalatroi , Cattaroi , Fiumei , Carlstadti , Velentzei,

Triesti , Bétsi , Prágai , Lembergi , Jaroslawi , Új

laki (melly a' Forgách Grófé) fábrikák üzik. Végre

u) Ál-Ortzákat Velentze; fuvó Musikákat 's

Fortepianokat Béts, a' hol 1821. 150. fábrikások

vóltak , Szalma Kalapokat Béts , a' hol 24. fábri-

kás és 10. Mesterember van, Velentze, Cseh Or

szág, Bassano,'s Kárinthia, a' honnan eszt. 500,000.

f. árrú vitetik ki ; hal héjj Kalapokat Béts készit.

Egy szóval az Austriai Birodalom mindenféle Mes

terség mivekkel olly gazdagon bővölködik , hogy

a' többi Europai Státusokéira tsak nem éppen sem

mi szüksége sints.

.~-v
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Most az egész Státusban 2/335/000. foglalatos

kodnak a. hazai és külfőldi készitetlen mivek Ne-

raesitéssével , mellyek elkészittetvén 1425- mil. pen

gő forintot érnek.

5. §. Kereskedésse az Austriai Birodalomnak

sok nehézségekkel küszködik , nevezetesen folyó vi

zei többnyire idegen Tartományokban ömlenek a'

Tengerekbe , tsak igen kevés része éri a' Tengert ,

és az a' része is a' Státusnak, melly ezen jótéte

ménnyel élhet , az egész testől magas hegy lántzok

által szakasztatik el.

Az Austriai külső kereskedés résszerént Tenge

ri , résszerént Szárazon lévő kereskedés ; az elsőt

főképpen Triest a' Német Tartományokkal , Velen-

tze, a' Lombárdiával, — és Fiumé, a' Magya

rokkal való kereskedés közép pontjai üzik. Ezeken

kivül vannak még 10. más, hanem nagyobb ré

szént nem igen nevezetes kikötő helyek az Istriaiés

Dalmátziai partokon.

A' Birodalomnak 1818. 528. kereskedő hajói

vóltak , ide nem számlálván a' halászó és parti ha

jókat, mellyeken 6850. hajós legények és 2369.

ágyúk számláltattak és 110445. Tonnányi terhel

vóltak megterhelve. Csak 78. vólt kevesebb 100.

tonnányinál, ♦ 70. 30-nál többet 's a' legnagyobb

az Astráa 504. tonnánylt vitt. 1818 második

felén Anconába , Riminibe és Grosta Marába 645.

a' Toscanai kikötőkbe 486. a' Siciliaiakba 1248.

Szárdiniába 219. Máltába 61. Barczelonába 69.

Lisbonába 29. Taganrokba és Odessába 324. Aus

triai hajó evezett bé. 1820 a' Triesti kikötőbe 559.

hosszas Tengeri útat tett hajó mentbe, mellyek köz-

zül 255. Austriai vitorlát viselt, a' többi külfőldiek

közt pedig legszámosabbak vóltak az Anglus hajók.

Az Austriai hajók száma mind öszve 50Ö0-re téte-

tik, mellyek közzül 2995. Istriáé és Dalmátziáé.

6* -
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Az Austriai kereskedés tsak az Adriaticum, és föld

közi Tenger partjaira van szoritva 's legeleveneb

ben üzettetik a' napkeleti Tartományokkal , melly

a' Német Országi 's észak felé való jövedelmes Kül

dő *) 's Biztos **) kereskedés által szép hasznot hajt

Austriának. A' távolabb fekvo Tartományokkal va

ló kereskedésbeli öszve köttetéssei közt legneveze

tesebb a' Triest és eszaki Amérika közt lévo; 1815.

az egyesült Státusokba való kivitel 1/513/520. 's az

azokból való béhozás 1,381,207. For. tett.

Fövebb Tengeri Városok: Volentze, egy sza

bad kikötovel , (a' hol t. i. a' megérkező hajóktól

's portékáktól vagy semmit, vagy igen keveset kell

fizetni), mellybe 1817. 2885. 523931. mázsával

megterhelt hajók bé, és 1219. hajók 231373. mázs.

terhel ki evezlek ; Triest egy hasonlóképpen sza

bad kikötő hellyel, a' hova 1819. 2186. Hajó

73683. Tonnával (1. Tonna 20. mázs.) evezett bé

és a' tsere bere, adás vevés 30. mil. forintnál töb

bet hozott forgásba; Rovigno; Fiume, egy szabad

kikötővel, mellyet eszt. 1500 hajók látogatnak

meg; Capo d' Istria : Pirano ; Buccari; Carlopago;

Zeng; Zára; Spalairo; llagusa, mellynek magá

nak 300. hajói vannak ; Cattaro. — A' Tengeri

kereskedésnél sokkal fontosabb a'

Szárazon lév ő külso kereskedés, mellynek, va

lamint a' Birodalom keleti 's nyugoti Tartományai

közt való belső adás vevésnek is közép pontja Béts.

Legnevezetesebb a' szárazon való külső kereske

désse Austriának a' Török Birodalommal lévő,

*) Ki Ido (Speditions -Handel) kereskedés az, midiin ai idegen por

tékák a' magok rendel tetessek hellyére küldetnek , a' magok

hellyén arra megkért kereskedők által.

**) Biztos (Connuisions- Handel) kereskedés az, midon ai idegen

kereskedo a' hely távolysága miatt, vagy más okoknál fogva

a' portékák hazájokba nem mehetvén , meghitt emberére bizza

azoknak megvételét, vagy pedig a' magáéinak eladássát.
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mellytol amaz 5. mil. for. árrú portékát veszen , és

tsak 2. mil. >f. érőt ád el, de ezen veszteség tsak

tetsző, mivel Austria igen sok készitetten pamut

ját dolgozza fel Oláh Országnak 's Nátoliának ,

és Német Országnak egy részét ő tartja Török

Országi veres fonallal 's a' Gyapjúból és Pamut

ból készült miveket a' Törököknek jó drágán

ismét eladja. A' Napkeletrol béhozatni szokott

portékák: Pamut, Gyapju, Viasz, Ökör, Kets-

ke , 's Juh borök , Dohány , Maroquin bor ,

Teve szor, mellyekért Posztót, Prémeket, Papirost,

Órát, Tükröt, Pisztolyokat; Kávé Malmokat, Va

ró Tőt, Bársonyt, Selyem Matériákat, hamis drá

ga Köveket és Gyöngyöket 's a' t. visznek ki. Kosz,

tainiczától Konstántzinápolyig •; Levél Posta is

van felállitva. Továbbá fontos kereskedést üz

Austria a' vele határos Német szövettséges. Státu

sokkal is , a' messzebb lévők közt Hamburgal , melly-

től kapja a' más világ részekben lévo kolóniák por

tékáit, azután Lengyel Országgal és az Orosz Biro

dalommal ; kevésbé nevezetes ellenben a' Prussziá-

val, Belgiummal, Angliával, Frantzia és Olasz

Országokkal való kereskedésse. Ataljában véve a'

külfőldel való kereskedésben Austria 2 — 5 mil,

forintot veszt, de a' már emlitett küldő és Biztoa

kereskedés ezt a' külömbséget elegyengetvén, Aus-

triának a' külső kereskedésben alkalmasint se kára,

se haszna nints, a' mit több Tartományoknak a' Bi

rodalomhoz való kaptsoltatásoknak lehet köszönni ;

1807. ugyan is a' bé vitel 44,669,050. a' kivitelei-

lenben tsak 26,927,827. f. 1809—1811. a1 bévitel

43,266,234. 's a kivitel 31,268,372. for. tett, 'a

azólta mindég közelebb jő a' bé és kivitel mennyi

sége, melly közt az 1807. ki felette nagy külömb

séget az okozta, hogy még akkor Mailand, Velen-

tze, Dalmátzia , és Tyrolis nem vóltak a' Biroda

lom részei, sot az 1809. ki Bétsi Békesség a' mosta



86

ni Illyriai Királyságot, Salzburgot, egy részét az

Erisen felyül lévő Austriának és Galicziának is el

szakasztotta a' Birodalomtól, mellyek már most is

mét egyesittettek azzal, a' honnan Austria maga

sok ollyan portéka nemeket viszen ki , mellyeket

az elött béhozni kéntelenittelett; illyenek . neveze

tesen a' Selyem, mellyet tsak Lombárdia maga

eszt. 12 — 13. mil, pengő forint erőt küld a' küU

földre , továbbá a' fa Olaj , és más déli termések ,

Tengeri halak 's a' t. Ezen kivül Cseh Ország ,

Morva , Austria , Styria , "s a' t. Manufakturáik , 's

Fábrikáik miveit nagy részént eladhatják Triest és

Olasz Ország felé , melly által azon Tartományok

Nemzeti szorgalmatossága uj életre kapott.

A' ki vitel 5. legfontosabb tárgyai ezek $ 1)

Gyapjúból készült mivek, főképpen Posztó, leg

alább 2j mil. réf. 2) Len és Kender pórtékák,

kiváltképpen 138889. darab Vászon 's vászon ma-r

téria; Cseh Orsz, maga kiviszen 4. mil. pengő for.

árrút." 3) Ásvány nemű portékák (tsak az értz fá-?

brikátumok, mellyek 17400. mázsát tesznek, ár-,

ra több 3. mil. for,), mellyekhez járulnak még a'

sok hegyi productumok, u. m. kö-főzött és Tengeri

Só , és Festő matériálék. 4) Kenyérnek való gabona,

5) Üveg; Cseh Orsz. egyedül 3. mil. pengő forint

ért. Ezeken kivül Bor, mintegy 600,000. akó, Dot

hány , Fa , és Fa mivek , Komló , Sáfrán , Gubats,

Gyümölts , Marha , Béz , Vas , Ón , Kéneső , Tim^

só, Fa olaj, Szappan, Fadgyú, Bőr, Hamu'sir ,-

Papiros, Kártya 's a' t.

A' behozatal 4. legfőbb nemei pedig ezek: 1)

Angliai es Török Országi Pamut, készen és készi-

tetlen mint egy 5. mil. f. 2) Bőr ; készitett 1,600,000.

f. készitetlen J,400,000.for. 3) Kolóniai vagy más

világ részekben készitett portékák 1 1,630,000. for.

árrú, mellyek közt Festő matéria 4. mil. for,

érő , Kávé 4000. Tzukor 9000. Kakao 5Q0. mázs*
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•van. A.' Harmintzadok 6. eszt. lajstromok szerént

1800—1805. 500,000. 's 1807. tsak 19,000. má

zsa Kávé fogyott el; Béts maga 1815. 20,000. má

zsánál többet bévitt , és ezen mennyiségből tsak á5.

mázsa -vitetett ki , a' többi mind ott fogyott el. A'

Szirup és Tzukorbéli szükség 100,000. mázsára té

tetik eszt. 4) Marha : név szerént 70,000-nél több

Ökör és Bika, 75,000. Tehén és Borjú, 9500. Ló,

300,000-nél több Juh, 250,000. Sertés. Ezeken ki

vül készitetlen Gyapjú (tsak Török Országból Xup-

panyán , Pántsován és Zemlinen keresztül 13387.

mázs. Török fonal), idegen Borok, Indigo, veres

feslő fű, Méz, Viasz, Selyem, Fa olaj, Fűszer

szám , Patikai szerek , Értz és Ruha portékák 's több

e' félék.

Jelesebb kereskedo Városok : Béts , melly-

nek 1820. 106. nagy, 571. Polgári kereskedői , 16,

miv és 30. Könyv kereskedéssei vóltak, ide nem

számlálván az ott tartózkodó sok Görög és Török

kereskedőket ; közép pontja az egész Austriai ke

reskedésnek : Prága a' Cseh Országi , és Pest a' Ma

gyar Országi kereskedésnek közép pontja ; Brody

szabad kereskedő Város , és közép pontja az Aus

triai és az Orosz Birodalmok közt lévo küldo és ke

resztül űzött (Transitohandel) kereskedésnek és Lem-

berg Galicziában, Grátz, Zemlin, Sopron az Aus-

tria felé való Alsó Magyar Országi Sertés kereske

dés közép pontja, Laibach, Carlstadt, Podgorcze,

(1815. ólta szabad kereskedo Város), Botzen , Sze-

ben , Temesvár , Brassó , Mailand , Brescia , Ber-

gamo , Kassa , Olmütz , Troppau , Linz , Reichen-

berg, Salzburg, Bielitz, Szutsava a' Moldva ég

Erdély közt lévő küldő kereskedés közép pontja ,

Zágráb, Boveredo, Jaroslaw, Krosno a' Magyar

Országi Borok lerakó hellye Galicziában, Czerno-

vicz, Poson , Komárom, Gyor, Szabadka, U-jvi
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dék , Debreczen — egész Europában elso Szaloná-

ral kereskedo Város — , Szeged, Eszék, Dalmá—

tziában Zára, Spalato, Ragusa , és Cattaro. Ezek

közt leghiresebb Vásárok Bétsben , Botzenben,

(Tyrol), Bresciában (a' Lombárdia- Velentzei Kir.),

Pesten, Debreczenben , Brodyban, és Jaroslaw-

ban (mind a' kettő Galicz.) esnek ; Magyar Ország

nak 1640. és Cseh Országnak 280, Vásáros hellyei

vannak.

A' kereskedést elő mozditják a) a' sok hajó

kázható folyó vizek, nevezetesen a' Duna Napke

let, a' Török 's Orosz Birodalmok felé, mindazál

tal nem minden veszedelem nélkül a' viz sebessége,

örvényei és forgói miatt; továbbá az Albis, Tisza,

Száva, Dráva, Visztula, Pruth , Maros, Po, Ets ,

Brenta, Tagliamento , Mincio, Inn 's a' t. b) a'

Csatornák c) a' kereskedő (commerzial) nagy és jó

Ország utak, Bétstől Triest, Bavária , Éger (Cseh

Orsz), Buda, Lemberg , Sopron, Brasso felé és

Olasz Országba. Ezek közzé tartoznak a' Károly

Ulja (Caroliner Strasse) Fiumétól Carlstadtig, a'

15 | mf. Jósef utja Carlstadtól Zeng és Carlopago

felé; az 1811. épült uj Út Triestből Kosztáj niczá-

ba; az 1817. tsinált Borgótól Bukovinába vivő Fe-

rentz utja és az 1811, a' Magyar Országi Csatorna

és hajókázó társaság által épittetett Maria Ludovica

utja (via Ludovicea) Carlstadtól Fiume, Buccari

és Portoró felé, melly 14. mf. hosszú, 26^ széles,

és jóllehet Fiumétól fogva a' Podoli tetőig 2930.

lábnyira emelkedik, olly tsekély meredeksége van,

h°gy egy Bétei ölre tsak 3 £ Újnyi lejtősség esik és

olly alkalmatos, hogy 4. Ló 40. mázsányi terhet

könnyen felhuzhat, '% lefelé a' kereket megkötni

nem szükséges ; a' Morvai Ország útak , főképpen

az úgy nevezett 's 1818. tsinált, 448^716, ölnyi,

az az 112. mf.nél hosszabb Császári Út: a' Lo'ft'
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kárdiai - Velentzei Királyságnak Helvétziával való

öszve kötéssére 1816. épittetett nagy Ország Ut,

melly Varesenél kezdődik és a' Valgaunán által a'

Tresa -vizén való hidig megyen , a' hol már a' Hel-

vétziai határok vannak : ezen út által ellehet ke

rülni a' veszedelmes Lago Luganot, mellyen 1816.

előtt kellett evezni és a' kotsival tsak nem járhatat

lan meredek Orsa hegyén lévő utat. Cseh Ország

nak 317. mf. és Galicziának 320. mf. szép és jól

tsinált Ország útjai vannak , és a' Lombárdiai-Ve

lentzei Kir. nem régiben tsinált útjait , p. o. a'

Splügenen által Churig, a' Muilandtól Sondrion és

Bormion keresztül Tyrolisba, Velentzéből Trevison ,

Bellunon által Toblachba (Tyrolisban) vivő Ország

útakat méltán lehet Római munkáknak nevezni. —«

Magyar Ország ellenben kevés jó Ország vitakkal

ditsekedhetik , a' honnan a' szállitás , főképpen esos

időben felette nehéz , mellynek rossz következésseit

nevezetesen a' drágaságot a' más tájékokról bévitet

ni szokott gabonával élő Városok eléggé érzik.

Legjobb tsinált útjai vannak Fejér, Poson , Nyitra,

Bars , Thurócz , Árva , Hont , Zolyom , Gömör ,

Szepes , Abauj , Zemplin , Pest , Bihar , 's Mára-

maros Vármegyéknek. d) Az Austriai priv. nem

zeti Bankó Bétsben 1816. ólta. Az ebbe részt ve-

vök (Actionarii) száma, eredetiképpen 50/000-re

határoztatott , kik közzül V. Cz. 2000' f. és ezüst

ben 200. f. kellett mindeniknek béfizetni , hanem

1819. 50,62 1-en vóltak a' Bankó tagjai. Foglala

tosságai a' Bankónak 1) a' Czédulákkal való bánás;

2) a' nálla kimutatott summáknak bizonyos taxáért

való kifizetése (Escontogescháft) ; 3) a' költsönö-

zés, végre 4) a' Váltó és Anticipatio Czédulák bé

váltássa , a' papiros pénz számát fogyasztó vagy

semmisitő fundus igazgatássa , és igy a' pénz forgás

nak pengő pénzre való vissza hozássa. Egy 1820,
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— ki hivatalos jelentés szerént a\ Bétsi, Prágai ,

Brünni , Budai , Lembergi , Lintzi , Grátzi , Tries

ti , és Mailandi váltó Kasszák 1819-ben

pengő pénzt Czédulákért - - - 17/318/895. f.

és Bankó Czédulákat pengo pénzért 7/308/715. —

vettek bé és igy az intézet pengo pénzbeli Kasszá

ja tsak a' Bankó Tzédulák által J 0,010,180. forintal

nevekedett; minden foglalatosságai által pedig ugyan

tsak 1819. 220,855,274 f. 57. kr. hozott forgásba,

és igy a' kereskedés 's Industria virágzássára igen

sokat tett. e) Több kereskedo Oskolák , a' millyenek

a' Bétsi, Triesti. f) A' Mailandi és Mantuai keres

kedői Törvény Székek (Camera di Mercanti), meW

íyekhez hasonlók vannak Bétsben , Lintzben , Salz

burgban , Grátzben , Klagenfurtban , Laibachban ,

Triestben, melly egyszer'smind Tengeri Konzulság,

Rovigoban , Prágában , Brünnben , Troppauban ,

Lembergben, Innsbruckban, Botzenben, Trient-

ben, líoveredoban, Feldkirchben , Bresciában ,

Cremonában , Bergamoban , Comoban , Sondrioban,

Paviában , Lodiban, melly 7. utolsókban a' Polgári

és Criminalis Törvény Székekkel egyesitlettek, to

vábbá Velenczében, melly egyszer'smind Tengeri

Tribunál, Páduában, Veronában, Vicenzában ,

Trevisoban , Rovigoban , Bellunoban , mellyek a'

hellybeli Polgári és Criminalis Törvény székekkel

egyek, g) A' Bétsi, Mailandi, Velentzei kereske

dők öszve jövő házai (Börse), mellyekhez hasonló

épül Pesten a' helybeli kereskedők költségén, h)

10. bátorságositó vagy kár mentő társaságok p. o.

a' Triesti, Fiumei, Carlstadti 'sa' t, i) A' 153. ke

reskedő hellyeken lévő Konzulságok és Agenségek,

k) A' kereskedésbeli Tractatusok, nevezetesen a' Tö%-

rök UHvarral 1814. kötött egyezés, melly szerént

ez az Austriai kereskedő hajóknak az Algiriak ál

tal való meg nem tárnadtatássa eráqt kezességet
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"vállalt magára. Ve9sünk végre egy két tekintetet a'

Magyar Országi kereskedésre.

Az Ország egyes részeinek külömböző fekvés

iek, ég hajlatjok, 's termésseik elmulhatatlanul szük

ségessé teszik Hazánkban a' belső kereskedést, igy

p. o. Gömörön tul dohány , Kassán túl bor nem

terem , a' Bánya Városok" 's az északi Várm. szű

kölködnek gabona nélkül, nem lévén a' főld so

ványsága miatt a' termesztésre alkalmatos, a' Jász

nak és Kunnak ellenben tsekély munka után is önti

mintegy az áldást az áldott főld, úgy de nints ás

vánnya , mellyet tehát valamint fát is az északi

Vármegyéktől veszen, 's gabonát ád azoknak az

értz nemű portékák hellyett: egy szóval az Al-fóld

tartja" a' fel főldet Borral, Marhával, Sertéssel, .'«

Gabonával, ez pedig amazt ásványokkal 's ezekből

készült mivekkel, mellyek mennél szükségesebbek

a' közönséges életben, annál elevenebb is az azok

kal és az alsó 's felső Vármegyék közt való belso

kereskedés. De a' millyen bő kezű a' természet Ma

gyar. Országhoz a' természet mivek sokféleségére és

sokaságára nézve , éppen olly mostoha a' szállitás

legalkalmatosabb eszközeire , a' folyó vizekre néző

ve, mellyek a' Visztulába ömlő Poprádon kivül

mind a* Dunába szakadván , tsak lefelé lehetős a'

szállitás , mivel a' Dunát kivévén, a' többi vizeken

felfelé nem lehet hajókázni , igy p. o, a' Tiszán az

álló vizek miatt tsak Szegedig , a' Dráván kegrádig

huzattathatnak fel a' hajók, a' többiek pedig éppen

hajókázhatatlanok felfelé, következésképpen felfelé

szárazon kell a* vitelnek megesni, a' mit viszont

az útak rosszasága és nem léte felette igen megne

hezit. E' szerént a' fel főld könnyen lehozhatja az

Al főldnek a' maga miveit , ez ellenben sok nehéz

ségekkel küszködik, mig a' magáéit felszállitja, de

ha oda viszi is , a' nagy fuvar miatt olly drágán
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kell adnia, hogy az idegenek portékái óltsóbbak lé

vén, a' nyakán maradnak azok; lefelé pedig hijjá--

ban viszi , mivel azok még nagyobb boségében van

nak az Al-fóldi természet miveknek; főképpen a' ga

bonának , mini magok a' kereskedők is. Minthogy

pedig ezen nehézségeken az emberi mesterség tsator-

nák által tellyességgel nem segit, nem tsuda, hogy

a' természet javaival bővölködő Magyar Haza lako

sai azokkal nagy részént nem tsak nem élhetnek,

de még nem is igen esmerik azokat. Melly hason-

lithatatlanul jobb karba vólna a' Magyar Országi

belső kereskedés, ha a' Duna a' Tiszával Pest és

Szolnok közt, a' Száva a' Drávával és a' Balaton

tavával 's ez ismét a! Dunával tsatornák által öszve

köttetnék ! ! !

A' kivitel fővebb tárgyai Magyar Országban :

Szarvas Marha, Sertés, gyapjú, dohány, bor, bőr,

gubats, gabona, ásványok, széksó , méz, viasz; a'

béhozataléi pedig : kávé , tzukor , posztó, len , pa

mut , selyem és vas portékák. 1812 Andre szerént

kivitetett ------- 23,095,000. f.

's béhozattatott ----- 17,955,000. —

átrú, és igy nyert - ~^ - - 5,140,000. f.

hát ha maga készitné el a' természet miveket, men

nyit nyerhetne? «

6. §, Pénze: a) Mennyisége: Crome szerént

az 1792. elött eltölt 100. esztendők alatt mintegy

600. mil. forint veretett aranyban és ezüstben 's

ezen Summából a' mostani Század elején 250—300.

mil. for. vólt forgásban , de a' papiros pénznek , —

melly az Austriai Nemzeti Bankonak egy túdositássa

szerént 149,320,813. forintra szállittatott le, *s a'

pengő pénzhez abban az erányosságban áll, mint

250 : 100-hoz — felette való elszaporodássa miatt las

sanként eltűnt, és tsak a' legujjabb időkben, mi

dőn a' Korona Tisztjei 's a' katonaság ezüstel fize-



93

tődnek , kezd ismét annyira a' mennyire kézbe jőní.

Malchus szerént 35. eszt. alatt 1740—1773. Magyar

Országból, 's Erdélyből bé vettAustria 100,000,000.

Tallért, vagy átaljában véve esztendonként 5. mil.

for. II. Jósef Császár alatt pedig 2 ~ mil. forintra

szállott le a' Bánya jövedelem. 1778-tól 1789-ig

Körmötz Bányán 48,300,000. forint veretett arany

ban 's ezüstben , azon kivül pedig minden hónap

ban ll,i márk arany 's 1500. márk ezüst küldődött

Bétsbe az arany 's ezüst mivesek számokra, melly

12. eszt. alatt öszveséggel 1656. márk aranyat és

216,000. márk ezüstöt, 's a' vert pénzel együtt

36,061,000. Tallért teszen. Az üjjabb időkben az,

esztendei arany jövedelem 4000—'4500. 's az ezüsté

2,300,000. márk az egész Státusban , melly eszt.

öszveséggel 2,511,777 és igy 1792-től 1822-ig

80,374,944. Tallért teszen. A' minden esztendőben,

verettetni szokott pénz 6. mil. for.

b) Nemei : I. Austriában 's az ehez tartozó Német

örökös Tartományokban, mellyekhez hasonlók a'

Magyar Országi mind az arany 's ezüst, mind pa

piros pénz nemek is: ezüstben

for. kr.

a) Arany pénz 1) A' Cs. Kir. és a' Körraötzi aranyok - 4 30

2) A' Souvei ain d' orol ; az egész - - - - - 13 20

a' fél - - - a - 6 40

b) Ezüst pénz : 1) Az egész Species Tallér - - - 2 —

2) A' fél - .- - - - - 1 —

3) A' Huszas - - - 20

4) A' Tizes - - - - 10

5) Az Ötös - - - 5

6) A' Garas - - - 3

c) Réz pénz : a) Ezüst pénz betsüek :

1) A' Krajtzáros (1816 ver) - - - - 1

2) A' Fél Krajtzáros (1816) -___- $

3) A' Pfenning ---__.- J

b) Váltó Tzédula betsűek :

í) Az 1807. vert 30. Krajtzárosokból lett *)

két Garasos -- ______ 6

*) Ezen három egymás után következő pénz nemek az 1811. ki Pá

tens síerént szállitódtak alá a' mostani értékekre.
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for. kr.

3

2

3

2) Az 1807. ki 15. kr-ból lett garasos -

3) Az 1800. ki garasosból lett két krajtzáros -

4) Az 1812. vert garasos -

5) A' Krajtzáros , melly résszerént 1800. résszeréht

1812. veretett '- - - - - 1

d) Papiros pénz: a) pengo pénz betsüek : az 1816. felállitott

Austriai Nemzeti Bankó 5. 10. 25. 50. 100. 500. és 1000. forintos

tzédulái , mellyek mindenütt a' rajtok lévo szám szerént váltatnak

bé , egyébaránt az adás vevésben el venni senki se köteles.

b) Váltó Tzédula betsüek a' Bétsi Váltó és Anticipatio 1. 2. 5*

10. 20. és 100. forintos tzédulák , mellyeknek a' betsek ugy van a.

pengo pénzéhez, mint 250—100-hoz, az az 100. f. peng3 pénzért

250. f. adatik papirosban.

II. A' Lombárdiai - Velentzei Királyságban :

a) Arany pénzek :

a) Mantuában és Mailandban

1) a' Zechinek - - - - -

2) az egyes uj Doppiák vagy

Pistolok *.-_---

a' kettosök - - - - -

3) a' régi Doppiák vagy Pistolok

ezek is két félék u. m. egye

sek és kettosök.

b) Velentzében

1) a' 22. piccoli Liretéro Zechino

van fél és £ is - - -

2) a' 14. piccoli Lirenyi Duca-

' do d' or.o - - - - —

3) a' Doppiák vagy Pistolok 38.

Lire piccolijával - - -

b) Ezüst pénzek:

a) Mailandban '« Mantuában

1) a' Scudo (Mail.) 6. Lircjével

két féle , egész ;és fél

2) a' Scudo blan.ca (Mant.) -

1. darab ne

hézsége belso betse

Cs. Kir.

aranyok

ban lévő

betse

arany | grán karat grán f. | kr-

— 59| 23 101 4 26

1

1

47ÍI

54T',

21

21

9

10

7

14

18

36

447

i »v 24 -. 4 29

—
,"37| 24 — 2 43

1
' 565V

21 5 7 45

1. Bé

tsi

mark-'

ra jo

belso betse

darab | lat. | grán

Betse 1

nak

, darab—

pengS

pénzben

f. |kr. |pfen.

124 14 6 1 46

12 . 1 24

8 15 — 17

15 — — 17

5

33) a' Lire *) (Mailand) az uj

a' régi

4.4.41

76/B
2

*) A' még az Olasz Országi Királyság virágzássakor vert uj , vagy.úgy

nevezett Olasz Országi Lirenek ugyan azon értéke és nehézsége;

van , mellv a' Frantzia Franknak , ,'s éppen úgy , mint ez 100
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1. Bé-

tsi

máik

Bet«e 1. d arab-

belső betse nak pengo

ra jö
pénzben

darab lat. grin f. |kr. |pl'en

— — — 2 15 2

2 ' 35

8? 15 3 2 34 3

8f
15

— 2 33

'
—

10* 15 3 2 15 2

IVr 13 4 1 36 2

8H
14 12 2 29 2

10 14 14 2 13 —

ioa 13 17* 2
— 2

28J
14 16

— 47 -*-

— — — - —
3*

ez i» két féle egész és fél

4) a' Scudi della coronna ,

Brabántziai pénz mérték sze

rént vert egész és fél Koro

nás Tallérok; jaz egész 7. Li-

re 10. Soldi - - - - -

5) az egész és fél Species Tallé

rok ; az egész G. Lire és 15.

Soldi -------

6) a' Ducaton (Mail.) - - -

kettos és fél értékére nézve

7) a' Ducaton (Mant.) - - -

van fél Ducaton is •

8) a' Filippo (Mail.) - - -

b) Velentzében .•

1) a' 8. i ires Ducati - - -

2) a' 12f Liréa Scudo della eroce

3) a' 11. Lirés Ducatone vagy

Giustini - - - - -

4) a' 10. Lirés Taleri

értékekhez képpest J { )

5) a' 3T»S Lirés Osella - -

6) az ÍJ Lirés, 15. 10. és 5.

Soldis egész, fél, ^ és -j Lirázze

d) Réz pénzei :

1) a' Soldo , van benne 12 Mai

landi Denari és teszen - -

2) Végre a' 6. 3. és 2. Denarit

tevő Quatrmi és Sizaini

VeJentzében : az egész , fél és

.* Soldi , mellyek Bigattini

Bessino , és Bessono nevet vi

selnek.

111. Dalmátziában a' számlálás Ducati szerént megyen , melly

40., Grossetit , ez pedig 6. Soldit teszen. A" mi pénzünk szerént.

Betse egy darab-

nak pengő'

pénzben

f. | kr. |pfen.

 
55

s
t

1 22 3

— 1 n
— — u

1. Ducatonak -

1. Vislinonak -. - ' -

1. Grossetonak - - -. - < -

1. Soidénak -

Centesimikre (T£ö), 's minden Centesime 10. Jfltlesimire (tösb)

osztátik , 's hasonlóképpen 23 f kr. ér ezüstben. Ezen uj Lire-

bol vannak :

a) Aranyban: 40. és 20. Lirés darabok, amazok 14. f. 52. kr. ezek

7. f. 26. krajtzárosok.
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A* Dalmát/iai vagy Kapusai valóságos nemzeti pénz nemek ezek :

Ezüstben: 1) Vislini flagnsine vagy Tallari, melly 60 Grossetit

2) u' fél vagy Mezzo Tallari - - - 30 — —

3) a' Ducati - - - - - -40— —

4) a' Scudi , melly egész, fél, és ± résznyi

36. 18. és 12. Grossetijévcl , az \ résznyi

Pcperonak vagy Perperának is neveztetik.

5) az Artiliicco Vecchio — , - - - 8 — —

6) az Artiliicco Nnovo - - - - 3 — —

7) a' Grosscto Vecchio -' - - — 3 — —

8) a' fél Grosscto Vecchio - - - - Íj — —

9) a' Giosseto Nuovo - - - - 1 teszem

Rézben: a' Soldi és Bagatini , mellybol 5. megyen 1. Soldira.

7. §. Mértékei: J. Austriában, 's a' hozzá tar

tozó Német Országi örökös Tartományokban , va

lamint Magyar Országon és Erdélyben is:

1) Hosszúság mértékek: a) A' Bétsi Réf, melly-

nél a' Felso Austriai 2 | proc. nagyobb ; áll 345 f

Frantzia Lineákból. b) A' Bétsi 12. ujnyi Láb; te-

szen 140 { Lineát. c) Az öl, áll 6. lábból, d) A'

marok , melly szerént a' Lovakat szokták meg

mérni ; 4. Bétsi .uj. e) Az Austriai posta mértföld ,

melly 4000. Bétsi öl. Jól lehet Magyar Országon is

ezen hosszúság mértékek használtatnak, mindazáltal

gyakran elő jőnek a' Posonyi és Budai réfek is ;

amaz 247 f Frantz. Lineát foglal magába és 100.

Pos. réfre 71 | 's 4. Budaira 3. Bétsi réf megyen.

A' Sing pedig úgy van a' Bétsi réfhez , mint 4. 5.

A' Magyar Országi mértfőldek közzül 13. jő az

Aequatornak 1. grádussára; 4400. Alsó - Austriai

öl van benne és közönséges számlálás szerént 8.

Magyar mf. 9. Austr. posta mfőldet teszen. Cseh

Országnak is vannak tulajdon réfjeij ámbár rend-

BetieL

b) Ezüiiben : 5. Lirések - - - - - 1 f. 55^ k r.

2. Lir. 46J

1. Lir. 23|

ezeken kivül 1 J { Lirések is vannak.

c) Rézben: 1. 2. 3. és 5. Centesiraii darabok, melly utolsók SoIJik~

>ak is neveztetnek.
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szerént az Austriaiakkal él. 21. Cseh Orsz. réf- =s

16. 's 100. Morvai réf e=s 101. f Bétsi réffel: és 16.

Cseh Láb vagy öl = 15. Bétsi lábbal vagy öllel.

Vegre a' Dalmátziai réf is hülömbözih az Austriai-

tóJ. 10O 65 \ Bétsi réfet teszen.

2. A' Lapok , nevezetesen a' főldek mértéke a'

Hóld, melly 1600- Q ölet, vagy 54,571. Frantz.

n Lábat teszen,, és 3. Alsó-Austríai véka magot

lehet belé elvetni.

3. A' Gabona mértékek: A' Muth , melly 30.

mérőt, 1. mérő pedig, mellyel minden gabona ne

mek , Liszt, Gyümőlts, Mag, és Dió szoktak mé

rettetni, 3100. Fran. Kubik ujjat teszen, és elosz-

tatik i \ 's \ 6őt ~ részre is. Magyar Országon

az 1807. ki Ország Gyűlésen közönséges mértékül

fel vett, 64. ittzényi 's 2. vékányi és a' közönsé

ges életben az Austriaival egyenlő Posonyi Mérő

használtatik, a' honnan egy Véka 32. ittzét teszen;

de szokásban van á' Pesti Mérő is, melly 3. véká

ból 's Máramaros és a' szomszéd Vármegyékben a'

köböl , melly 2. Posonyi Mérőből , az az 4. véká

ból áll. Galicziában a' Korschettzel , melly 2. Alsó

Austriai mérőnyi , Cseh Országban a' Strichel él

nek, mellyből 21. 32. a' Morvai mérőből pedig 6.

6 ~. Alsó- Austriai Mérőt teszen; Tyrolisban a'

Star van szokásban, melly 8. Kupa, vagy 1. Ma

gyar Országi véka. I

4) A' higság , nevezetesen a' bor mértékek : Al

só- Austriában: a' Fiader , melly 32. akó; a' Drei-

ling , melly 30. akó; 1. hordó, melly 10. akó.; az

akó melly 40. pint, de néha 42-reis számlálják ; az

ital mérték vagy az Achtring 4. meszely, 1. nagy

meszely 3. fertály, 1. meszely 2. fertály, VI. pfifF

egy 1. fertály vagy £ meszely. Egy hordó Ser

Bélsben 's Austriának több tájékain 2. akójával szám

láltatik. — A' Magyar Országi nagy hig mérték a'

7
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Posonyi akó (melly hasonlóképpen az 1807. ki Dietán

tétetett közönséges mértékké, 's mellyel, a' Felső

Magyar Országi akót használó Rusztot és Sopront

kivévén , él egész Alsó Magyar Ország) , ez \ pin

tel nagyobb az Alsó-Austriai akónál, hanem a.' kö

zönséges életben 36—38. pintet teszen ; a' felso Ma

gyar Orsz. akóból pedig 4. teszen 5. Alsó-Austriai

akót. A' Cseh Országiak: L hordó bor 4. akó, 128.

pint, 512. meszely; 1. pintben 96 £ Frantz. Ku-

bik uj van és 20. Cseh Orsz. pint 27. Alsó-Austriait

teszen, és igy 5. Cseh Orsz. pint 6 | Austriait ád.

A' Morvai ital mérték 3. Alsó-Austriai messzely.

5. A' Nehézség mértékek : Austriában : a' Má

zsa , melly 100. fontot, 1. font 16. Untziát, vagy

3,2. Latot, 1. Lat 4. nehézéket teszen. Az Arany

mértékek: a* márk, karat és grán; 1. márkban 24.

karat; 's 1. karatban 12. grán van: ezüst mérté

kek: a' márk, lat és grán: 1. ezüst márk 16. la

tot, 's 1. lat J8. gránt teszen. A' Patikabeli font

teszen 12. Untziát,- 1. Untzia 8. Drachmát, 2.

Drachma 3. Scrupulust, 1. Scrupulus 20. árpa vagy

paszuly szemnyi nehézséget, és igy 1. Untzia = 2.

Lattal és 1. Drachma = 1. nehézékkel. Ezen itt

elő számlált mértékekhez hasonlók a' Magyar Or

szágiak is, hanem szokásban van még ezeken kivűl

a' határ széleken a' Török Oka is , melly 2 ~ Bétsi

font. Cseh Országban 1. mázsában 120. font, 1.

fontban 32.- lat van: és igy 100. Cseh Orsz. font

91 |. Bétsi fontot és 1. Cseh Orsz. mázsa 110 i.
3 4-

Bétsi fontot nyom 's 108 |. Cseh Orsz. font teszen

1. Bétsi mázsát.

II.) Az Olasz Országi Státusokban: 1) Hosszú

ság mértékek: a) Mailandban : a' Braccio (réf), 100.

Brac s= 75 \ Bétsi vagy 98 | Prágai, és 4. Br =»

*) 3. Bétsi réffel. — A* Mailandi Láb = 3. Bétsi

*} Ez a' jel ;= annyit tesz mint egyenlő.
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ujjalj és 3 \. Lineával nagyobb a' Bétsi Lábnál)

közönségesen 4. Mailandi láh = 5. Bétsivel, ám

bár 3. Bétsi linea külömbség van közlök. Á' Lom

bárdiai mértfőldek közzül 67 \ megyen egy grádus-;

sára (melly 15. Geogr. mf.) az Aeguatornak, i-beri

872. Alsó-Austria öl van , és igy 4 ^i| teszen egy

Austriai posta mértfőldet.

2) A' lapok és főldek mértéke a* Pertica , melly'

24. Tavoleból Vagy 96. Cavezziből és 209, Bétsi Q,

ölből áll, *s e5 szerént kevéssel több ~ Austriai

Hóldnál. j

5) Legnagyobb Gabona mérték V Mina, L

Minában van 14. Rubíi , 28* Moggí vagy SaCci,

224. Stari vagy Staji és 448- Starelli és ezen utol

sóban 2 Quartari. 100. Stari 28 | Aust. és igy 1.

6acco (5Sák) i mellybeh 8. Stari van , 2 i Aust.

tnérőt, 's következésképpen 1. Miha 62* Aust. mé

rőt teszen. A' Zabot Cargavaí mérik^ melíybe 9<

Staji, az az 2 j Atlsi. mérő megyen j a* riskása

mérték Somaj áll 12. Stajiból Vagy £ Austriai

merobol.

4) Hig mértékek : a) Bor mértékek ; legnagyobb

a' Brenta, 1. Brentábail van 3. Star, 6* Mlne, 12*

Quartari, 48. Pinte, 96.Boccali. 100. Pinte 105 £

Aust. pintet teszen, a' honnan 1. Mailandi Piutá

valamivel kevesebb az Austriai pintnél; 1. Brenta

t= 1 J Aust. akóval, b) Olaj mértékek: a' Rubbio*

melly mintegy 38 í Bétsi font. ' .>

5) Nehézség mértékek : a' Peso grosso ái

Quartjával, 28. Untziájával; és a' Peso sottile 12»

üntziájával. 100. Peso Grosso = 134 i és 100.

Peso sottile s= 57 ~ Bétsi fontal. — Az Arany j

ezüst., és pénz nehézsége: 1. Márkban 8. Untzia ,

192. Denári, 4608. Grani foglaltatik. 100. márk

«= B5i Bétsi Márkal.

...7* <i;.íf
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b) Mántuában : 1) Hosszúság mért. a1 réf (Brac-

cio), 100. Br =? 82 f Bétsi vagy 108 f Prágai

réfíel. — 2) A' Lap vagy főld mérték a' Doppia ,

2. Possessionejával , 1. Possessione pedig 35—40.

Biolcányi, és 1. Biolca 860. Bétsi D öl. 3) A'

Gabona mért. a' Staro. 100. St. = 56 | vagy 30.

Stf, = 17. Aust. mérővel. 4) Az Olajat Moggioval

mér;k; 1. Moggio = 78 | Aust. pintel, és mint

egy 187. Bétsi fontot nyom. 5) A' nehézség mért.

a' Rubbo 25. fontjával, 1. font 12. Untziájával

's a' t. 100. Lombárd. font 56. £ Bétsi font. Arany,

ezüst mértékei azok, mellyek a' Mailandiak.

c) Velentzében : 1) Hosszúáág mért. a' réf,

mellynék neve itt is Braccio , 100. Braccio selyem,

matéria = 82. és 100. Br. gyapju, pamut és vá

szon nemű === 87. Bétsi réffel. A' Láb , mellyből

6, megyen 1. Passorá, 1. Lábat, 1. ujjat és 1 -£

Lineát teszen Bétsi számlálás szerént. A' mértfbl—

dek közzül 60 — 62 megyen az Aequatornak d .

grádussára 's i. Velen. mf. 967. | Bétsi öl, és igy

nem egészen \ Aust. posta mfőld.

8. % Vallássa. Uralkodó Vallás a' Katholika.

Magyar Országban , Erdélyben , és a' Lombár

diai -Velentzei Kir. a' Protestánsok, az az a' Re

formátusok és Lutheránusok , valamint a' Görögök

is a' polgári alkotmánynál fogva ugyan azon jus

sokkal birnak, mellyekkel a' Katholikusok , melly

egyenloség a' Német Szövettséghez tartozó Tarto

mányokra nézve a' Szövettség Actáin , a' Státus

többi részeire nézve pedig a' II. Jóseftől 1781. ki

adott és az őtet az Uralkodásban felváltó Bölts II.

Leopold által megerősittetett türedelmi parantso-

laton (Edictum tolerantiale) fundáltatik. — Lássuk

már most

A) A' Katholika An3'aszentegvházat. Ez a''

mint már emlitém az uralkodó u. m. a' mellyen
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23/978/000-en vannak, ide számlálván az egyesült

Görögöket és Örményeket is (Magyar Orsz. 1805.

4/670/621. vóltak)-, 's egyszer'smind leggazdagabb.

Lichtenstern a' papi Jószágokat 200. mil. 's a' Cseh

Országiakat magokat 25. mil. forintra betsüli.

Jóllehet a' Pápa az Anyaszentegyház Fejének lenni

megesmertetik , a' Pápai Bullák és Végzések mind

azáltal tsak annyiba kötelező erejűek , a' mennyi-'

ben az Uralkodó megengedi. A' Római fő itélő

Székre, az úgy nevezett Rota Románára *) való

fellyebb vitel egy általjában meg van tiltva, és a'

Ferenlz Császár 1816 ki parantsolatja szerént a'

Püspököknek nem kell ezután megvisgáltatás és fel-

szenteltetés végett Rómába menniek. Az Austriai

Ekklésiai törvény szerént az Ersekek és Püspökök ,

az Anyaszentegyházra tartozó dolgokban legfőbb Bi

ráknak megesmertetnek , Magyar Orsz. és Erdély

ben pedig a.' Káptalanbeli Urakból álló Consisto-

riumnál fogva , mellynek a' Püspökök a' fejei , még

szélesebb kiterjedésű hatalmok van ; ezen Consisto-

rium elött folynak ugyan is a' Ka tholikusoknak min

den házasságbeli pereik, ha tsak egyik fél van is

a' Katholika Valláson : itt itéltetnek meg a' hamis

esküvés (az itélet mondást mindazáltal világi tör

vény szék hajtja végre), valamint a' Testamentom

külső tulajdonságai is. A' Consistoriumtól osztán a'

per az Érsekhez , ettől az Ország Primássához , és a*

*) Ez a' Eota vagy Ruota Romana az egész Katholika Kereszténység

legfelsobb itélo széke, nem tsak az Anyaszentegyházat illető tár

gyakban s hanem az 500. Scudinál jövcdelmesebb papi Jószágo"

kat érdeklő dolgokban is. Áll 12. lő Papokból (praelati) , kik

közt 3. Rómainak , " 1. Németnek , 1. Frantziának '» 1. Spa

nyolnak kell lenni. Gyűlést minden héten kétszer tartanak

a' Pápa palotájában , a' honnan Auditores de la Rotának ne

veztetnek. Nevét némellyek szerént onnan vette , mivel az ité

lő szék pádimentoma kerék forma márvánnyal van ki rakva ,

mások szerént pedig valamelly kerék épülettől , melly hajdan

a' Ilota bcllrén állott még a' régi Rómában.
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primáái itélŐ Széktől különös Királyi engedelem

melleit a' Római Sz. Székhez, vagy az ez állal ha

zánkban megbizott Papi Birák eleibe vitetik fellyebb.

A' Katholika Anyaszentegyházzal egyesittetett még

a' Görög E$cklé$iának is egy része Görög egyesült

Ekklésia *) név alatt, — mellynek kiváltképpen a' Ma

gyar Országi 'Státusokban 787. Galicziában 2467.

Ekklésiákban és Erdélyben 4. Vicáriátusokban 's 65.

fő Esperestségekben igen számos tagjai vannak, —-:

valamint az Örmény Ekklésia is,

A' Papság elosztatik 1) Világi Papságra, rael-

Jyet az Ersekek, Püspökök 's ezeknek Káptalanjaik,

az Apáturok (Magyar Qrsz. 146), Prépostok, Fö

és Al Esperestek > Plébánusok , 's ezeknek Káplán

jaik tesznek. A' Magyar Országi Érsekeknek , Püspök

köknekés Abbásoknak 1792-en-864,776;a' 21. Káp

talanoknak 530,608. és a' Plébánusoknak 1,370,000.

az egyesült Görög Püspököknek 24163. a' Káptala

noknak 9150. és a' lelki pásztoroknak 124,050. for.

jövedelmeik vóltak. Az 1819. ki Királyi parantso-:

lat szerént minden Káptalan vár erősités fejében

jövedelmeinek jö részét köteles a' Királyi pénz tárr

ba béfizetni.

I. A' Római Katholika Anyaszentegyház Érsek

ségei az Austriai Birodalomban;

Az Érsek- 1 I I A' Püspök- 1

siígok I Ezeknek hollyek I | ségek | Ezeknek hellyek

i4. a'lie'tsil 15éU | Aiistriá-1") 1

ban <

( 2

a' St. Pül-iSt. PőltenjAustriábau

teni ' I

a' Linzi lLiqz 1 Austriában

') Ezek , vajaiqint a' Római Katholikusok megesmérik a' Római

Pápát az Anyaszentegyház fejének , és tsak annyiban kúlöm-

bözuek a' Római JCatholikusoktól , hogy Papjaiknak szabad

megházasodni , az Úr Vatsorájával éloknek kenyeret és bort is

adnak , és az Isteni tiszteletet anyai nyelveken teszik.

*) A« ezeu jelbe ( zártakon a* mindenik Érsek alatt lévó Piispo-5
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Az Érsek- 1

ségck I ezeknek hellyek

2. a'Salz-

burgi

Salz

burg

3. a' Prá-

gai,melly

egyszer-

'sraind

Cseh Or

szági Pri-

raússúg Prága

4. az O]

mütz^

5. a' Lem-

bergi.

6, a' Mai-

lancli

Olmntz

Lem-

berg

Mailand

Austriá-/li

bau

Csehor

szágban ^9

10

Morvá

ban I

Gali- <

Ciiában<

16

Lombár- 7X7

diában (18

]19

120

21

laa

)a
2.r>

[26

^27

A' Piispük-

ségek ezeknek bellyck

a' Seggaui

a' Leobeni

a' Gurki

a' Levantéi ,

chez tartozik

a' Cilii Kerü

let is Styriá-

ban

a' Bri*eni

a'Brixeni Pro-

vicariatusVo-

rarlbergben

a' Budweisi

a' König-

gratzi

a' Lentme-

rit/.i

a' Urünni

a' Przemysli.

a' Tynieci

a' Bergamoi

a' Breseiai

a' Coraoi

a' Cremai

a' Crcmonai

a' Lodii

Mántuai

a' Páviai

az Adriai

Cenedai

a' Chioggiai

a' Coucoidiai

Feltrei és

Bellanoi

Griitz

Gösz

Klagen

furt

S. Andi-

a' Klagen

furti Ke

rületben

Brizen

Feldkir-

rhen

Budweis

König-

gratz

Leut

nieritz

Hniiiit

Przemysl

Tyniec

Bergamo

Brescia

Coiuo

C'rcma

Cremona

Lodi

Mántua

Pávia

Adria

Ceneda

Chioggia

Concordia

Feltre

Styriábar*

Styriában

Illyriában

Illyriában

Tyrolisb,

Tyroljs-

ban

Cs4 Or

szágban

Cseh Or

szágban

Cseh Or-'

szagban

Morvában

Galicziá-

ban

Galicziáb,

Lombár-

diában

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

Yelentzei

Kir.

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

köket kell érteni , vagy más szókkal , hogy az elüttök álló

Érsekség SulFraganeussai , u. m. a' többek közt , mellynek Ki—

«eki Székéhez viszik a' Püspökök az ő Consistoriumok előtt

folytatott pereket fellyebb.
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ezeknek hellyek

Velen-

tze

Zára

Spalato

Rágusa

Eszter

gom

Kalotsa

a'Ve-

lentzei

Király

ságban i

Dalmá- j34

tziábanSőő

V36

57Dalmá-

tziában

Dalmá-

tziáb

»{

58

L39

[40

[ii

42

43

41

A' Püspök

ségek

M agyar

Ország

>ban

145

U6

'47

U8

49

50

Magyar

Ország

ban 53

Pádua

Treviso

Udine

Verona

Vicenza

Parenza

Arbe

Veglia

Lesina

Macarsca

Nona

Scardona

§ebenico

Trau

Curzola

Cattaro

Péts

Besztertzc

Nyitra

Győr

Szombat

hely

Fejérvár

Veszprém

Vátz

Zágráb

Temesvár

AzÉrsek

ségek

7. a'Ve-

lentzei

Patriar

chátus ,

egyszer-

'smind

Dalmá-

tziai Pri-

8. a'Zárai

9. a' Spa-

latoi

10. a'Rá-

grisai

.

il.azEsz-

tergorai ,

egyszer-

'smind az

Ország

Primás-

sága

12. a'Ka-

lotsai

ezeknek hellyek

a' Páduai

a' Trevisoi

az Udinei

a' Veronai

a' Vicenzai

a' Parenzai

az Arbei

a' Vegliai

a' Brazzai ,

Lesinai,Lissai

a' Macarscai

a' Nonai

a' Scardonai

a' Sebenicoi

a' Traui

a' Curzolai

a' Cattaroi

a' Pétsi (40.

ezer i'or papi

jövedcl cm-

melvagy Con-

gruával)

a' Besztertzci

a'Nyitrai(40.

ezer for. jöv.)

Gyori (40.

ezer f. jöv.)

a' Szombathe

lyi (24330. f.

jövedelem.)

»' Fejérvári

(28,000. for.

jövedel.)

a' Veszprémi

(40,000. for.

jövedcl.)

a'Vátzi(40000

for. jöv.)

a' Zágrábi

(ő6OOO.f.jüv.)

a' Csanádi

(40000-f.jöv.)

Velentzei

Kir.

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

lllyriában

Dalmá-

tziában

lllyriában

Dalmá-

tziában

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

Magyar

Országban

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

Horvátor

szágban

Magyar

Országban
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*">":r'

Az Érsek- I

ségek I ezeknek hellyek

12. a' Ka-

lotsai

 

'

13.azEgii

 

Kalotsa

A* Püspök

ségek ezeknek hellyek

Eger

Magyar 5í

Ország

ban

55

56

Magyar

űrszág-

ban

Függet

len

Püspök-

ségek

r7

1*58

59

60

61

62

63

61

65

a' Diakovári Diakovár Tót Or

vagy Bosniai , szágban

vagy Szercrai,

(36000. f.jöy.)

a' Nagy Vára- Nagy Vá Magyar

di (40000. f. rad Országban

jövcdel.)

a' Zengi Fiume a' Magyar

(10,000. for. LiUorale-

jöv.) Ide lehet bari

számlálni az

Auranae Pri

ort is 11,000.

for. jöv.)

az Erdélyi Károly Fe

jérvár

Erdélyben

a' Szathmári Szathmár- Magyar

(22725 forin. Németi Országban

Congr.)

a' Szepesi a' Szepesi ugyan ott

(32,000.f.jöv.) Vár.

a' Hosnyói Rosnyó ugyan ott

(18,049.f.jöv.)

a' Kassai Kassa ugyan ott

23266. forin.

Pongr.

a' Görzi Görz Illyriában

a' Laibachi Laibach ugyan ott

a' Triesti Triest ugyan ott

a' Trienti Trient Tyrolisban

II. A' Görög egyesült Érsekségek és Püspökségek :

l.a'Lem-

bergi ,

Haliczi ,

és Kami-

nieci

Lem-

berg

Gali-

cziában

a' Przemysli Pracmysl Galicziá-

ban

•

2. az Esztergomi Érsek

Suffraganeusai

A' Püspök
.

ségek ezeknek hellyek

az Eperjesi Eperjes Magyar

Országban

a' Munkátsi Ungvár ugyan ott

a' Nagy Vá- Nagy Vá ugyan ott

radi rad

a' Körösi Körös Horvát

- Országban
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2. az Észt ergomi Érsek

Suflra ganeusai

A' Lem- I Lem- I Gali- I —

bergi [ berg | cziában I «-

 

ezeknek hellyek

Fogaras ,

tulajdon

képpen -

Balásíalva

Erdélyben

III. Az Örmény egyesült Érsekség és Püspökség

Mind ezeket ! a' Monárcha nevezi ki , nevezetesen

a' Lembergi Örmény Erseket az 1819. ki egyezés

szerént, mellynél fogva a' Pápa az Örmény Érsek

kinevezésse jussát Ferentz Császárnak örökség sze

rént által engedte. A' Katholikus Clerus elosztatik

2) Régulás Papságra (Clerus regularis), mel-

lyet az Apáturságok' (261) , a' Klastromok (520)

mintegy 10/000. Szerzetesseikkel , a' 14. Görög és

2. Örmény, 's 110. Apátza Klastromok tesznek. Ide

lehet még a' 8, Dámák és 6, Kisasszonyok nevelo

intézetjeit is számlálni. Magyar Országban magában

147. Apáturság , 106. Prépostság, és 1802-ben a*

25. Piárista, 81. Franciscanus , 11. Minorita, 11.

Capucinus, 11. Misericordianus, 1. Augustinianus ,

1. Carmelita, 5. Servita, 3. Dominicanus , öszve-

séggel 147. Klastromokban 2445. Szerzetesek, —

a' Cseh Országi 76. Klastromokban ÍJ 08. Szerz. —

a' Morvai 29. Klast. 359. Szer. — a' Galicziai 70.

Klast, 831. Szer. és a' Tót Országi 10. klastromok

ban 131. Szerzetesek vóltak. Jésuiták is vannak Ga-

licziának Tarnopol és Lemberg nevű Bárossaiban,

a' hol minekutánna 1820. az Orosz Birodalomból

kiüzettek, telepedtek meg az Országló Szék enge

delmével; nem külömben hellyre állittattak 1820,
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a'Redemptoristák vagy Liguorianusok *) is Bétsben.

A' Piáristáknak Magyar Orsz. és Erdélyben 1821-

hen 25. Cqllegiumok és 351. Tagjaik -vóltak. Egy

igen jóltévö Szerzet az Irgalmas Szerzeteseké (Mi-

sericordianus), kiknek foglalatosságok 's kötelessé

gek a' betegek ápolgatása és gyógyitása ; ezek az 5

25. Klastromjaikban 1823. 14,469. betegeket vet

tek bé, kik közzül tsak 1307-ben hóltak meg. Ezt a'

Szerzetet legelőször Lichtenstein Hertzeg telepitette

meg Feldspergen Austriában , Spanyol Országból

1605. egynéhányat kihiván közzülök. Az egész Kat^

holjkus Clerus 38/000. tagokból áll. — Lássuk

B) A' Görög nem egyesült Ekklésiát, vagy az

Ó Hitueket (Starowi), kik 2814378. vannak (ÍVÍa^

gyar Országban 1805. 1,121,610-en vóltak). Fejek

ezeknek, valamint a minden esztendoben tartatni

szokott fellyebb vitel itélö Székének (Appellatorium)

is , a' hol igazitódnak el a' Püspöki Székekről ide

apellált tárgyak, a' Karlovitzi Metropolita, a' ki

mellett az Apellatoriumhan még 2. Püspök, 2.

Protopresbyter , 2. Archimandrita és 2. Pap van.

A' nem egyesült Görög Clerus (Papi rend) is vi

lágira , a' hova a' Püspökök, Protopopák vagy Fő

Papok (Archi Presbyter) , kik a' Kathedraüs Ekklé-

siák vagy Káptalanok Fő Papjaik , Fo Esperestek ,

Al Esperesnek és a' közönséges lelki Pásztorok tar-r

toznak és b) regulás Papságra osztatik , mellyet a' Fq

Apáturok (Archimandriták) , Klastromok Előljárói

(Higumenos) , Szerzetesek (Kalugerek) , és Anacho-

reták, vagy magánosságban élő Szerzetesek

formálnak. Valamint a' Metropolitának , ugy a'

Püspököknek is Magyar Országban az Ország Gyű

lésen Szavak és Üléssek van, mint a' Katholikus

*) Így neveztetnek Liguon Alfonjustól egy S. Agata de Gotiba

való Püspoktol Nápolyban , a' ki ezt a' Szerzetet alkotta.
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Érsekeknek 's Püspököknek.

egyesűlt Érsekek 's Püspökök:

A' Görög nem

Az

Érsekség ennek hellye

l.a'Kár- Kárlo- a' Tót

JüTitzi vitz Országi

katonai

hatúr

szélen

Függet

len

í'-isnnk-

ségekí
I

1 Püspökségek ezeknek a ' hellycik

i 1 Ó Arad

Magyar

az Aradi Országban

1 %
a' Bátsi üj vidék ugyan ott

j 3
a' Budai Buda ugyau ott

\ 4 a' Pákrátzi Pákrátz Tót Or

szágban

1 5 a' Temesvári Temesvár Magyar

Országban

6 a' Versetzi Versetz ugyan ott

. 7 a' Carlatadti Carlstadt Horvát

Országban

8 a' Dalmátziai Sebenico Dalmá-

és Istriai tziában

9 a' Bukovinai Czernovitz Gali-

tziában

10 az Erdélyi Szeben Erdélyben

A' Metropolitát, a' ki semmi Pátriárchától se függ

magok az O hitűek választják 75. követeik által egy

Királyi Comissarius jelenlétében; ugy nemkülöm-

ben a' Püspököket , is a' kik a' Királyi Diploma ál

tal erősittetnek meg hivatalokban és egy Királyi

Comissariustól eskettetnek fel; a' közönséges Iste

ni tiszteletlel foglalatoskodó Papok legfellyebb tsak

Protopopák lehetnek , mivel a' Püspökök a' Klas-

trombeli Papok közzül választatnak , kikből lesznek

ösztá.c .idovel a' Metropoliták.

Magyar Országban 1817. vóltak 1,497,305. ó

>;], Kiíistromok 233. Kalugerekkel , és

v.y . tAkiésiák 2101. Papokkal; Erdélyben

i 'n« , :)'.)!. Papokkal; Bukovinában 2. Klas-

-. Kaío.naj vidékeken 3. Klastrom, 374.

) .:.i í'.;l. üskoia. A' Papok száma öszveség-

r; ..!:.(.'

A -'.■='£i

írom ;

Ekki''■

gel 6114. ',»

C) A í''otestánsokat, az az a' Reformátusokat

és Lutheránusokat. Ezek a' II. Jósef Császár 1781-ki

türedelmi parantsolatja (Edictum tolerantiale) sze-
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rént, tnellyet II. Leopold is megerősitett, az egész

Birodalomban tökélletes Vallásbeli szabadságot nyer

tek, és azzal az attya nemes szivével biró Ferentz

Császár alatt tellyes mértékben élnek is; Templo

mokat épithetnek , és Oskolákat állithatnak fel , de

tulajdon költségeken. Leg főbb igazgató Székek a'

Galicziában és a' Német örökös Tartományokban

lévo Protestánsoknak, valamint a' Reformátusok

nak , úgy a' Lutheránusoknak is a' Bétsi Consisto-

rium , melly (Katholikus) Püspöki hatalommal kor

mányozza ökel, 's a' melly alatt vannak a' külömb-

féle provinciákban lévő Superintendentziák : Magyar

Országban pedig a' N. M. Magyar Királyi Helytar

tó Tanáts felvigyázássa alatt tulajdon $uperinten-

denseik (ezek Papi), Fö Kurátoraik (ezek világi

Személyek) igazgatják a' Reformátusokat; ezeken ki

vid vannak még mindenik Tractusban, mellyekre

a' Superintendentziák felosztatnak , Esperestek , kik

Papok , és Coadjutor Kurátorok , kik világi embe

rek , és a' Superintendentziától függenek , melly-

nck Consistoriuma a' Superintendensből , Fö Ku

rátorból , Generalis Notáriusból , az Esperestekből

és Coadjutor Kurátorokból áll. A' Lutheránusok

nak hasonló alkotmányok van az Ekklésia igazga

tássára nézve a' Reformátusokéhoz, kivévén a' Ge

neralis Inspectort, a' ki a' Reformátusok fő Kurá

toraikhoz hasonló tekintetű Inspectorok felett van,

's az egész Kormánynak feje.

a) A' Helvétziai Vallástételt tartók , vagy Re

formátusok, kiknek számok 1/584.^716. •

Austriában a' Bé

tsi Conaistorium J

alatt

Superinten-

dentziáik ezeknek hcllyek

az Ennsen alól

lévő Austriai Be'ts Austriában

a' Cseh Országi Gischell Cseh Országb.

a' Morvai Ingrowitz Morvában

a'Galitziai,"melly

tsak Esperestség Lemberg Galitziában
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Superintm•-

dentziáik j eteknek, hellyek.

a' Tiszán in-> Miskóltz Magyar Orsz

nen lévo

a' Tiszán túlj Debretzen ugyan, ott

Icvíi '

Dunán innen:

I =:

Pest agyan ottC"

léVő |
r*

a' Dunán túl Dad ugyan ott

lévo *

az Erdélyi Nagy Enycd Erdélyben

A' Reformátusok

A' Magyar Királyi

Helytartó Tanáls

lel vigyázassa alatt.

Aa Erdélyi Kor

many Szék ((iii-

bernium) felvigyá-

zássa alatt

A' Reformátusoknak Magyar Országban 1384. anya

Ekklésiáik, Erdélyben 587. Cseh Országbán 52.

Morvában 17. Galitziában 13. az Ennsen alól lévő

Austriában 2. öszveséggel 2035. Ekklésiáik vannak.

b) Az Augustai Vallastételt tartók, vagy Lu

theránusok, kik 1/119/739. vannak

J

Superinten-

dentziáik

A' Superintendentziák

liellycik

 

A' Bétsi Consis

torium alatt

A' N. M. Királyi,

Helytartó Tan:

felvigyázassa

Az Erdélyi Ko

máriy Szék felvi

gyúzássa alatt.

irályi/ 6

'anátÁ-

alatt. J 7

J:

az Ennsen alól

lévo Austriai ,

Styriai , IJlyriai,

Velentzei

az Ennsen felyül

lévő Austriai

a' Cseh Országi

a' Morvai és Szi

léziai

a' Galitziai

rosi I

a' Tiszán in-"

nftn's túl lévő/

az Erdélyi

Béta

Scharten

Prága

Biclitz

Lemberg

Modor

Sopron

Besztertze

Tiszóltz

Bercthaloin

Austriában

ugyan ott

Cseh Országb<

Sziléziában

Galicziában

Magyar Orsz<

ugyan ott

ugyan ott

ugyan ott

Erdélyben
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A' Lutheránusoknak Magyar Országban 451. Mor

vában 24. Erdélyben 286. Galitziában 14. Cseh Or

szágban 12. és Alsó 's Felső Austriában 28. átal-

jában véve 807. Ekklésiáik, és mind a3 két Vallás-

tételt tartóknak mind öszve 8400. Papjaik vannak.

D) Az Unitáriusok, vagy Sociniánusok, vagy

Szent Háromság tagadók (Antitrinitarii) tsak Er

délyben találtatnak , és a' Protestánsokéihoz hason

ló szabadságokkal élnek. 110. anya és 54. leány

Ekklésiáikban lévő 111. Papjaikat a' Superinten-

dens, Generalis Synodus és a' Kolosvári Consisto-

rium igazgatják. Számok 49/000.

Az eddig elő számlált Keresztény felekezeleken

kiviil vannak még a) Mennoniták *) is Galitziában

á' Szczerzeeczi Uradalomban 20. familiákban 128-an

b) Philippovánok vagy Lippovánok Bukovinában

8800. Lélek, egy ágok az 1652. Orosz Országban

esméretesekké lett Roskolnikoknak , és magokat fő

képpen a' dohány eránt való gyülőlségek , képek

imádása , és azon szokások által , hogy a' hólt tes

teket megégetik , külömböztetik meg ; tsendes és

erköltsös életek miatt II. Jósef Császártól sok szép

privilegiumokat kaptak.

A' Keresztény Papok száma az Austriai Biro

dalomban öszveséggel 64,000-re megyen; legszá-

mosabban vannak pedig a' Lombárdiai-Veleptzei

Királyságban.

E) A' 'Sidóknak , kik tsak megszenvedtetnek ,

294. Synagogáik, 100. Oskoláik, 1. Fő Tanitó in-

tézetjek Brodyban, és 1. Tanitókat formáló Osko-

lájok van Lembergben. Magyar Országban 42. Mor

vában 52. és Cseh Orsz. 59. Synagogák számláltat

nak. Számok az egész Birodalomban 447/900-at

teszen ; legszámosabban ostorozzák pedig Galiusiát

Lásd Nagy Britannia leírását a' 6ő. Ia{>.
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és Magyar Országot, melly utolsóban 157/000-en

vannak.

9. §. A' Tudományok és szép Mesterségek. A'

sok részekbol és sokféle Nemzetekből álló Austriai

Birodalomban legnagyobb kiterjedésű a' Német Lit-

teratura, mellyben már annyival is inkább iparko

dik akármelly nyelven beszéllő nemzet tagja ma

gát tökélletesiteni , mivel a' közönséges dolgok fo-

lyamatja németül megyen, a' honnan ez a' Tudo

mányoknak minden ágában sok jeles munkákkal di-

tsekedhetik , melly ditsőségben mindazáltal nem tsak

magok a' Németek , hanem más NenTzetek is , (fo

képpen pedig a' Magyarok) részesülnek , a' kik közt

tsak nem mindenik miveltebb ember 3—4 's néha V

több nyelveken is jól beszél, és a' kik alig vanol-

lyan tudomány , mellynek tökéletesitésében részt

nem vettek vólna, kiváltképpen pedig a' szép Lit-

teraturában , Philologiában , Ternlészet Históriá

ban foképpen a' füvészségben , gazdaságban (Oeco-

nomia) , Physicában , Meteorologiában , Mathesis-

ben , Históriában , Diplomaticában , Numismaticá-

ban , Geographiában , Statistikában , Orvosi 's Tör

vény Tudományban. Egyébaránt az Austriai Bölts

Uralkodók alatt mindenik nemzet hazai Litteratui

ráját szabadon tökelletesitheti , a' minek , Valamint

a' inpistan ditsőségesen Uralkodó I. Ferentz nemes

gondolkozássa módjának tsalhatatlan tanúbizonysá

ga, a' Hazánk több érdemes Nagyainak adakozó

ságokból felállitandó Magyar Akadémiának , az

1827-ben költ Kir. Kegyelmes Resolutió által va

ló jóvá hagyattatássa. A' Slavus Nemzetek nyel

veik közt legmiveltebb a' Serbus nyelv. A' Lom

bárdiai- Velentzei Királyságban mindenek felett az

Olasz Litterátura virágzik , mellynek az ott lévo szá

mos tudos társaságok .által , egész Olasz Országban

már régólta ez a' Tartomány a' fő hazája Megjegy-
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zést érdemel a' Velentzei Örményeknek a' magok

Litteraturájok körül való faradozása is, kik 1819.

109. kéz iratot nyomtattattak ki.

A' szép mesterségek közt legtöbb betsülői van

nak a' Musikának ; ki elött nem esmeretesek a' hi

res Mozart (szül. Salzburgban 1756), Haydn (szül.

Rohrauban 1732), Salieri (szül! Legnanoban 1750)

's mások neveik? Leg kitetszőbbek a'musikára néz

ve minden Nemzetek közt a' Csehek és az Olaszok.

Egyébaránt, hogy az Austriai Birodalomban a' töb

bi szép mesterségek , nevezetesen az Épités , Raj

zolás , Metszés , Kőnyomtatás (Lithographia) , 's

Képfaragás *) is virágoznak , a' számos mivészek re

ginek munkáj ellene mondhatatlanul bizonyitják. —

Most mán^assuk

IV?l köz nép Oskoláit.- Nem fordit egy egy

Eur^ai Tartomány olly nagy figyelmetességet a' nép

Tj^elődéssére mint az Austriai örökös Státusok , a'

10I az 1819-ki által nézessek szerént a' nép Osko

láinak, Cseh Orsz. Morvában, Sziléziában, Gali-

tziában, Austriában, Styriában , Kárinthiában,

Tyrolisban , és Vorarlbergben , Illyriában és a' Lit-

toraléban 9217. Ekklésiákban 160. fó (Capitalis) és

9325 alsó (trivialis) Oskolák találtattak és igy né

mel lyik Ekklésiában több is vólt egynél , és az

1,485,536. oskoláztatható 6—12. esztendős gyer

mekek közzül 940,713. járt Oskolában.

A' Nép Oskolái közzé lehet a' Normális Osko

lákat is számlálni, a' mennyiben a' Trivialis Osko

lákban tanittatni szokott tárgyak bővebb előadás

sa egyik tzéljok , a' másik pedig a' Trivialis Osko

lákba menendő Tanitók formálássa 's előre való ké

szitesse, kiknek tehát az itt előadott mód Normáúl

vagy sinór mértékül szolgál, a' honnan kapták ne

veket is.

*) Ki nem esméri éidemes ha/.ánkfiát Feientzyt ?

• . t
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Cseh Országban *) 1811. 2563. nemzeti és 45.

Leány Oskolák ; 10,606. Oskolás hellyek , ezekben

357,647. oskoláztatható gyermekek, 1073.^ osko

látlan helyek, ezekben 18185. Oskolában járható ,

*s mind öszve 284,721. Oskolába járó gyermekek

voltak a' Katholikusoknál : a' Protestánsok közt pe

dig 3368. oskoláztatható gyermekek közzül 3048.

járt Oskolába.

Morvában és Sziléziában 1627. Trivialis, 12.

Leany Oskolák, 3033. Oskolás és 66. Oskolátlan

helyek; amazokban 196,281. ezekben 1294. Osko

láztatható , öszveséggel 149,482. Oskolába járó gyer

mekek voltak.

Austriában az Ennsen alól 1008. Trivialis, 16.

Leány, 4479. Oskolás, 106. Oskolátlan helyek, amaz

okban 111,191. ezekben 4320. Oskoláztatható 's az

Ennsen felyül lévo Austriában a' Salzburgi , Inni és

Hausrucki kerületek nélkül, 275. Trivialis, 5. leány,

120. Vasárnapi Oskolák, 2964. Oskolás hellyek,

40353. Oskolába járható és 32787. Oskolába.járó

gyermekek számláltattak ; Oskolátlan helly egy sints.

Styriában 's Illyriának Klagenfurt nevű kerü-

letjében 456. Tr. 6. Leány Osk. 2630. Oskolás,

4068. Oskolátlan hellyek, amazokban 45026,.ezek-

ben 41042. Oskoláztatható és 37754. Oskolába já

ró gyermekek vóltak. Magában Gratzben Styriának

Fo Várossában 1816. 15. közönséges Fiú és Leány

és 6. megengedtetett magános (privat) Oskolák szám

láltattak , 1651. fiú, és 1778. leánygyermekekkel;

kik közt a' Normalis Oskolákban 580.fiués a' leány

Fő Oskolában 237. leány vólt. A' Grátzi kerület- i

ben 1815. helyen találtattak Oskolák, 136. helyen/

tulajdon, 9-en bérelt, és 3. helyen ingyen költsö-

, _- t

*) 1824. 2961-re ment a' Nép 's a' Polgárok Oskoláiknak a' szá

ma u. m, 41. fiú, 37. leány, és 2883. elegyes, vagy a Val-^

lás Werént 2512. Kath. 48. nem Kath. 21. 'Sidó , C5 580. ele

gyes Oskolák számláltattak Cseh Országban^

í
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nözott Oskolai épületekben, a' többi 58. helyeken

pedig az Oskolák tsak Paraszt házakban tartattak*

Ezen 205. hellyeken az Oskolás hellyekben 10,199.

fiúk, és 8616. leányok, mind öszve 18815-^ön és

az Oskolátlah helységekben 4543. oskoláztatható fiú

's 3817. leány gyermekek, öszveséggel 8360-an

irattak öszve. Az Oskolába járó fiúk 2187. 's a'

leányok 1537. mind együtt véve 3724-en vóltak.

Az Oskolába járásra alkalmatos ifjúság száma te

hát 27205-öt, az Oskolába járóké 2097 5-öt, 's a'

Falun tanitás nélkül maradtaké 6230-atlett, 1815.

voltak a' Falun 158. falusi tanitók, es 69. segédek

a' filialis vagy engedelemnél fogva való mellékes

tanitókon kivül. Normalis Oskolái vannak Reinban,

Wildonban, Voitsbergben , Radkersburgban, St.

Veitban Vogaunál, Stradenben , Gnasban , Alten-

marktban , Friedbergben , Birkfeldben , Bischels-

dorfban , Kirchbergben.

Magyar Országban a* nép tanltássára a' Katho-

liküsoknak 2689. kissebb Nemzeti vagy Trivialis

és 84. nagyobb nép Oskoláik vannak, amazok 2689»

ezek 31 1. és a' 10. Normalis Oskolák , az az a' mel-

lyekben nem tsak a* gyermekek tanittatnak, hanent

a' Nemzeti Oskolák számára is Tanitók készittetnek $

51. Tanitókkal. A' Reformátusoknál pedig a, fel

sőbb 's alsóbb Oskolákban lévő Tanitók száma öí?-»

veséggel 1600-ra, a' Lutheránusoknál 629-re; az

egyesült Görögöknél 382-re, az Ó hitüeknél 1226.

ra, — (kiknek a' Magyar Országban, Erdélyben, Tót

's Horvát Országokban és a' Bánátban lévő számos

Illyriai-Oláh és Görög nem egyesült ifjúság szá

mára 2. Tanitókat nevelő (paedagogicus) intézetjeik

, is vannak, nevezetesen a' Slavus-Serbüsoknak vagy

Illyriaiaknak , a' hova tartoznak a' Rátzok is, 2om-'

borban, 's az Oláhoknak Ó Aradon, mellyek a'

Nemzet költségén fundáltattak) —=- végre a' 'Sidók-

nál 100-ra megyén, 8 *
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Galitziában 1819. 2. Fő Polgári, 53. Norma

lis, 21. Leány, 346. Trivialis, 974. Elementaris

(kezdő) Oskolák számláltattak.

A' Lombárdiai-Velentzei Királyságban a' leg-

kissebb közönségekben is vannak Oskolák , mellyek

a' közönségek Birtokossaik által fizettetni szokott

Adóból tartatnak. Mailandban magában 1819. 18.

Normális Oskolák vóltak, mellyek esztendőnként

26698. Fr. kerültek és 1200. Nevendékeket szám

láltak. Lássuk

II. A' Mesterségek 's kereskedés Oskoláit, vagy

átaljában a' nemzeti Gazdagság neveléssére tzélozó

intézeteket :

A) A' Polgárok felsőbb Oskoláit (Haupt Schu-

le, Schola Capitalis) mellyekben a' közép Klasszis-

beli ifjúság a' mesterségekre és kereskedésre előre

készitletik. Ide tartoznak a) a' Vasárnapi Osko

lák , mellyekben a' kézi mesterség űzők magokat

tovább pallérozhatják, legalább a' mit tanúltak,

ujra tanúlhatják} 1819. az Austriai és Galicziai Stá

tusokban 7176. illyen Oskolák számláltattak ; Ma

gyar Országon nem tsak Budán van ezen jóltévö 's

az ifjúságot a3 Vasárnapi tsavargástól vissza tartó

Vasárnapi oktatás szokásban ; hanem több más hel-

lyeken is ; a' hol tsak az illyetén Schola Capitálisnál

több mint 2. Tanitók vannak , mellyek közzül a'

harmadiknak ez a' foglalatossága: 'b) az industrialis

(munkásságra szoktató) Oskolák , mellyeknek tzél-

jok , mind a* Városi , mind a' Falusi ifjúságot ko

rán dolgosságra szoktatni , és annak a' tsekély kézi

munkákba való gyakorlás által munkálódásban va

ló könnyűséget szerezni: fundálta ezt Cseh Ország

ban (1776.) ama nemes szivű Normális Oskolákra

űgyelő Kindermann, a' ki utóbb Leutmeritzi Püs

pök lett: 1819. az Austriai Tartományokban 465.

industrialis Oskolák vóltak. 1811. Cseh Országban
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37. Fő, 92. indust. 2011. Vasárnapi; Morvában

és Sziléziában 20. Fő, 3. ind. 1548. Vasár. Aus-

triában az Ennsen alól 18. Fő, 50. ind. 107. Vas.

Austriában az Ennsen felyül a' Salzburgi , Inni és

Hausrucki kerületeken kivül 5. Fo 2. Ind. 120,

Vasár. Styriában és Illyriának Klagenfurt nevű ke-

rületjében 10. Fő, 36. Ind. 242. Vas. Gratzben 9.

Vasár. 582 inasokkal, 1. Polgárokat formáló inté

zet 11. és 1. Kereskedői Vasárnapi Oskola 40. Ta

nulókkal; a' Gratzi kerületben 1815. a' Falukban

140. Vasár. 6364. Tanul, és 25. Industr. Oskolák

valtak 713. Tanúlókkal. Fő (Capitalis) Oskolái van

nak Vorauban és Gleisdorfban.

B) A' Felsőbb mesterségbeli pallérozó intéze

teket (Instituta technica): u. m.

a) A' Gazdaság vagy főldmivelés Oskoláit: il-

lyenek Austriában a' Vösendorfi ; Cseh Országban

a' Krumaui ; Magyar Országban a' halhatatlan em

lékezetű Festetits György Grófáltal felállittatott: és

nemes lelkű fia , a' Tudományok barátja 's pártfo

gója Festetits László Gróf alatt szépen virágzó és

hires Keszthelyi Georgicon , mellynek az ott lévo

ifjúság főld mivelésben való gyakorlássára 985 (1200.

D ölös) hóldja van ; és a' Magyar Óvári , melly ha

sonlóképpen igen virágzó állapotban van 's a' hol az

ifjúság gyakorlássára szolgáló főld 13. □ mf, végre

a' Gróf Nákóé Szent Miklóson Torontál Várm. b)

Az Erdő mivelés Oskolái : u. m. Austriában a' Má

ria Brunni Bétshez közel ; Magyar Orsz. a' Kis Már

tom, Keszthelyi, Hradeki; Cseh Orsz. a' Brandeisi

és Gratzeni Uradalmakban lévők, c) A' még Euro

pán kivül is hires Selmetzi Bányász Akadémia ; fun

dálta Mária Thérézia 1760. vannak .benne 4. Pro-

fessorok, kik a' Chymiát, Machinák Tudományát,

a' Bányász Törvényt , a' kettős Számvetést (Scrit-

tura doppia), 's az Erdő mivelést tanitják; 1809.
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ólta egy ötödik ProfesBor által a' Logica , Meta-

physica és Physiea is tanittatik. Az Oskolai pálya 5.

a' gyakorlás ideje 1—2 esztendő d). A' Hajókázás

Oskolája Triestben e). Rajzoló Oskolák minden ne

vezetesebb Normális és Fö (Capitalis) Oskolák mel

lett találtatnak az egész Birodalomban,

C) A' sok mesterségú (Instituta polytechnica)

intézeteket: illyenek

a) A1 Prágai. Fundálták ezt a' Cseh Országi

.Rendek 1806. a' nemzeti Mesterségeknek, főkép

pen a' Len-gyapjú és Pamut manufakturáknak, az

üveg és vas fábrikáknak tudományos Tanitás által

való elömozditássokra. A' Tanitás tárgyai: a' Ma-

thesis pura, Főldmérés Mestersége (Geodásia), Me-

chanica, Chymia, Számadolás, Epités és Rajzolás.

Vasárnapokon 's innep napokon a' rajzolásban ,

Geometriában, Mechanicában 's épitésben oktattat-

nak mind azon Prágában lévő kézi mesterség űzők

is , a' kik ezt az intezetet máskor meg nem látogat

hatják, azomban reájok nézve az emiitett Tudomá

nyok szükségesek. — Sokkal nagyobb kiterjedésű

és tökélletesebb ennél , sőt a' Párisinál is., mellyek-

nél több egész Europában sints

b) A' Bétsi , mellyet Ferentz Császár állitta

tott fel 1815. a' Prechtl kormányozássa alatt. En

nek 3. tulajdonságai vannak, u. m. 1) Tanitó inté

zet ; 2) Mesterségi gyűjtemény (Conservatorium tech-

nicum), és 3) a' Nemzeti szorgalmatosság elomoz-

ditássára való egyesület. Mint tanitó intézet három

osztályokból áll ; a) Realis Oskolából (igy nevezte

tik ez azért , mivel nem tsak a' nyelv , hanem a'

dolgok esméreleivel is foglalatoskodik), melly rész

szerént a' más két osztályokra előre készito , rész

szerént pedig a' polgárok közép Klaszissának mive-

Jödéssét tárgyazó Oskola. Tanittatnak benne: val-

Jás, Német nyelv és hivatalbeü irás mód s szép
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irás , Elementaris Mathesis , természeti 's közönséges

Históriák, főld leirás, Manufakturákba való Raj

zolás, Geometriára és Épitésre szükséges Rajzolás:

Frantzia és Olasz nyelvek ; b). a' kereskedői osztály

ból , a' hol Számadás , kereskedésbeli Számvetés ,

és irás mód , a' kereskedés , és Pénz váltás tör

vénnye , Főld leirás és História 's a' portékák tu

dománnya; végre c) a' Mesterségi osztályból; itt

a' tiszta Elementaris Mathesis (azoknak , a' kik a'

realis Oskolát nem gyakorolhatták), a' tiszta fel

sőbb Mathesis , a' Physica , a' technica Chymia ,

a' Mesterségek Tudománnya (Technologia) , a' Me-

chanica, a' practica Geometria, a' szárazon lévő és

vizi Epités tanittatnak az ezekhez szükséges raj

zolással együtt. — Mint mesterség mivek Conser-

vatoriuma magába foglal a' Polytechnicum Instilu-

tum külömbféle gyűjteményeket, mellyek réssze

rént a' tanitáskor való mutogatásra, résszerént a'

közönséges nézésre és haszonvételre szolgálnak. Hlye

nek p, o. a' Fábrikai mivek gyűjteménnye, — melly

a' Nemzeti munkásságnak Históriai eloadássa , a'

mennyiben a' belfőldi remek munkákat egyről egyig

meglehet benne látni, -?— a' vizi és hid épités kisded

formáinak gyűjteménnyé; a* Technica Chymia La»

boratoriuma, vagy Műhellye; a' physicai Kabi

nét; földmérői eszközök, — a' portékák Tudomán-

nyának gyüjteménnyei ; egy Könyvtár, egy Mecha-

nicai és Mathesisi műhellyel. — A* tanitás közön-

. séges, és a' beiktatás taxáján kivül, melly a' könyv

tár szaporitássára fordittatik, ingyen van. A' tanú

lók száma 7—800. Az ezen intézetben tanuló ifjak

résszerént a' polgári életben lépnek ki a' Mechani-

cával vagy Chymiával atyafias mesterségek gyakor

lássára , résszerént a' kereskedésekben kapnak hiva

talt , résszerént pedig a' szárazon lévő , vizi és hid

épitéseknél 's utak tsinálássánál , főld mérésnél 's

a' t, lépnek közönséges szolgálatba.
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III. A' Tudósok Oskoláit , vagy a' Státus igaz-

gali'issát tárgyazó nevelő intézeteket:

A) Az Alsóbbakat, mellyeknek neveik Gym-

násiumok , 's Grammaticalis Oskolák. *) Egy azon

Státusok közzül, mellyek az illyen Oskolákkal bő-

völködnek az Austriai Birodalom, mellynek 218.

Gymnasiumai 's Grammaticalis Oskolái vannak ; Gym-

nasiumot 178-at számlál; ezek közt 149. a' Katho-

likusoké , 15. a' Lutheránusoké, 10. a' Reformá

tusoké, 2. a' nem egyesült Görögöké; Magyar,

Tót 's Horvát Országokban vannak a' Katholiku-

soknak 6. Királyi Fő Gyranasiumaik u. m. Magyar

Orsz. Budán, Gyorben, Kassán, Nagy- Váradon,

és Posonyban, 's Horvát Orsz. Zágrábban, 1824-

ben 2797. Tan. 52. Királyi Gymn. 14,400. Tan.

's 7. Királyi kissebb Gymnásiumaik 751. Tanú

lókkal : a' Reformátusoknak Szigeten. (Máramaros

"Várm.), Nagy - Kőrösön , Losontzon , Miskoltzon,

Ketskeméten, ezeken kivül Grammaticális Oskoláik

tsak nem minden nagyobb Helységben, a' Luthe

ránusoknak Sopronban és Selmetzen ; 's az O Hi-

tüeknek l.GymnásiumjokKarloviczon, és 2. Gram-

maticai Oskoláik Miskoltzon 's Verschetzen.

B) A' Gymnásiumok 's Universitások közt lévo

közép Oskolákat. Hlyenek

a) A' Lyceumok, u. m. a' Katholikusokéi:

Linzben, Salzburgban, Gratzben, Klagenfurtban,

Trientben , Olmützben , Mailandban, Bergamoban,

Bresciában, Mantuában , Cremonában, Comoban,

Velentzében , Veronában, Vicenzában, Udinében,

Trevisoban , Laibachban , Capo d' Istriában , Inns

bruckban, Egerben, és Kolosváron; a' nem egye

*) Ezek egymástól abban küló'mböznek , hogy a' Gymnásiumokban

a' Grammaticai Tudományokon kivül , mellyek Isupán tárgyaik

a' Grammaticalis Oskoláknak , a' li!lek formáló Tudományok

fStudia Ilimiauitatis) is tanittatnak.
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sült Görögöké Karloviczban , a' Lutheránusokéi:

Posonyban , Lőtsén, és Késmárkon ; végre a' Re

formátusoké Szigeten (Máramaros Várm.)

b) A' Katholikusok Akadémiáik Magyar és Tót

Országokban , u. m. a' Posonyi , Kassai , Nagy-Vá-

radi , Győri és Zágrábi, mellyekben a' Cursus 4.

esztendeig tart, u. m. a' 2. első esztendőkben a'

Filozofiai , 's a' 2, utolsókban a' törvénybeli Tudo

mányokat tanitják négy négy tanitók (1824. vóltak

bennek 1562. tanulók) ; a' Reformátusok Collegiu-

znaik Debretzenben , Sáros Patakon , és Pápán ,

mellyek közt legnépesebb 's legvirágzóbb a' Debre-

tzeni , a' hol 8. munkás Professorok általa' Dogma-

tica és moralis Theologia , az Ecclesiastica Histó

ria, a' Prédikállás mestersége , a' 'Sidó , 's más nap

keleti nyelvek , az 0 és Új Testamentomi Szent írás

magyarázássával (Exegesis) , a' Hazai magános (pri-

vatum) és közönséges (publicum) Törvények , a'

Törvények Históriája , a' büntető Törvények , a'

Magyar Ország Statistikája , a' Filozofiának minden

részei, 's Históriája, a' Mathesis, Physica, közön

séges História , Görög és Deák Litterátura , Ter

mészet História, Chymia, Technologia, a' Német

és Frantzia nyelvek 's végre a' Nevelés és Tanitás

módja jó előmenetellel taníttatnak ; 1825. vóltak

benne 556. felsőbb Tudományokat halgató ifjak,

's az alsóbb Klasszisokban 1500-nál többen; a' Lu

theránusok Collegiuma Eperjesen ; Erdélyben : a'

Reformátusok Nagy - Enyedi , Kolosvári , Maros-

Vásárhelyi és Udvarhelyi Collegiúmaik, valamint

az Unitariusoké is Kolosváron.

C) A' 7. Universitásokat , mellyek a' Bétsi (fund.

1365.), a' Prágai (f. 1348). a' Páduai (f. 1228); a'

Páviai (f. 1361.), a' Pesti, fundálta Pázmán Péter

Esztergomi Érsek Nagy Szombatba 1635. Sok bő

vitések után 1777. Mária Thérézia Budára, 's in

nen II. Jósef Császár 1784. Pestre tétette által , a'
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hol most is szeppen virágzik; a' Lembergi (f. 1784);

az Insbrucki (f. 1815.)

D) A' Tudományok egyes Againak tökélletesi-

téssére szolgáló tanitó intézeteket, Hlyenek: 1) a'

Theologiára nézve: a) a' Katholikusok St. Agoston

nál lévő Világi Papokat nevelő intézetek Bétsben , —

a' Pazmaneum Collegium , hasonlóképpen Bétsben ,

melly lételét Kardinális és Esztergomi Érsek Páz-

mánnak köszönheti, a' ki 1613. egy 28. Magyar

Országi vagy az ezzel egyesült Tartományokbeli if-

jakra (Alumni) való fundátziót tett , kiknek világos

kék hosszú öltözetjek van és a' Püspöki Megyékből

küldetnek oda bizonyos számmal ; — a' Pesti kö

zönséges Seminarium; és a' Klastromokban lévő

's az azokban lakó Szerzetesek számokra való Theo—

logiát tanitó intézetek : b) a* Protestánsoké ; a' Bé-

tsi Fő Theologiai Oskola ; c) az egyesült Görögöké ;

a' Lembergi Orosz Fo Seminarium ; d) a' nem egye

sült Görögöké; a' Karloviczi Seminarium,

2) A' Törvény tudományra nézve : a' Keszthe

lyi Pristaldeum, vagy egy a' Georgiconnal a*

Törvény tudományra nézve öszve kötött tanitó

intézet, mellyben Fiscálisok formáltatnak,

3) Az Orvosi -tud nézve : az Orvosi — Seb

Orvosi Jósef Akadémiája Bétsben , nevét II. Jósef

Császártól , a' ki ezt a' Katonai Orvosok és Seb Or

vosok tökélletesitéssére alkotta 1785. vette; felvi

gyáz reá az Udvari hadi Tanáts ; — az Orvosi Seb^

Orvosi Oskola Linzben ; a Barom orvosló ;Osko-

lák Bétsben , Linzben , Pesten és Mailandban , a'

Bába Oskolák Mailandban', Triestben, Zárában,

és Czernoviczban.

4) A' Filozófiára nézve : a' Kremsi , Kremsmün-

steri, Brűxi , Budweisi, Leutomischli, Pilseni,

Brünni , Nikolsburgi, Przemysli , Czernoviczi , Mai

landi , Görzi , Trienti , Szombathelyi , Váczi , és

Szegedi Katholika Filozofiai Oskolák.
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E) A' jövendőbeli Tanitók formálássára való

Oskolákat : a) a' Katliolikusoknál a' Tanitók az alsó

Oskolák számokra a' Fő (Capitalis) , ezeknek a' Ta

nitói pedig a' 1 0. u. m. a' Posonyi , Budai , Kör-

mötzi , Kassai, Nagy-Váradi, Nagy- Károlyi , Te

mesvári , Pétsi , Gyori és Zágrábi Normális Osko

lákban visgáltatnak meg és készittetnek ezen ne

mes pályára ; a' nem egyesült Görögöknél a' Rátz

Tanitók Zomborban , 's az Oláhokéi Ö Aradon ;

Hlyen Oskolák b) a' Tudós Oskolák Seminariumai ,

mellyek az Austriai Monarchiában 1811. állitatttak

fel 's a' Gymnásialis, Theologiai, Törvényes és Fi-

losofiai Tanitó intézetekben Professorságra menendő

Katholikus ifjak formáló intézetjei. Ide számláltat

hatnak még az Orvosi, Seb Orvosi, és Bába Tu-^

dományokat Tanitó Férjfiak mellett Adjunctus ,

Assistens, Prosector (Test felbontó), és Practicans

nevén lévo alkalmatosabb és Oskolai pályát végzett

ifjak 3—400. f. fizetéssel, de a' kik hivatalokat a'

bé vett rend szerént tsak eszt. viselhetik, 's azután

hellyekbe mások neveztetnek ki.

F) A' Lakosok külömbféíe KlasszissainaR bi

zonyos tzélokra való nevelő intézetjeiket: 1) a' Ne

mesekéi a) a' Cs. Kir. Mária Thérézia által 1745.

fundált Nemesi Akadémiai Bétsben -, mellynek tzél-

ja sl Nemes Ifjaknak a' fontos Státus hivatalokra

előre való elkészitésse; a' Birodalom kebelében lé

vő ifjakon kivül bé vétetnek ide a' külfőldiek is

1000. f. élelem pénzért. Oktattatik ezen intézetben

az Ifjúság az ugy nevezett Studia Humanitatisban ,

a' Filosófiai 's Törvény Tudományokban , a' Fran-

tzia, Anglus, Olasz, Cseh, Magyar, és Lengyel

nyelvekben , Nemesi Test gyakorlásokban , u. m.

a' Lovaglásban , Tántzolásban , és Viaskodásban : a'

Tudományok tanitóik résszerént Piáristák, réssze-

rpnt Világiak : b) a' Löwenburgi Collegium, fundálla.
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egy Löwenburg nevű Gróf 1732. az Austriai és

Magyar Országi Nemes Ifjak nevelésekre ; c) a' Bé-

tsi, Kremsmünsteri , Kassai, Nagy-Váradi, Zágrá

bi, és Kolosvári Convictusok, 's az Erdélyi 6. Se-

minaria Studiosorum. 2) A' nem Nemeseké a' Cs.

Kir. Varosi Convictus Bétsben, melly az egész

Monárchiában legnagyobb , a' benne lévők Gymna-

siumi Tanulók , Filosofusok, Törvény Tanúlok, 's

Theologusok , kik a' Státus külömbféle részeiben lé

vő Megyés Püspökök által bizonyos számmal kül

detnek oda , hogy jó Tanitók és Katecheták válja

nak belőllök; Orvosok, az intézet rendjével meg

nem egyezo tanuló óráik miatt a' Convictusban nem

lehetnek ; hanem a' nevelési Summa kezekbe ada

tik, azon köteleztetéssel mindazáltal, hogy a' Con

victus Kormány Széke elött a' Tudományokban tett

előmenetelekről számot adjanak. 3) A' Napkeleti

nyelveket Tanulóknak is van Bétsben egy Akadé

miájuk, mellyben az Udvari és Státus Kantzellária

felvigyázássa alatt a' jövendőbeli Követek, Konzu

lók és Tolmátsok , kiváltképpen a' Konstántzinápo-

lyi követséghez és a' Napkeleti Tengeri kikötökhez ,

vagy a' határ széli provincziákba küldendő hivatal-

beli emberek 's tisztek formáltatnak , melly jeles inté-

zetnekAustria valóban sok Tudós Orientalistákat vagy

Napkeleti Nyelv Tudósokat 's írókat köszönhet. Fun

dálta a' Kaunitz Státus Minisler Tanáttsára Mária

Thérézia 1754. 4) A' Grátzi (Styriában) Joanneum,

melly az ezen Tartománybéli História , mesterségek

es természet Tudománya legbetsesebb Kintseinek

gyűjteménnye: fundálta János Austriai Fő Hertzeg

a Styriai Ifjúság pallérozódássára , 's a' munkásság

nak és szorgalmatosságnak a' lakosokban való fel-

élesztés»ére , a' Természet Históriai , Astronomiai

és más Letzkekre való Auditoriumokkal 's egy könyv

tárral. 5) A'Trágai 'Sidó Oskolák, a' hol egy Fő
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és Leány Oskolán kivül, egy erkölts tanitó inté-

zetjek is van az Izraelitáknak. 6) A' Leány Tanitó

és Nevelő intézetek : u. m. a) a' Bétsi polgári leány

Nevelő intézet; fundálta II. Jósef Császár 1787. a'

magokat tanitásra készitő Asszonyok formálására.

A' Leányok mintegy 8. eszt. maradnak az Intézet

ben , azután pedig vagy házi Nevelök vagy közön

séges' intézetbeli Tanitók lesznek belőllök ; b) a'

Hernalsi (Bélsnél) szegény Katona Tisztek leányai

nak , kik ebben az Udvar költségén tartatnak , Ne

velő intézetje; fundálta Mária Thérézia. c) az An

gliai Szüzek Oskolái St. Pöltenben, Kremsben,

Prágában, Brixenben, Meranban, Roveredoban és

Pesten ; d) a' Sz. Orsolya Szüzeié Bétsben , Linz

ben, Gratzben, Klagenfurtban, Prágában, Kut-

tenbergben , Brünnben , OUmützben , Laibachban ,

Laakban, Innsbruckban, Bruneckben, Posonyban,

Nagy - Szombatban , Kassán, Nagy- Váradon, és

Szebenben ; e) a' Sz. Benedek Szerzetbeli Apátzákéi

Lembergben , Staniontekben , és Przemyslben ; f) a'

Sz. Klára Szüzeié Ó Szandezben , 's az irgalmas

(Misericordiana) Apátzákéi Lembergben , Przeworsk-

ban, Zaloszeben , Mariampolban , és Bozdolban;

g) a' Notre Dámáké Posonyban, az Örmény Apá-

tzáké Lembergben , a' Servitánéké Arcoban , a'

Tertiariákéi *) Botzenben , Kaldernben és Brixen

ben , 's a' Dominikánákéi Altenstadtban és Linzben,

a' Lombárdiában és Velentzében lévo 25. Leány

Collegiomokkal mellyek közzül 6-ra a' Salesiánák

**) ügyelnek , kiknek Bétsben is van egy a' fővebb

*} igy neveztetik a' Minoritáknak a' Szent Ferentz által felállitta

tott 3-ik Rendjek , mellyben többnyire világi fe'rjfiak és asz-

szonyok vannak , 's tsak a' világ fiaiénál kegyesebb élet foly

tatássára köteleztetnek, külömben pedig a' magok polgári 'a

házi állapotjokban megmaradnak.

**) izek neveket Sales Ferentztol vették . a' ki ezt az Asszonyi ren

det a' Barátnéjival Chántával 1610. Annccyben (Szabuudiá



126

Nemesek leánykáik számára való intézetjek. 1819<

vóltak Cseh Országban, Morvában, Sziléziában,

Austriában, Styriában , Karinthiában , Tyrolisban,

Vorarlbergben , lllyriában 's a' Littoráléban 465.

Leány Oskolák. 7) A' Siket Némák intézetjei Béts-

ben , Linzben , Prágában , Vátzon , Mailandban.

8) A' Vakokéi Bétsben , Prágában , Linzben. 9)

az Árvák házai Bétsben, Prágában, Mailandban,

Bresciában , Cremonában , Bergamoban , Velentzé-

ben 's Szebenben.

G) A' Tudományos és Mesterségbeli (techni-

cum) esméretek tökélletesitéssére és a' szép mester

ségek miveléssére való Intézeteket, a' millyenek

1) A' Tudós társaságok és polytechnicus (sok

mesterségű) egyesületek : u. m. a) a' Tudományos

Társaságok Prágában, b) a' Bétsi mezei gazdálko-

dásbeli Tár. c) a* Cseh Országi hazai gazdagságbeli

Tár. melly mintegy 10. eszi. ólta áll fenn; prote-

ctora János Fő Hertzeg; tzélja a' gazdaságbeli pró

batételek, és javitások; tagjai külömbfélék, u. m.

joszág birtokosok , Tanitók, Árendások, 's a' t. d)

a* Moryai és Sziléziai főld mivelés, természet és Ha

za Tudománnya előmozditássára való Tár. e) a' Sty-

fiai mezei gazdálkodásbeli Tár. f) a' Kárinthiai és

Karnioliai főld mivelés és szép mesterségek előmoz-

ditássát tátgyazó Tár. g) a' Görzi főldmivelői, mivé-

szi és kereskedői Tár. h) a' Boveredoi (Academia

degli Agiati) Tudós Társaság; i) a' Minerva Ka

binetje Triestben; k) a* Tudományok és szép mes

terségek Olasz Országi Institutuma, 4. Szakaszok

ban, u> m, Mailandban, Velentzében, Paduában

ban) alkotta , vagy legalabb azött menedék hely felállitássa

által j melly az Özvegyek és beteges Asszonyok béfogadássára.

szolgált > alkalmatosságot adott a' rend felállássára, melly most

is a' betegek ápoljjatássával és a' fiatal leánykák nevelésiével

foglal itoskodik.
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és Veronában ; 1) a' tudományok és szép mestersé

gek Akadémiája Páduában ; m) a' Tudom, és szép

mest. Athenaeumaik Bresciában és Bergamoban; n)

a' Velentzei és Trevisoi Athenaeumok ; o) a' Tudo

mányok de Concordi nevű Akadémiája Rovigoban ;

p)a' Velentzei és Páduai Tudós Orvosi Társaságok

q) az Udinei főldmivelés Tár. r) a' főldmivelés, ke

reskedés és szép mesterségek Társasága Veronában

s) Erdélyben 1) a' Magyar Nyelv és Litterátura

lökélletesitésére , és 2) a' hazai írók munkáinak ki

adássára ,'s a. hazai História kidolgozássára egye

sült társaságok.

2) A' szép mesterségek Társaságaik u. m. a) a*

szép mesterségek Akadémiája Bétsben, mellynek 4.

Fő Osztállyai vagy Oskolái vannak ; az a) a' Fes

tés, Kép faragás, Réz metszés és mozáik, vagy

szines kövekből kirakott munkák , — a' b ) az Épi-

tés , — a1 c) a' Metszés (Gravierkunst) , — és a' d)

a' szép mesterségeknek a' manufakturákra való al-

kalmaztatássának Oskolája ; b) a' Mailandi Akadé

mia, a.' hol egy Mozáik OskoJa is van; c) a' Ha

zafiúi mivészség barátjainak privát egyesülete Prá

gában; d) a' Mailandi, Bétsi , Prágai, Innsbrucki,

Grátzi , Musikai egyesületek; e) a' Velentzei és Lai-.

bachi philarmonium Institutumok, és f) az Aus-

triai Birodalomban lévő Musika Barátjainak Tár

sasága Bétsben. Lássuk

H) Az írók munkáinak közönségesekké tételé

re való intézeteket : illyenek : a) a' Könyv keres

kedés, melly legjobban virágzik az Austriai Tarto

mányokban ; tsak Bétsben 27. — van, Magyar Ország-;

ban ellenben 15. és Galicziában 2. a' Könyv nyom

tató Műhelyek is legszámosabbak az Austriai Stá

tusokban ; a' Magyar Országiak , mellyeknek szá

mok 55. alig dolgoznak fel öszveséggel 5000. Bál

papirost esztendőnként. Mailandnak 71. van, mel-

h/ek 1819. 5,200,553. Lirét érőt nyomtattak: 1817.
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a' Birodalomban J 000. munkánál több jelent meg :

c) a' külömbféle folyó irások : 1818. az Austriai

Császárságban 31. Journálók (napi jegyző könyvek)

adattak ki, t. i. 13. Bétsben, 9. Olasz Országban,

2. Prágában, 3. Salzburgban, 1. Grátzben, 2.

Pesten, 1. Posonyban, és pedig 20. Német, 8.

Olasz, 1. Magyar, 1. Tót, és l.-uj Görög nyel

ven ; ezek között 2. Theologiai , 2. Törvényes , 3.

Orvosi és Seb Orvosi, 2. Természeti Filosofiai, 1.

Katonai Tudománybeli , 2. Históriai és Statistikai ,

1. Gazdaságbeli, 4. szép Tudománybeli , 1. Musi-

kai, 1. az Ifjúságnak való, és 10. elegyes foglala

tú vólt. Ezeken kivül az Újságok száma 31-re ment;

u. m. 17. Német, 7. Olasz, 1. Deák, 2. Magyar, *)

- 1. Cseh, 1. Lengyel, 1. Görög, l.Serbus, mellyek

közzül 7. Bétsben, 2. Cseh Orsz. 1. Morvában, 4.

Magyar Orsz. és Erdélyben , 2. Galicziában , 2.

Styriában , 1. Kárinthiában , 1. Salzburgban, 1.

Tyrolisban , 2. Ulyriában , és 7. Olasz Országban

jött ki. A' most előszámlált folyó irásokon kivül

nyomtattatnak még minden esztendőben 300. féle

Kalendáriumok. Hazánkba legujjabban két anyai

nyelven irt és az olvasót gyönyörködtető folyó irá

sok vannak, u. m. a' Pesti Tudományos Gyűjte

mény és a Kassai Felső Magyar Országi Minerva.

I) A' Tudományok intézetjeit, egyenként véve

azokat; illyenek 1) az Orvosi Tudományra nézve

a' Schönbrunni, Kis-Mártoni, Páduai, Páviai, Bé-

tsi , Prágai , Pesti fúvész kertek ; a* Medico - Chi-

rurgico-Clinicum (betegekkel bánó) intézet Béis-

ben ; a' Test bontzoló Theatrum Bétsben , és Pes

ten j végre az Orvosi-Seb Orvosi Josephina Aka

démiában lévő Anatomiai -Physiologiai viasz ké-

") ü. m. a' Bc'tsi Magyar Kurir ét Testi Hazai 's külföldi Tudtm

• lások,
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születek. Bétsben ; 2) az Oeconomiára nézve a' Pá-

viai és a' Bétsben lévő Théréziánumhoz tartozó gaz

daságbeli kertek , melly utolsó a' külfőldi Gabona

nemeknek az egész Birodalomban való közönsége

sekié tételére felette sokat tett; 3) a' Mathesisre

nézve a' Bétsi , Prágai , Kremsmünsteri , a' Buda

mellett a' Szent Gellért hegyén lévő , az Egri , Bre-

rai (Mailandban), Páduai Csillag visgáló Tornyok;

i) a' Physicára nézve a' Bétsi , Prágai , Páviai chy-

miai Laboratoriumok (dolgozó műhelyek).

K) A' szép mesterségek és tudományos 's mes

terségbeli esméretek segéd eszközeit. Hlyenek a) a'

könyvtárok, u. m.

Ja) a' Császári -.-».»

és 12—15000. ritka kéz iratokkal , főid

abrosz , Kéz metszés , kép (portrait)

1. Bétsben ^ . '■ a' .*• gyűjteményekkel.

\b) az Universitáse - - -

c) a' Théréziánumé - -

fd) az Orvosi — Seb Orvosi Akadémiáé -

le) a' Löwenburg Cotrvictussáé

If) az ö Cs. Kir. Felsége tulajdon könyvtára

\g) a' Károly Fö Hertzegé -

2» Kloster Neuburgban a' Nevelő intézeté » *>"

3. Kremsmünsterben a' Nevelő Int. - -

4. Mólkbcn a' Nev. Int. - « • -

ó. Grátzben a' Lycaeumé - - •- •» - - -

6. Admontban a' Nev. Int. -

7. Lambachban a' Nev. Int. - - -

8. Linzben a' Lycaeumé - - -

n ■ i l l S a) "' Lycaeumé -
9> 8akbar«bm i b) a' SL Péteré - - - -

10. Innsbruckban az Universitáse -

11. Prágában

í a) az Universitáse

< b) a' Olement Col

(_ c) a' Káptalané

Collegyiomé

12. Ollraützben a' Lycaeumé

13. Brünnben a' Lycaeumé -

14. A' Kremsieri - - •.

15. Nicolsburgban a' Ditrichsteiné

16. Tepelben a' Nevelo Intéz. -

17. Lembergben az Universitáse

18. Debretzenben a' Refor. ColleRiumé

19- Pesten az Universitáse

darabok

kal

300000

130000

45000

40000

50000

60000

60000

25000

25000

35000

105000

20000

18000

22000

20000

36000

16000

11000

30000

45000

34000

10000

30000

20000

18000

20000

25000

50000
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20. Maros Vásárhelyen a' Teleky Grófé

21. Sáros - Patakon a' Ref. Colleg.

22. Mailandban<[ £ An^olfana" -

„„ „ , , ,, f a' St. Marco
23. Vclentzeben <i ftI Nani

.. ... ,. J" az Universitásé
24. Paduában ^ ^ Benedictin. Bibi. -

2.5. A' Páviai - - -

26. A' Bellunoi ' - -

27. A' Vicenzai -

28. Bresciában a' Lycaeumé

29. Bergamoban a' Lycaeumé

30. A' Mantuai --"".-

31. A' Triesti - - - , -

52. Pesten a' Magyar Mnseumé -

és 2478. kéz iratokkal

darabok

kal

6000Ö"

20000

140000

90000

150000

4000O

70000

52000

33000

45000
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60000

30000

50000

8000

12000

2279000

Ezeken kiviil még Göttwichben , Vorauban , Klagenfurtban , Reiche-

uauban , Posonyban , Fiuméban 's másutt ; végre van Bétsben egy

jnusikai Könyvtár is, mellv egész Europában sehol sints ; áll 600.

kötetekből és 7000. Compósitiokból.

b) A' Bétsi , melly legtökélletesebb , Páviai ,

Pesti , Prágai , természeti dolgok gyűjteménnye ; c)

a' Bétsi physicai — mathematicai Kabinét; d) a'

Bétsi, melly leggazdagabb és Pesti pénzek 's régi

mivek gyüjteménnyei; e) a' Pesti régiségek gyüjt ;

f ) a' Bétsi polytechnicum Institutumban lévő fá-

brikai mivek Kabinétje, melly egyetlen egy a' ma

ga nemében ; g) a' Bétsi és Prágai képes tárházak j

h) a' Bétsi Réz metszés gyűjtemény, melly az Al

bert Hertzegé vólt, sa' mellyben 300,000-nél több

réz metszés találtatik, a' mivészség ezen ágának

legelső kezdetétől fogva fel a' legclassicusabb mi-

vekig; ezen ki vül 82,000. Porlrait, és 40,000-nél

több kézzel való rajzolatok; i) a' Nemzeti Museu-

mok p. o. a' Gratzi (a' Joanneum); a' Pesti, mel

lyet Hazánk ama halhatatlan emlékezetű Naggya

Széchényi Ferentz Gróf ajándékozott az Országnak

1802. 's azólta több érdemes Hazafiak által szépen
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megbovittetett , 's bővittetik is naponként ; felvi

gyázója a' Nádor-Ispány; továbbá a' Prágai, Brün-

ni, Troppaui ; Triesti , és Szebeni.

A' Katholikusok és egyesült Görögök Oskoláik

iózbevetetlenül 3. Tudományokra ügyelő Biztossá

gok (Commissio Studiorum) alatt vannak u. m. a' Bé-

tsi Fő Udvari Tudományok Biztossága alatt a' nem

Magyar Országi Oskolák : a' Magyar Országiak pe

dig a' Budai, 's az Erdélyiek az Oskolai , valamint

az Ekklésiai dolgokat is kormányozó Biztosságtól

(Studiorum Commissio) függenek. Ezen Fo Kormány

Székek felvigyázássa alatt foglalatoskodnak az Os

kolai dolgokkal a' kerületbeli Directorok , kik a' fő

Biztosságot a' Tudományos tárgyakról tudósitják. Az

Universitásokat a' magok Magistratussa igw**^ S

minden esztendőben választatni szokott ISk

titulust viselő Rector Elől- ülésse alatt. Az &•..,

Oskoláira 1806. ólta a* helybeli Plébánus ügyei ;

kerületbeli felvigyázást pedig egy a' Püspöktől ki

nevezett 's a' Császártól megerősittetett Decanus vagy

Al Decanus viszi.

A' Protestánsok Oskoláikat a' fővebb rangú

protestáns világi és papi Személyekből álló Patro

nalis Gyűlés igazgatja , mellynek Elől-ülője az In-

spector Curator; egyébaránt az Oskolák belső Kor-

mányoztatássára 's az erköltsiségre való felvigyázás-

ra mindenik fő Oskolának van tulajdon igazgató

Széke, melly a' Rector Professorból , a' ki egyszer

smind annak Elől-ülője , és a' legfelsőbb példás éle

tű tanuló ifjakból, kik több vagy kevesebb számúak

az Oskola népességéhez képpest , áll : a' fontosabb

tárgyakat mindazáltal a' patronalis gyűlés igazitja

el. A' nép Oskoláira a' Protestánsoknál is réssze-

r ' Helybeli Prédikátor, résszerént valameJly ar-

natos világi ember vigyáz.
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A' nem egyesült Görögök Oskoláikat a' Pesti

Fő Inspector és a' 6. kerületi Igazgatók (Districtua-

les Directores), u. m. a' Budai kerűletbeli, a' ki

Budán, a'Bátsi ker. a' ki Újvidéken , a' Szeremi ker.

a' ki Kárloviczon , a' Temesi ker. a' ki Nagy -Ki-

kindán , a' Karansebesi ker. a' ki Lugoson , és a*

Nagy-Váradi, a' ki Nagy-Váradon lakik, kormá

nyozzák, a' Falusi Oskolákra pedig ezeknek felvi-

gyázások alatt a' helybeli igazgató ügyel , a' ki

-rendszerént világi Ember, 's tsak akkor Pap, ha

a' világiak közt ezen hivatalra alkalmatos ember

nem találtatik.

III. Polgári alkotmánnyá és Igazgattatássa.

l.§. Az Austriai Birodalom több Királyságok

ból, Hertzegségekből és Grófságokból áll, mellyek

titulussok , alkotmánnyok , jussaik és polgári 's tör

vényes öszve köttetésseik megtartássa mellett , az

Austriai Császár, mint örökös Uralkodó alatt, egy

testé lettek. Az egész Státus testét illető sarkalatos

törvények ezek :

a) A' VI. Károly Császár kinyilatkoztatássának,

melly az Uralkodásban való örökösödést és min

den Státussainak eloszthatatlanságát erősiti meg , hi

telességét magában foglaló 19. Aprilisi 1713. Proto-

Collum.

b) Az ő Cs. Kath. Felsége minden Királyságai

nak, Provinciáinak és örökös Státussainak eloszt—

hatatlan Egységéről és az Uralkodásban való örö

kösödésről szolló örökös Törvény és Pragmatica

Sanctio, melly szerént a' Leány ág is eljuthat az

Uralkodásra 6. Dec. 1724.

c) Azon Manifestum (kihirdetés) , melly által

az Austriához tartozó Státusok örökös Császárság

nak neveztetnek, 11. Aug. 1804.
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d) Azon Manifestum , melly által Felséges U-

runk a' Német Császári Koronát letévén, Austriai

Császári titulust és Czimert veszen fel, 6. Aug. 1806.

A' Státusok nevezetesebb fundamentomos tör-

vénnveik pedig egyenként véve azokat, ezek:

a) Az Austriai Fö Hertzegségre 's az akkori

örökös Tartományokra nézve, az 1461. alkotmány,

azon jóvá hagyással, hogy minden a' Tartományra

vetett rendszerént és rendkivül való adózások elébb

Postulátumoknál fogva a' rendekkel minden eszten

dőben közöltessenek , és az Országló Szék azokról

szól ló végzésének kiadattatássa után a' rendek

magok vessék ki az adókat a' népre j végre , hogy

a' rendek magokat követeik által repraesentáltat-

hassák.

b) Az I. Maximilián Császár Augsburgi Libel-

lussa 10. Apr. 1510.

c) Az I. Maximilián, I, Ferdinánd, II. Maxi-

milián , II. Rudolf, II. és III. Ferdinánd , és 1,

Leopold Feudalis , vagy bizonyos tartozásokért va

ló jószág adásról szálló rendelésseik.

d) A' Tyrolisi Grófságra nézve a' rendek al»

kotássa 24, Mart. 1816.

e) Cseh Országra nézve, a' II, Ferdinánd által

megujittatott hazai Törvények 1627—1628. és a'

III. Ferdinánd Declaratoriumai és Novellái 1640,

f) Morvára 's Sziléziára nézve a' II. Ferdinánd

tól megujittatott rendelések 1628. és az 1. Sept.

1707. 's 8. Febr. 1709. Sanctio pragmatica egye

dül Sziléziára nézve.

g) Magyar Országra nézve 1) A' I, András

arany Bullája 1222. esztendőről, melly nevét a' raj

ta függő arany petsétlől kapta; ennek mindazáltal

a' Jus resistendiről szolló 31. art. 2. §. 1687. az

I. Leopold Uralkodássa alatt tartatott Ország Gyű

lésén ki hagyatott. 2) A' Nemesség 3. sarkalatos Pri
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vilégiumi , u. m. a) hogy a' Nemes embert, La tsak

törvényesen megnints idézve 's vétkéről meggyőzve,

el ne fogattassék ; b) tsak a' Király alatt van , és c)

az adózástól szabad legyen. 3) A' Protestánsok Val-

lásbeli szabadságokat magokban foglaló Bétsi és Lin-

tzi Békesség kötések, mellyek közziil amazt 1606.

Botskai Istvánnal Budolf , ezt 1645. í. Rákoczi

Györgyel, a' ki valamint Botskai is Erdélyi Feje

delem vólt, kötötte III. Ferdinánd Császár, és a*

Bölts II. Leopold Császár alatt tartatott 1791. ki

Dia etán is ujra megerősíttettek. 4) Az Austriai Ház

Magyar Országhoz való örökös jussát magokban

foglaló 1687. ki törvények, mellyek ezen jusl I.

Leopold alatt a' férjfiúi , 1723-ban pedig a' VI,

Károly pragmatica Sanctiójának elfogadássa által ,

a' Leany ágnak is által adták. 5) A' Koronázási

Diploma és Esküvés.

h) Erdélyre nézve a' 3. rendeket formáló fő

nemzetek egyesülésseknek pontjai ; a' Bethlen Mik

lós által készitett és I. Leopold által alá iratott ]8,

pontokból álló Leopoldinum Diploma 4. Dec. 1691.

mellyen függ Erdélynek mind polgári , mind val-

Jásbeli Szabadsága; a' pragmatica Sanctio , és az

1791-ki és 1795-ki Diaetalis articulusok.

i) Galicziára, Lodomériára , és Bukovinára néz-

vea*1782 ki, 1787-ki és a' 13. Apr. 1817. költ Pa-

tensek , melly utolsó a' Galicziai és Lodomériai ren

dek alkotássát foglalja magában.

k) A' Lombárdiai^ Velentzei Királyságra néz

ve a) az 5. Apr. 1815, Lomb. Velentzei sarkala

tos Törvény, b) a' 24. Apr. 1815. Constitutio.

2. §. A' Monárcha 's az ö Familiája és Háza,

Az Austriai Birodalom Uralkodója , a' Császári és

Királyi Székbe örökség szerént való jussánál fogva

Jép fel és pedig első szülöttség szerént , melly jus

mind •' férjfiúi, mind a' Leány ágra kiterjed, mind"

"-.
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azáltal amannak a' Thrónushoz elsőbb jussa van ,

mint ezen utolsóbbnak, úgy pedig, hogy ha vala-

melly Uralkodó férjfiúi örökös nélkül hal meg, a'

legidősebb Leánnya, és ha Leánya sints, a' legkö

zelebbi attyáról lévő férjfi atyafia (agnatus) jut az

Uralkodásra. Ha sem e' maga nem él, sem mara

déka nints, akkor az örökség jussa a' Linea szerént

legközelebb való örökösre és ennek maradékára száll.

Ha pedig az egész Uralkodó ház kihalna , ebben az

esetben a' Magyar és Cseh Országi rendek szabad

tetszések szerént választhatnak magoknak uj Kirá

lyi Familiát ; a' Német 's a' többi örökös Státusok

ban ellenben az utolsó Uralkodó tetszésse szerént

tehet az Uralkodásban való örökségrol rendelést.

A' Korona örökös kis korúsága (minorennitas)

Magyar és Cseh Országokban 14. a' többi Státu

sokra nézve pedig 16. esztendore van határozva,

mindazáltal az Uralkodótól függ valamelly Austriai

Hertzeget megért idejűvé (majorennis) tenni. A' kis

korúság alatt Magyar Országon az I. Mátyás alatt

h'ozott 1485. ki törvény szerént a' Nádor Ispány,

a többi Státusokban pedig az a' Tútor, a' kit a

meghólt Uralkodó kinevezett , ha pedig ez a Tútor-

ság eránt semmi rendelést se tett, akkor a' Linea -

ban és Grádusban legidősebb attyáról való attyafia

veszi azt által törvény szerént. Az Uralkodó, mint

Austriai Császár Bétsben , mint Magyar Király ,

minekutánna az Ország szabadságainak 's törvén-

nyeinek megtartássára megesküdött vólna, az uj-

jabb időkben rendszerént Posonyban vagy Budán

(hajdan Székes Fejérváron), min Cseh Király Prá

gában, mint Lombárdiai Király Mailandban koro

náztatik meg , melly alkalmatossággal a' Státus min

den részei leteszik a' hódolási esküvést, az Ural

kodó pedig minden Tartomány polgári alkotmán-

nyát 's privilégiumait megerősiti.
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A' Császári Hertzegek 's Hertzegnék 1806. ól-

ta Csász. Hertzeg , és Hertzegné , Austriai Fő Her-

tzeg és Fő Hertzegné Titulust viselnek, ezen prae-

dicatümmal, Ö Császári Hertzegsége. A' Korona

örökös Titulussa ez : „Az Austriai Császárságnak Csá

szári, Magyar 's Cseh Országoknak, Lombárdiának,

Velentzének, Dalmátziának , Galicziának, Lodo-

mériának, és Illyriának Királyi Korona Hertzege

és Örökösse." A' más Tartományokkal és Méltósá

gokkal biró Fő Hertzegek a' Fő Paizsban azoknak

tzimereiket, a' középben lévő paizsban a' Magyar

's Cseh Országokét , Galicziáét , és Auslriáét , —

a' sziv vagy a' más két paizs közepén lévo paizs

ban pedig a' három részekre osztott Familiai Tzi-

mereket, u. m. a' Habsburgit, Austriait, és Lo-

tharingiait viselik. A' paizsf a' Fő Hertzegi Köpe

nyeg veszi körül, mellyen egy Korona látszik; 's

a' sziv paizst a' Fő Hertzegi Kalap fedi. A' Német

Rend Nagy Mestere egyébaránt paizzsán a' vitézi

rend keresztjét használja. A' Császár megegyezésse

nélkül a' Császári Ház egy tagjának se szabad meg

házasodni.

A' Királyi 'Ház tagjai fizetésseknek (Apanage)

's az Özvegy Császárnénak adandó Summának meg

határozássa magától az Uralkodótól függ , mellyre

mindazáltal Magyar Országon tsak úgy tarthat ezen

utolsó számot, ha meg van koronázva. Az elsőb

bek közzül az élő 's a' Thrónuson ülő Monárcba

legidősebb testvér Öttse 's ennek maradéka a' Tosca

nai Nagy Hertzegséget birja, mint második szülött;

a' Mária Thérézia 4. fijának Ferdinándnak a' ma

radéka pedig a' Modenai Hertzegséget. A' Német

Vitézi Rend Nagy Mesterségét, melly a' Posonyi

Békesség által örökség szerént az Austriai háznak

engedtetett , a' Császár tetszesse szerént adja a' Csá

szári ház azon Hertzegének, a' mellyiknek akarja.
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3. §. Vallássára nézve a' Monárcha , valamint

egész Háza is, Katholikus , sot a' Feleségének is,

ha talám más vallású vólna, arra kell állania; a'

többi Cs. Kir. Hertzegek feleségeik ellenben erre

többé nem kénszerittetnek , gyermekeik mindazál

tal a' Kath. Vallásban neveltetnek.

4. $. Residentziája az Uralkodónak Bétsben a'

Császári Vár (Burg), Magyar Országban a' Budai

Palota , Prágában a' Hradczin nevű Kastély , Ve-

lentzében a' St. Márk piattzán lévő Királyi Palota ,

's Mailandban hasonlóképpen az itt lévő Kir. Pa

lota; mulató Kastéllyai Schönbrunn, Laxenburg,

Hetzendorf.

5. §. Czimere és Titulussa három féle: a) a'

nagy Czimer (Felség petsétje), és a' nagy Titulus,

melly a' fontos Státus aktáiban u.m. a' Békesség kö

tesekben, külső hatalmasságokkal való egyezésekben ,

hitelezésekben , rendszabásokban ( Instructio ) , a'

követtség úti leveleiben és minden Cs. Kir. Kon

zuloktól használtatik. Áll pedig a) a* nagy Czimer

egy nagy , aranyos fő paizsból , mellyet az Austriai

Császári Korona fed , és 2. fekete szárnyú 's feke

tével boritott nyakú aranyos Grif madarak tartanak.

Ebben a' fő paizsban egy két fejű Koronás, fekete

Sas láttatik , melly az Austriai Császárságot példáz

za, egy a' mejjén lévő nagy közép paizzsal. Ezen kö

zép paizs közepén ismét van egy más kissebb paizs,

melly a' Császári Familia Czimerét foglalja magá

ban, körül vétetve a' 8. részekre osztatott nagyobb

közép paizs osztállyaiban lévő Austriai Provinciák

Czimereikkel , a' Spanyol és Lotharingiai (ezen Stá

tusokat az Austriai Császár valósággal nem birja ,

hanem tsak jussa van hozzájok) Czimerekkel , 's

azon Austriai Hertzegek Czimereikkel , a' kik más

Tartományokat birnak, maga a' paizs pedig a' Bi

rodalomban lévő Vitézi rendek és a' Német Vitézi



138

rend ékességeivel (Insigne). b) a* nagy Titulus ez :

„N. N. Isten Kegyelméből Austriának Császárja ,

Jérusálemnek , Magyar , — Cseh Országoknak , Lom

bárdiának , Velentzének , üalmátziának , Horvát , —

Tót Országoknak, Galicziának , Lodomériának és

Illyriának Királlya , Austriának Fő Hertzege , Tos

cánának Nagy Hertzege , Lotharingiának , Salzburg

nak, Modenának, és Pármának, Styriának, Ká-

rinthiának , és Kárnioliának Hertzege , Erdélynek

Nagy Fejedelme ; Morvának Márkgrófja , Velentzé

nek , Sandomirnak , Massoviának , Lublinnak , Fel-

60 és Alsó Sziléziának, Auschwicznak és Zátornak,

Teschennek és Friaulnak Hertzege; Berchtesgaden-

nek, Mergentheimnak Fejedelme (Dux); Habsburg

nak, Tyrolisnak, Kyburgnak, Görznek, és Gra-

discának Hertzegi Grófja; Felső és Alsó Luzátziai

és JHyriai Márkgróf; Volhynia , Podlachia, és

firzesz Tartományainak , Triestnek , Freudenthal-

nak, Eilenbergnek és a' Windi Márkságnak Ura. li)

A' közép czimer és közép titulus a) & közép czi-

mert , melly a.' Birodalom minden belső dolgaiban

használtatik , az Austriai fekete két fejű , kiterjesz

tett szárnyú és farkú Sas teszi , mellynek mind a'

két fejét egy egy Korona ékesiti , az orra aranyos ,

kinyujtott nyelve veres, 's a' lábai, mellyek köz-

zül a' jobb egy kivont Kardot 's a' Királyi páltzál ,

a' bal pedig a' Birodalom arany almáját tartja ,

aranyosak. A' két fő felett az Austriai Császári Ko

rona lebeg veres béléssel, mellyből két rojtos pánt

lika függ le. A' Sas mejjéh és a' Német Rend,

mellynek Nagy Mesterségét mindég egy Austriai

Hertzeg viseli, Keresztjén nyugszik a' Császári Fa

miliai paizs , melly 3. részekre van osztva ; jobb

felől egyenesen áll arany mezőben a' Habsburgi ve -

res megkoronázott Oroszlány, balról láttzanak 5.

aranyban tsapinóson huzott veres gerendákon a*
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Lotharingiai 3. ezüstös Sasok , mind a1 két mezőt

-veres kerületben az Austriai ezüstös kereszt geren

da köti öszve. Ezen familiai paizs körül a' Csász.

Vitézi Rendek függenek; u. m. az egész paizst az

arany gyapjú lántza veszi körül ; a' 3. érdem Ren

dek pedig a' paizs alsó részen vannak a' magok ke

resztjeikkel. A' mejj kép mind a' két oldalán a' Sas

kiterjesztett szárnyain és farkán a' 10. nevezetesebb

Austriai Tartományok Czimerei láttzanak követke

zendő rendel: 1) a' Magyar, 2) a' Cseh Országé,

3) a' Lombárdiáé , 4) a' Galicziáé , 5) az Austriáé,

6) a' Krakaué , 7) az Erdélyé , 8) á' Toscanáé , 9)

a' Morváé a' Sziléziáéval és 10) a' Styriáé a' Ka-

rinthiáéval. Jobbról vannak : az 1) az az a' Magyar

Ország Czimere, melly egy hosszában kél részre

osztott paizs ; ennek jobb oldala egymást felváltó

4. veres 4. ezüst és igy 8. Szakaszokra osztódik ke

resztben , bal oldalán pedig, melly veres, egy

zöld hármas halmon lévő Korona , és egy ebbol ki

nyuló ezüst kettos kereszt láttatik ; a' 3) az az a

Lombárdiai - Velentzei Királyságé ; a' 4) az az a'

Galicziáé , mellyet ezen Királyság Koronája ékesit ,

ez a' Czimer egy veres huzás által keresztbe elosz

tatott kék paizs, felyül egy fekete Csókával, alól

3. aranyos hegyeses Királyi Koronával ; a* 7) az az

az Erdélyi ; ez egy 3. részekre osztatott paizs , mel

lyen a' Magyarok fekete Sassok , a' Székelyek nap-

jok és Hóldjok, 's a' Szászok 7, Városaik vannak

lerajzolva; a' 9) az az a' Morvai Sziléziai Czimer

egy Hertzegi Kalappal béfedve; ez egy hosszában

elosztatott paizs, mellynek jobb oldalán egy ezüst és

veres szinnel pettyegetett , jobbra néző és Koronás

&a$ van kék mezoben , melly a' Morva Czimere , 's

a' balon egy fekete, hasonlóképpen Koronás és

jobbra néző Sas láttatik arany mezőben, melly a'

Sziléziáé ; ezen utolsónak mejjén nyugszik egy ezüst
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kereszt egy hasonló szinű fél hóidon, melly egész

a' szárnyaiig kinyul és Ló here legelek közt vég

zodik. — Bal felől állanak: a' 2) vagy a' Cseh

Ország Czimere ezen Ország Koronájával béfedve,

melly egy egyenesen felálló , kettos farkú és Koro

nás ezüst Oroszlán , veres mezoben ; az 5) vagy az

Austriai, a' Fő Hertzegi Kalappal befedett Czimer,

melly 5. kék mezoben ragyogó arany Sasokból áll ;

a' 6) az az a' Krakaui a' Nagy Hertzegi Kalappal

béfedve , ez egy ezüst , balra néző és Koronás Sas

veres mezőben , mellynek szárnyai aranyos fa leve

lekkel vannak béhintve, a' 8) vagy a' Toscanai ,

o

melly egy aranyos paizsból áll 6". golyóbisokkal SS

a' felso kék 's három aranyos Liliomokkal van kö

rül véve , az 5. alsóbbak pedig veressek. Ez a' kö

zép paizsát teszi a' nagy paizsnak , mellyben 4. osz

tályokban a' Magyar, Cseh, Galicziai , és Lom

bárdiai-Velentzei , — a' közepében pedig a' Habs-

burgi, Austriai, és Lotharingiai 3. részekre osztott

Czimer paizs foglaltatik. Ezt a' közép paizst a' Fő

Hertzegi Kalap fedi , és a' nagy paizst egy Kirá

lyi, a' közepén egy Liliommal felékesittetett Ko

rona. Ha a' paizsra Sisak tétetik , úgy ez koronás ,

és egy ezüstös Solyom madarat tart, mellynek a'

bal lábán egy arany Gyürü van , 's egy czédula ,

mellyen aranyos betűkkel ez a' szó áll , Semper ;

végre a' 10) az az a' Hertzegi Kalappal fedett Sty-

riai -Kárinthiai Czimer , ez egy két részre osztott

paizs, mellynek jobb oldala a' Kárinthiai Czimert,

az az 3. egymáson felyül lévő fekete Oroszlánokat

és egy ezüst gerendát veres mezőben , a' bal oldala

pedig a' Styriai jobbra néző ezüst Párdutzot , melly

nek tátott szája és fülei lángot okádnak , foglalja

magába zöld mezőben. b) A' közép titulus a' nagy

tól tsak annyiban külömbözik , hogy ebből a' Biro-
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v dalom kissebb részei kihagyattatnak. c) A' kitsiny

Czimer és Titulus: a) a' kitsiny Czimert egy Sas

teszi, mellynek mejjén egy négyes paizs nyugszik,

a' közép paizsban lévő Familiai Czimerrel , mellyet

a' Magyar 's Cseh Országi, Galicziai és Austriai

Czimerek vesznek körül ; b) a' kitsiny titulus végre

ez: Austriának Császárja, Magyar, Cseh Országok,

Galiczia és Lodoméria 's a' t. Királlya , Austriának

Fő Hertzege 's a' t.

6. §• Vitézi Rendjei : Ezek résszerént Udvari

megtiszteltetések, résszerént érdem Rendek, rész

szerént Papi Rendek. I. Az Udvari megtisztelteté

sek ezek: 1) a' 10. Jan. 1430. Brüggeben Jó Filep

Burgundiai Hertzeg által felállittatott, és I. Maxi

milián Császár által az Austriai Fő Hertzegi Ház

zal öszve kaptsoltatott arany gyapjas Vitézi Rend ,

tsak a' Katholikusok, és az Uralkodó Hertzegi há

zak tagjai vagy más fő rangú emberek kaphatjáL ,

ezen rajta lévo irással ; „pretium non vile laborum."

A* Lántzon lévo válasz'ott mondás ez: „ante ferit,

quam flamma micat"; hanem a' lántz hellyett sza

bad a' Vitézeknek , kiknek számok nints meghatá

rozva, egy láng szinü sárga pántlikát is viselni.

A* Rend innepe Bétsben , minden esztendőben An

drás nap után jövő elso Vasásnapon tartatik. Reg

geli 10. órakor öszve gyűlnek a' Vitézek a' Császá

ri Vár Tanáls Házába, felöltözvén a' Rend ruhájá

ba , melly karmasin szinü bársonyból van varva ,

és egy köpenyeg forma felső ruhából áll; a' feje

ken egy ahoz való kivart süveget viselnek , 's vál-

lakon a' Rend nagy arany lántzát viselik , melly

tűz ütő atzélból 's kovából áll , egymást felváltva ,

az az minden két tüz ütő atzél forma közzé egy to

jás kerekségü kova van foglalva, melly úgy láttzik,

mintha Szikrákat botsátana ki magából, melly Szik

rák sugár formára ki is vannak aranyból tsinálva.
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Ezen a* lántzon függ osztán az arany Bárány , Vagy

az arany Gyapjú; 2) az Eleonora Császárné, L

Leopold Császár Felesége által 1668. a' Nemes Asz-

szonyságok számokra alkotott Csillag keresztes rend,

melly eredetét az uj Császári Var leégéssekor a' lán

gok közt sértetlenül maradt arany Keresztnek ,

mellybe a' Krisztus Kereszt fájából egy darabotska

vólt foglalva , köszönheti , és ezen Szent Ereklyét

a' rend jegyében is , melly egy kerék Tsillagban lé

vő kis Kereszt, lehet festve látni, ezen felyül irás

sal: „Salus et gloria." Csak férjhez ment belfőldi

's külfőldi Asszonyságok kaphatják ; minden eszten

dőben két nap van a' kiosztásra meghatározva u.

m. a' Kereszt feltalálássa és Kereszt felemelésse in-

nepei. Nagy Mesterné maga az Uralkodó Császár

né , vagy ha e' nints , a' Császári Ház legidősebb

Hertzegnéje. Fekete pántlikán viseltetik bal felől.

II. Érdem Rendek: 1) az 1757. az érdemesés

valósággal szolgálatban lévő Katona Tisztek (a' leg-

fővebbektől kezdve le a' Zászló tartóig) számokra

minden vallásbeli , rangra vagy vallásra való tekin

tet nélkül, felállitott Mária Thérézia katonai rend

je. Fundálta Mária Thérézia a' II. Fridrik Prusz-

sziai Királyon Collinnál vagy Planiannál 18. Jun.

1757. nyert fényes győzedelem emlékezetére , melly

leginkább a' Vitéz Nádasdy Ferentz alatt Oroszlán

módra viaskodó Magyarság megrettenthetetlenségé-

nek következésse vólt, a' honnan Nádasdyt maga a'

Császárné ékesitette fel a' rend Czimerével. A* Rend

eredeti Statutumai vagy rendszabássai szerént erre

a' Rendre tsak azok tarthatnak számot, a* kik va-

lamelly ollyan fontos és szerentsésen véghez vitt

Tettet tudnak elő mutatni , mellyet a' kérdésben

forgó Katona Tiszt el is mulathatott vólna, a' nél

kül hogy kötelessége nem telyesitéssével vádoltat

hatnék. Három osztállyal vannak : u» m. a) a* nagy
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Kereszteseké, kiknek számok 20. 1500. £ Penzió

val; b) a' közép Kereszteseké (Commendator) J 00-

an, kik közzül mindenik 800. f. és c) a' kis Ke

reszteseké; számok ezeknek 100. kik közzül min

denik 400. f. penziót huz; sőt az Özvegyeknek is

vannak Penzióik. A' ki ezen rendnek tagjává ne

veztetik ki ; ha nem Nemes Nemessé , 's ha nemes ,

Báróvá lesz ingyen. A' Rend tőke pénze 150000. f.

Interest hoz bé. Czimere egy' széles végű, fejér

szinü és aranyba foglalt Kereszt, mellynek közepé

ben egy fejér emlék pénz (Medaille) van , az Aus-

triai Czimerrel és ezen arany betűkkel ki irt szó

val : „Fortitudini." A' visszáján egy borostyán ko

szorú láttatik 's ebben ezen betűk M. T. A' Rend

innepe Thérézia nap után való elso Vasárnapon tar-

tatik. 2) Az Erzsébet Császárnétól , a' VI. Károly

Özvegyétől 1750. felállittatott és 1771. M. Théré

zia által megujittatott Erzsébet— Thérézia Katonai

Rend, az ollyan Katona Tisztek számokra; a' kik

sokkáig és fedhetetlenül szolgáltak, és vagy &' hosz-

szas békesség , vagy más környülállások miatt al

kalmatosságok nem vólt magokat a' tsata piatzon

kimutatni, minden vallásbeli külömbség nélkül,

kik bizonyos penziót huznak. A' Rend jegye egy

8. veres és fejér sugárú Csillag ; mellynek a' köze

pén lévő fejér mezejében az Erzsébet és Mária Thé

rézia neveket lehet látni egy felettek lebegő Fő Her-

tzegi Kalap alatt. Körületén ezen szavak olvastat

hatnák: „Mária Theresia parentis gratiam peren-

nem voluit" A' Rend Csillaga felett egy Fő Her-

tzegi Kalap függ, mellynek bokránál vagy máslijá-

nál fogva a' Vitézek a.' Csillagot mejjek bal oldalá

ra fűzik. A' Vitézek száma 21. 500. 800. és 1000.

f. fizetéssel. 3) A' Maria Théréziától 1764. alkotott

Sz. István Magyar Királyi Vitézi Rendje, a' pol

gári érdemekkel ékeskedő Nemesek megjutalmazta
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tására , minden nemzetbeli külömbség nélkül. Csak

Polgári Tisztek számokra van alkotva, mindazáltal

Papoknak is adatik. A' Rend jegye egy 8. szegle-

tü, zöld szinű és egy veres Czimerrel diszeskedo

Kereszt , melly Czimerben egy zőld halmon egy

aranyos Korona fekszik , mellyből a' Magyar Apos

toli Kereszt nyulik ki. A' Kereszt két oldalán ezen

betűk láttatnak : M. T. 's a' paizs körül ezen mon

dás : „Publioum meritorum praemium," a' hátulsó

ildalán pedig veres mezőben egy Korona van ezen

'.avakkal : „Sancto Stephano Regi I. Apostolico."

' Nagy Mesterség a' Magyar Országi Koronával el-

hatatlanul öszve van köttetve, a' honnan a' Ma-

r Cancellarius rendszerént egyszer'smind a' rend

'elláriussa is. A' Vitézek 100-an vannak , u. m.

' Nagy , — 30. a' Közép , — és 50. a' Kis

itesek száma; Tagjainak mind Nemes Fami-

^valóknak kell lenniek, nevezetesen a' Nagy

ssnek 4. gvádusra fel kell a' maga Nemessé-

s ini , ha tsak a' Király ezen köteleztetés alól

{( szabaditja. Fizetéssek nints , tsak némelly

Ju A' Rend innepe minden esztendőben az

Iml után jövő első Vasárnap tartatik. A' Vi

téze i, egy karmasin szinü Papi öltözet for

ma s a , melly a' Nagy Kereszteseknél tölgy

fa Lt 1 van ki varva ; ezen felyül van egy

zöld 1 , bő, a.' szélén tölgyfa levelekkel ki-

vart sí 'lérú felső ruha; a' fejeken magos Ma

gyar L illas kalpagot viselnek , melly , mint

a' most t ruha gallér is hölgy menyét (Her-

melin) b *an ki prémezve. 4) A' Leopold ér

dem renc Yotta Ferentz Császár 14. Jul. 1808.

az Attyán Leopoldnak emlékezetére , a' Stá

tusra és ai iai házra nézve tett polgári és ka

tonai érde egjutalmaztatássára minden rang

és vallásbe ubség nélkül. Jegye egy 8. szeg-
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letű, aranyos, veresre és fejérre festett, tölgyfa le

velekkel és az Austriai Császári Koronával ékeske

do kereszt , — mellynek Elején a' Szerző Neve :

F. í. A. (Franciscus Imperator Austriae), és ezen

szavak : „Integritate et merito" a.' hátulsó oldalán

pedig a' II. Leopold választott mondása : „ Opes

Regum corda Subditorum" olvastathat ik. 3. Klasz-

szissai vannak; u. m. a' Nagy, — Közép, — és

Kis Kereszteseké. Innepét a' rend esztendőnként a'

3. Királyok innepe után való Vasárnap tartja ;

melly alkalmatossággal a' Rend tagjai régi Német

's az Austriai Czimer szinéhez , melly fejér és ve

res , hasonló szinü tölgyfa levelekkel kivart öltöze

tet , fejér köpenyeget , 's a' fejeken fejér tollas Sü

veget viselnek; 5) a' Napoleontól 1805. felállitta

tott és Ferentz Császártól megtartatott , vagy is in

kább 12. Febr. 1816. némelly változtatásokkal ujon

nan alkotott Vas Korona rend, azon Vas Koroná

nak emlékezetére, mellyel hajdan a' Lombárdiai

Királyok szoktak megkoronáztatni. A' Vás Koro

nán felyül az Austriai Császári kettős Sas van , melly

a' mejjének mind a' két oldalán egy ég szinü setét ké

kes paizst, és ennek egyik oldalán egy F. betűt tart

aranyban, és a' hátúlján ezen esztendőszám „1815"

látszik. Az elso osztálybeli Vitézek a' Rend jegyét

egy széles , arany sárgás szinü és setét kék szélű

pántlikán viselik, melly jobbról a' Vitéz bal tsipő-

jéig leér. A' Vitézeknek egyszer'smind a' bal mej

jeken egy 4. súgárú ezüst Csillag is van, mellynek

közepében a' Vas Korona lebeg kék kerületben,

mellyben ezen szavakat lehet olvasni : „ Avita et

aucta." Az innepi Pompák alkalmatosságával az el

ső Klasszis Vitézei a' Rend jegyét arany nyakba va

ló lántzon öszve szőve fonva viselik. A' 2-dik

Klasszisbeli Rend jegye az elébbenilől tsak annyi

ban külömbözik , hogy ez kissebb amannál , és nyak

10
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ba akasztva viseltetik. A' 3-ikban lévő Vitézek vég

re a' Rend jegyét keskenyebb pántlikán hordják ,

mint a' most emlittettek, 's a' gombjokon , bal felől.

Az ollyan katonák, a' kiknek Tiszti Rangjok nints,

a' Vas Korona Rend hellyett egy emlék pénzt kap

nak , mellynek egyik oldalán egy egyenes kard, 's

a' másikon ezen szavak vannak . „ Pro virtute mi-

litari." Ebbe a' Rendbe akár ki bévétethetik, vala

mint a' polgári úgy a' katonai szolgálatban lévők

közzül, akár minő rangja legyen is. Az elsoKlasz-

szisbcli vitézek a Nagy Mestertol, a' ki mindég ma

ga a' Monárcha „ a' mi Rokonunk (Unser Vetter)"

névvel neveztetnek. Az elso Klasszisnak 16. a' má

sodiknak 17. és a' harmadiknak 45. vitézzei van

nak. — A' világi Vitézi Rendeken kivül emlitést

érdemelnek még Hazánkban az arany sarkantyús

Vitézek is , kiket a' Király megkoronáztatássakor

szokott kinevezni , a Szent István Kardjával meg

illetvén azokat , valamint a' Királyi Udvarnokok

(Aulae Regiae Familiares) is ; de sem ezek , sem

az arany sarkantyús Vitézek különös Rendet nem

formálnak 's következésképpen Czimerek sints. ->-

Minden rendeknek Nagy Mesterek maga az Uralkodó.

III. Papi Rendek: 1) a' Német Rend; *) 2)

a' Joannitáké , **) melly még bir Cseh Országban

*) Ezt a' Rendet fundálta Valdpot Henrik , a' ki minckutánna Jc-

rusálem 1099. a' Keresztényektől megvétetett , az oda számo

san vándorló Németek számokra Ispotályt épittetett , melly a'

sok gazdag ajándékok által nem sokára igen virágzó állapotra

jutott. Ki úzettetvén pedig az egész Kereszténység , a' Német

Vitézek Olasz Országnak Ancona llevu VárOssába telepedtek

nieg 1190. a' hol III. Kelemen és III. Cpelestinus Pápáktól

Eendjek megerősittetvén , egész Europában olly hatalmasokká

lettek , hogy egész Prussziát , Livoniát vagy Lieflandot ; a' Cur-

laudi és Semi Galliai ííertzegségeket 's több kissebb nagyobb

Tartományokat birtak , és hadakozás alkalmatosságával 60. ezer

embert állitottak ki. Az 1809. ki Bétsi Békesség által az

egész Rend eltöröltetett , . 's Birtokaik azon Fejedelmekéi let

tek , kiknek Tartományaikban vóltak azok;

**) Lásd Europa polgári Historiájában a' 173. lap>
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egy nagy Priorátust; 5) a' Keresztes vagy veres

Csillagos Vitézek Rendje ***) mellyek közzül mind

azáltal a* két elsőbbekbe többé senki se vétetik bé.

A' fellyebb elő számlált külömbféle rendeken

kivül vannak még az Austria Birodalomban az 1813.

és 1814. háborúkban kimutatott katonai és polgá

ri tettekért osztogattatni szokott rang jelek vagy

megtiszteltetés Czimerei is > mellyeknek Elejeken

ez a' felyiil irás van : „Europae Libertate asserta

1813. — 14." 's a' hátúlsó oldalokon: „Grati Prin-

eeps et Patria > Franciscus Imp. Aug." A' polgárit

tsak belfőldiek viselik.

7. §. A' Monárcha külső fénnyének *s pompá

jának tündökől letéssére valók a' Tituluson, Czime-

ren, 's vitézi rendeken kivül még a' számos Udvari

Tisztek és tselédek is> kik 5. Fő Tiszti karokra ,

(Stab ) osztatnak fel, mellyek alatt vannak a' kü

lömbféle Udvari Tisztségek.

a) Legelső Udvari Tiszti rangja Van a' Fő Ud

var Mesternek ; ettől függenek minden Tisztségek ,

mellyek az Udvar házi gazdaságára tartoznak, va

lamint a' Fő Szakáts vagy Konyha Mester és Fő

Ezüst Kamarás is.

b) A' Fő Kamarás ; ennek köteles mindenik fő

fó rangú idegen , vagy személyesen , vagy Udva

rának Minisztere által magát béjelenteni , a' ki a'

Császári Familia elött béakarja magát mutatni.

c) A' Fő Udvari Marschall. Ez eleibe tartoz-'

nak a' követségi hivatalokhoz tartozó Személyek

nyilvános és torvényes dolgaik ; valamint az Ud

varban lévő és Udvarban lakó szolgákra való poli-

10*

*) Ez a' Rend eredetét Cseh Országban vette 1217. mellynek

Nagy Mesterét I. Leopold Csiszár 1697. FŐ Papi rangal aján-»

détozta meg. A' rendes kineveíés utján kivül szoktak még a'

Cseh Országi Királytól koronázáskor is tétetni a' Sz. Ventzel

Kardjával való megillettetés által. Cseh Orsiági jószágaik 1800.

32920 f. jövedelmet hoztak bé.
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tzáj , vagy jó rendre ügyelés is ennek hatalma

alatt van.

d) A' Fő Istáló Mester; ez alatt van minden,

a' mi a' Császári Királyi Istálókat illeti.

e) A' Fő Vadász Mester, a' kinek felvigyázá-

sa alatt vannnak az erdei és vadászatra tartozó

dolgok.

Ezen valóságos legfobb Udvari hivatalokon ki

vül vannak még mások 's még a' régi Udvari al

kotmányból valók is , mint a.' többek közt: a' Fö

Solyom Mester , az örökös Tartományok Pénz

Mestere , Fő Pohárnok 's a' t. de ezek már ma pusz

ta titulusok , 's az ezen hivatalokat viselők legfel-

lyebb az uj Monárchának tétetni szokott hűség es

kü véskor's tzeremóniakor jelennek meg egyszer. —

A' külső fényre tartoznak még

8. §. A' Birodalom külömbféle Provinciáiban

lévő örökös é6 Fő hivatalok is : illyenek Austriában

az Ennsen alól 17. az Ennsen felyül 13. — Sty-

riában 12. — Kárinthiában 9. •**- Kárnioliában 12.

— Friaulban 12. — Tyrolisban 12. — Cseh Or

szágban 9. — Morvában 5. — Galicziában 15. —

Magyar Országban 14. *) (kik Ország Báróinak ne

veztetnek 's a' Palatinuson és a1 2. Korona őrzo

kön kivül, kiket a' Király által kándidáltatni szo

kott 4< személyek közzül a' Rendek választanak ,

magától a' Királytól neveztetnek ki) végre Lombár

diában 6. vannak, u. m. a' 17. Oct. 1815. Decro-

tum szerént 1. Maggiordomo —- Maggiore , 2. Ko

rona Káplánjai, t. i. a' Mailandi Érsek és a' Ve-

*) A* Magyar Országi Ország Bárók ezek :

l) A' Palatinus vagy Mádor Ispán. Ez a) a' meg ne

veletlen vagy kis korú Királynak Tűtora, 's egyszer'smind.

ezen idő alatt az Ország Kormányozója ; b) Elől ülője az

Ország Gyűlesén a' Mágnások táblájának ; c) a' Királynak,

jelen nem letében helytartója, 's e' szerént a' Magyar Ki-
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lentzei Pátriárcha , de tsak addig mig ezen F6 Papi

hivatalokat viselik, 1. Fö Kamarás, 1. Fő Istáló

Mester, és 1. Korona Kints Tárnok, kik ezen Mél

tóságot a' 2. Fő Papokon kivül egész életekben vi

selik. — Különös fényt adnak még az Austriai Csá

szárnak az Udvari pompák alkalmatosságával

rályi Helytartó Tanátsnak, valamint a' Hét Személyes Tá^

Mának is Elöl ülője; d) Pest, Pilis, és 'Sólt törvényesen

egyesült Vármegyéknek örökös és Fö Jspánya ; e) az Or

szág levél tárának fo Gondviselője; f) közbenjáró a' Király

és a' Rendek közt; g) a' Kunoknak és Jászoknak Grófjok

és Birájok ; h) ö igazitja el a' Vármegyék közt a' Határok

felett támadt pereket ; i ) ő az Ország Fö Kapitánnya ; k)

a' Király megkoronáztatássakor ő viszi a' Király előtt a'

Koronát; 1) 32. Sessioig ajándékozhat, de tsak nemes em

bernek. —• Ezen fontos hivatalnak Esztendőn túl üresen

nem szabad maradni. Most Jósef Austriai FŐ Hertzeg viseli

ezt a' Méltóságot.

2) Az Ország Birája (Judex Curiae Regiae). A' Nádor

Ispányi hivatal üresen létében, ez telyesíti annak minden

kötelességeit, és viseli a' Palatinus Képét; Koronázáskor a'

Királyi Páltzat viszi a' Király előtt Ez most Cziráki és

Dienesfalvasi Gróf Cziráky Aiital O Exe.

3) A' Horvát Országi" Bán, — a' ki ezt az Országot a'

Király képében igazgatja , és a' Bani Táblának Elől üjője.

Koronázáskor az arany almát viszi. Mostani Bánja Horvát

Országnak Maros - Némethi és Nádaskai Gróf Gyulay Ignátz

Ö Excel.

4) A' Tárnok Mester (Tavernicorum Regalium Magi-

ster) , a' ki régenten a' Király Uradalmaira 's Jövedelmei

re , a' Bánya Városokra és a' Kir. Levél tárra ügyelt , most

pedig a' N. M. M. Kir. Helytartó Tanáts, mellynek a' Ná

dor Ispán jelen nem létében Elölülője , 's a' Séptemyiralis

Tábla tagja és az alatta lévő Királyi Városok Fö Birája, A'

mostani Erdodi Gróf Pálffy Fidelis Ö Excel.

5) A' Fö Pohárnok Mester (Pincernarum Regalium Ma,

gister). A' Koronázáskor a' Sz. István Kardját viszi; az ebéd

nél lévő bort, minekelőtte azt a' Királynak adná, megkós

tolja ; hajdan pedig a' Király boraira és az ezek körül for

golódó tselédekre vigyázott. Mostani Fő Pohárnok Vásá

ros -Naményi B. Eötvös Ignátz Ő Excel.

6) A' FŐ Asztalnok Mester (Dapiferorum Regalium Ma-

gister). Ez régenten a' Király Konyhájára 's Asztalára ügyelt.
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9. §. Á' Test ÖrzSk Seregei is (Gárda) Hlyenek :

1) A' Német Nemes Test ÖrzS Sereg, melly-

nek legelső rangja van, mivel legrégibb minden

test Örző Seregek közt. Forma ruhája veres, feke^

te bársony gallérral 's boritékkal , és gazdag arany

készülettel. Csupa Fő Katona Tisztekből áll, a' kik

már a' hadi Seregnél szolgáltak, 's számok 60-ra,

megyen. Ha Udvari pompa tartás van Ló háton

szokott megjelenni.

Most a' Koronázáskor ételt viszen az Asztalra. Most ez Gróf

Jllésházy István O Excel.

7) A' Fő Lovász Mester (Agasonum Regalium Magi-

ster). Hajdani kötelessege a' Király Istálójára , Lovaira 's

az ezekkel bánó tselédekre való vigjázás volt ; most az Or

szág Gyűlésekor szállásokról gondoskodik 's arra vigyáz, hogy

a' Gyűlés hellyén drágaság ne legyen , továbbá a' Ki

rályt koronáztatássakor nem tsak mikor megyen , hanem

az ebédnél is fegyverrel őrzi. Most Várkonyi Gróf Ama

dé ADtal Ö Excel.

8) A' Fő Kamarás Mester (cubiculariorum Regalium

Magister) és a' 10. Szám alatt emlitendő FŐ Udvar Mester

a' koronázáskor a' Király Olajjal való megkenetóssé-

vel és a' Szent István Palástjába való felöltöztetéssévei fog

lalatoskodnak; ez előtt pedig a' Király Udvarára, Szobáira

's Test őrzőire vigyáztak. A' mostani Fö Kamarás Mester

Nádasdi Gróf Nádásdy Mihály Ö Excel.

9) A' FÖ Ajtón álló Mester (Janitorom Reg. Magister)

Régen a' Királyhoz menni akarók bejelentesse , 's az alkal

matlan esedezők elutasitássa és a' Királyi Udvarban a' tsen-

desség 's bátorság fen tartássa volt kötelessége ; mást az Or

szág Gyüléssén az Ország Házában a' jó rendre vigyáz és ha

szükséges , a' voxokat szedi bé. A' mostani Galánthai Gróf

Eszterházy Jósef Ó Excel.

10) A' Fő Udvar Mester (Curiae Regiae Magister).

(Lásd fellyebb a' 8. Számot). Ez most Revisnyei Gróf Re

viczky Ádám Ó Excel.

11) A' Magyar Test Őrzök Kapitánnya (Capitaneus Tor

mae Praetorianae) Most Galánthai Hertzeg Eszterházy Miklós.

12) és 13.) A' Magyar Sz. Korona két Örzoji j most

Mihálydi B. Splényi Jósef és Végh István Ö Exc. — jok. Végre

14) A' Posonyi Gróf, most Erdodi Gróf Pálffy Erneszt

Ö Méltósága.
"ö™
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2) A' Magyar Nemes Test Őrző Sereg. Felál

líttatott 1764. Mária Thérézia által, 's áll 120.

ifjú Magyar , Erdélyi és Horvát Nemesekből , ki-

Az első négy Ország Zászlósai vagy Bárói mindeg azon

rendel következnek egymás után , a' mint fellyebb előa

datott; a' többiek pedig Hivatalok viseléssének esztendei

szerént következnek egymás után. — A' Magyar Király

nak pompájára tartoznak még ezeken kivül a'

Magyar Ország Drágaságai (Clenodium) is, mellyek

ezek :

1) A' Szent Korona, melly a' rajta lévő Görög e's Ró-

mai Szentek képeiből és felyiil irásokból ügy látszik két,

az az Görög, — mellyet Dukás Mihály Konstántzinápolyi

Császár adott í. Geiza Magyar Királynak , a' ki 1074-től

1077-ig uralkodott, >s a' kivel amaz, mint hogy ez a' Bel

grád Várába szorult Görög Vezérfel Nicetással 'S ennek ka

tonáival igen kegyelmesen bánt , barátságban élt , — és Ró

mai Koronákból , mellyet Szent István Király kapott II.

Sylvester Római Pápától, van alkotva. Egy részén ugyan

is a' Krisztus képe és ezen Görög Szentek 's nevek látsza

nak : O' aQxayyelqs rapQiriX f 6 Ai]fiijTQi,og , ő Jctfuvvog , Kov-

Savxivos Baiuícvg Páfiamv o noqyvQoytvnxog , Mixvft iv Xo)

stigoj , (íaoiUvg Pofiaioiv oAaxag, JW/?iTS, Aínnozi\g mgog . xgalijg

Teqxiag. 6 Koufiag . rtbiQyiog , o AQXoiyytlo; Mix«n^- a' mási

kon pedig a' Krisztus képén kivül ezqk a' Római hetük 's

Szentek vannak scs JÖHS az az Sanctus Johannes , ARTHO-

LO , az az Sanctus Bartholomaeus , SCS PETRUS , scs AN-

DREAS , SCS PAULUS , ses PHIL1PUS , scs JACOBUS és

SOS THOMAS : haiiem mikor egyesittettek ezen két Koro

nák ? nem lehet tudni ; annyi bizonyos , hogy az a' Koro

na , mellyet Erzsébet az Albert özvegye III. Fridrik Német

Császárnak elzálogositott, már mind a' kettőből volt egye

sitve , a' mit mind a' gyöngyök nagy száma, mind az egész

Korona nehézsége megbizonyitanak. Fridrik ugyan is igy

irja azt le : ,? Ajn guldeine Coron mit Dreiundfunfczig Sa-

phyrn, ainem Smaragd , und mit dreinhundert undachtund

dreissig perlein; und wigt dieselb Coron, mitsamt demsel-

ben edeln gestain , perlein, und dem seydein hewblein,

das darin ist, Newn markh und sechs lot: az az, egy

arany Korona 350. Zafirokkal , egy Smaragdal és 338.

Gyöngyökkel ; és az a' Korona ugyan azon drága kővel ,

Gyöngyökkel és a' benne lévő selyem béllésse 1 , 9. markot

cs 6. latot nyom."

"3*..:
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let a' Vámegyék kándidálnak 's A\ Hadnagyi rang-

jok van , és egynéhány esztendők mulva vagy Ja'

hadi seregnél lesznek tisztekké, vagy Hazájokban

alka.lmaztatódnak polgári hivatalokra. Forma ruhá-

jok Magyaros, veres, ezüst készülettel, mellyen

felyül Gála vagy innepi pompa napokon párdutz

bőrt is viselnek. Ló háton szolgálnak; hanem ezen

kivül sl Német Gárdával együtt a' Császár elő Szo

bájában , Ört is állanak. Tartatik a* Magyar Gár

da magoktól a' Magyar Országi rendektől , 's Ka

pitánnya 1765. ólta az Ország Zászlóssai közzé

számláltatik. t

5) A' Galicziai Nemes Test őrző Sereg. Ennek

alkotója II. Jósef Császár, minekutánna Galiczia ha

talma alá jött vólna; ez még akkor Lengyel Nem

zeti öltözetet viselt, Ló háton szolgált és tulajdon

Testet formált; hanem azután II. Leopold a* Né

met Gárdával egyesitette, midőn Német forma ru

hát , mindazáltal tulajdon Fot kapott , és most a

Német Nemes Test Órző Sereg Galicziai osztállyá-

nak neveztetik. AH 50. Ifjú Galjcziai Nemesekből,

kik hasonlóképpen Al- Hadnagyi rangal birnak, 's

tulajdon Tanitóik vqnnak , kiktől a' nyelvekben ,

a' katonai és polgári tudományokban és Test gya

korlásokban oktattatnak, 's ezen pályának elvég

zése után vagy Katona Tisztek lesznek a' hadi Se

regnél , vagy hazájokba mennek vissza polgári hir

vatalokra.

4) A' Drabantok Test Örzo Serege, melly a1

hajdani Helvéiziai Gárda hellyébe van felállitva.

2) Az Arany Alma , mellyen az Andegavnmi (Anjou) Famí

lia , — mellybol valók voltak Hazánknak I. Károly és I. vagy

Nagy Lajos nevű derék Királlyal , — Czimere láttatik.

3) A' Királyi Páltza.

4) A' Sz. István Kardja.

5) A' Sz. István Palástja , melly a' rajta lévo írásokból 's Ké

pekbol itelvén , eleinte Mise mondó Papi roha volt.
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Eztsupa a' hatli Seregnél már szolgált Al- Tisztek

ből áll , és a' Császári Várban a' külső hellyeket

őrzi. Forma ruhája veres, kevés arany készületlel,

fejér lájblival , és nadrággal, száma 80. emberre

megyen.

5) A' Cs. Kir. Udvari Várbeli őrizet. Feláll

Jutatott 1802. és pedig tsak ollyan köz katonákból

és Al- Tisztekből, a' kik a' legközelébbi háborúk

ban ezüst vagv arany érdem pénzre tették magokat

érdemesekké. Száma 180. embert teszen , kik köz-

zül minden nap mintegy 40. áll Strá'sán, a' Csá

szári Vár belso Tornáttzaiban 's folyosóiban szél-

lyel osztva, hogy ezekben az illendőséget, tsen-

dességet és jó rendet fentartsák, főképpen pedig,

hogy minden henyélő , koldúló , és gyanús embe

reket az ott való alkalmatlanságtól vissza tartsanak.

Forma ruhájok világos kék kaput, fekete hajtóká

val, fejér lájbli és nadrág, Német tsizma és arany

szegésü kalap.

10. §. Az Uralkodói jussok "s a' Státus Polgár

jai rendjeinek az Uralkodásban való rész vételek.

Erre nézve az Austriai Birodalom 3. egymástól bel

ső valóságokra nézve külömbözö részekre oszlik ?

u. m. az

J-'Ben vannak a' Dalmátziai Királyság, a' ka

tonai határ szélek , és Illyriának némelly része. A'

katonai vidékek minden tekintetben katonai lábon

állanak, mellyeknek fő igazgató székek i' Fő Hadi

Tanáts Bétsben. A' főldek birtoka katonai feudu-

mok, az az bizonyos szolgálat tételekért vannak a'

határ széli lakosok közt kiosztva , mellyekre nézve

a Státus a' fő tulajdonosi just magának tartván fel,

a' foldek birtokossaiknak örökség szerént való ha

szon vételre engedtetnek ugyan által, mindazáltal

azon köteleztetés mellett, hogy az Uralkodónak

mind ben a' Hazában, mind ezen kivül, vala
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mint a' háborús időkben , úgy Békesség idején is

katonai szolgálatot tegyenek, 's a' határ széli in

tézetek fen tartássokra bizonyos pénzt fizessenek.

Régula szerént mindenik határ széli férj fi katona ,

ha 17. esztendos, mindazáltal a' fekvő jószág nagy

sága 's a' fiú gyermekek számok dönti el, mellyik?

és mennyi viseljen ezek közzül fegyvert? 's ki gon

doskodjon az örökségről és a' házi dolgokról? —-

Mesterségre tsak az ollyan gyermekek adódnak , a'

kik katonai szolgálatra nem alkalmatosuk. Törvény

szerént megvan határozva azon kereskedés, és en

nek tárgya, mellyet a' határ széli Ember üzhet,

valamint az is , ki tanulhat és léphet közzülök pa

pi hivatalra. Mindenik ház nép egy egészet teszen,

mellynek feje a' familia legidősebb tagja , mint haj

dan a' 'Sidóknál a' Patriarchalis Uralkodás idejé

ben , melly alkotmányból lehet látni , hogy itt a'

Polgárok alkotmánnyának legkissebb nyoma sints,

's nem is lehet , valamint Dalmátziában és Illyriá-

ban sints , kivévén Kárinthiát és Kárnióliát. — A'

II-ban vannak a' Magyar Királyság és az Er-?

délyi Nagy Fejedelemség. Magyar Országban a' Ki

rály Jussai ezek: „Egyedül ö nálla van a' végre

hajtó hatalom j az Ersekek , Püspökök , Prépostok

's Abbások választássának és kinevezéssének jussa,

a' kik a' világiakban azonnal élhetnek is hatalmok-

kal; övéi a' megürült Fő Papi jószágok jövedelmei,

sőt a.' Fő Papok keresményeiknek is ~ és ha ezek

nek 10-izig semmi attyokfia se találkozik , a' másik

~ része is , ha pedig különös Királyi engedelem

mellett Testamentomot tettek , ebben az esetben

tsak i részek azoknak a' Felségé; az ö fő felvigyá-

zása alatt vannak az Oskolák , ő nevezi ki a' Ka-

tholikusok Tanitóit , ád nékik penziót és osztogatja

ki a' Stipendiumokat ; hasonlóképpen a' nem Ka-

tholikusok Oskoláikra nézve is bir a' fő felvigyázás
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jussával, a' nélkül mindazáltal , hogy azoknak Ta

nítóit ö nevezné ki; ö nemesithet tsak, adhat ran

got, titulusokat és mindenféle privilégiumokat 5

kut feje minden polgári és katonai méltóságoknak ,

mellyeket ö osztogat ki, a' Palatinus és két Koro

na Őrzők hivatalaikon kivül ; ö a' legfőbb Biró, a'

honnan minthogy az itólö Székek mind az ö ne

vében hoznak Ítéletet, ő nevezi ki a' fővebb Tör

vény Székeknél lévő Birákat is ; megkegyelmezhet

a' halálra itéltetett bűnösnek; ö örökösödik a' mag

nélkül meghólt Nemesek jószágaikban , 's foglalja

él a' pártosok birtokaikat; ő hivhatja öszve a' ren

deket; indithat hadat, köthet békességet, fogadhat

el és küldhet más Udvarokhoz követeket." Ellen

ben a' Törvény hozásra , az adó meghatározássára ,

valamint a' katona adásra nézve is elmulhatatlanul

szükséges az Ország Rendjeinek megegyezése, kiknek

Törvény szerént minden harmadik esztendőben ösz

ve kell hivatniok , az az Ország Gyűlésének kell

tartatni , mellynek 2. hónapnál tovább nem kellene

tartani, mindazáltal néha hosszabb ideig is eltart. A'

fellyebb emlitett tárgyakon kivül az Ország Rend

jeinek eleibe kell még terjesztetni a' Koronázásnak,

a' Palatinus és Korona Őrzők választássának , az

Indigenatus adásnak, a' Magyar Nemesség fegyver

re keléssének és valamelly Város Királyi Várossá

tétet tetéssének is. Az Udvar költségét a' Diaeta al

kalmatosságával a' Királyi Városok, a.' Vármegyé

kéit az adózó nép 's a' Mágnásokéit mindenik Má^-

gnás maga fizetl. — Erdélyben hasonló jussai van

nak a' Monárchának , és tsak a' Törvény hozó ha

talomra , az adó vetés jussára és az idegeneknek

Magyar Nemesekké való tételére (Indigenatus) néz

ve vannak azok megszoritva.

Az Ország Rendjeit, kik az Ország Gyűlésén

jelen lehetnek , és a* kikkel a' Királynak a' fent
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elő számlált tárgyak felett tanátskozni kell , Magyar

Országon teszik 1) a' Fő Papi Rend , melly az Or

szág Primássából , a' ki egyszer'smind Esztergomi

Érsek 's a' Király után első .Személy és a' többi

Ersekekből , Katholikus és egyesült Görög Püspö

kökből, Abbásokbólés Prépostokból áll; 2) a' Má

gnások, kik az Ország Bárói, a' Grófok , Bárók,

Fő Ispányok, kik valamint a' Fő Papok is szemé

lyesen hivattatnak meg az Ország Gyűlésre , és vagy

magok személlyekben , vagy követeik által kötele

sek ott megjelenni; 3) a" Nemesek vagy a' Várme

gyék , mellyek in corpore hivattatván meg a' Diae

tára két két követeket küldenek, valamint a Káp^

talanok is ; és 4) a' Királyi Városok , kik hason

lóképpen kép viselőket küldenek oda , mejly jussal

még a' Jász és Kun kerületek 's a' Hajdu Városok

is birnak. — A' Királyi meghivó Levelek elkül

dése után a"* Diaeta mintegy 3. hónapok múlva bé

állván , az Ország rendjei két Táblák mellett fog

lalnak hellyet, az I-nél való ülésre, mellynek

Elől ülője a' Nádor Ispány , vagy ennek távol lé

tében az Ország Birája , tsak a' Fő Papi rendnek,

's a' Mágnásoknak van jussok; a' 2-iknál pedig a'

Personalis Elől ülése alatt a' követek tanátskoznak ;

néha mindazáltal a' dolgok sebesebb menetele vé-r

gett mind a' két Tábla öszve üL A' Király vagy

személlyesen megjelenik, vagy biztossa által terjesz

ti elő kivánságait. A' miben mind a' Király, mind

a' Rendek megegyeznek , Törvénnyé lesz (Decretum

Kegni).

Erdélyben az Ország Rendjeit lásd alább a'

Kormány Székek leirásában az 5. szára alatt. Elől

ülőjök ezeknek a' Gubernátor , ennek jelen nem

létében pedig a' Statuum Praesidens , a' ki egyszer

'smind Gubernialis Consiliarius. Felnyitja a' Kirá

lyi Biztos (Commissarius Regius). Tárgyai pedig : a'
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régi Törvényeknek megváltoztatása, vagy eltörlé

se, és ujjaknak hozása a' Nagy Fejedelem meg

egyezéssével ; az adó meghatározása, és felosztá

sa; az üres fő hivatalok bétöltéssére való előter

jesztés (propositio); az Indigenatus adás és a' bizo

nyos 's a' Törvények által maghatározott esetekben

való biróskodás. A'

HI-ban vannak a' Státus Testének a' fellyebb

emli tetteken kivül lévo részei, nevezetesen (a' kis-

sebbeket elhalgatván) Cseh Ország , Morva és Szi

lézia , Austria, Tyrolis, és a' Lombárdiai- Ye\en-

tzei Királyság, melíyekben, valamint a' többi nem

neveztekben is vannak ugyan Rendek alkotmán-

nyai, de minden az Uralkodó hatalmát korlátok köz

zé szoritó erő nélkül. Egyiknek sints ezen Tarto

mányok közziil nyomos béfolyása a' Törvény ho

zásba , és a' mi van is , nem egyéb , mint , ha az

Uralkodó által az -eránt megszollittatik, vélekedés-

sének (kifejezése, de a' mellyet a' Monarcha félre

tehet, a' Státus ellenben az Urajkodó akaratját min

den rostálgatás nélkül tellyesileni köteles. Hason

ló határtalan hatalommal bir a' Császár az adó meg-

határozássában is, mellyre nézve a Rendeknek tsak

a' felosztás és bészedés , de ezekben is magának

tartván fel a' Monarcha a' helyben hagyás jussát ,

engedtettek által. Az Austricii Fő Hertzegsegben

a' Rendeket a' Fő Papok (Praelati) , Urak , Neme

sek, a' Hertzegi Fő Fárosok és Mező Városok (Pol

gárok) ; Styridban az Urak , kik közzé tartoznak

a' Püspökök , Praelátusok , a* Német Vitézi Rend

és Joanniták Rendje, továbbá a' Nemesek, a' tsak

az Uralkodó alatt lévo (ollyan formák, mint Ha

zánkban a' Királyi Városok) és a' Mező Városok

(Polgárok) ; Kárinthiában és Görzben a' Praelátu

sok , Urak , Nemesek és Uralkodói Városok , mel-

lyek közzül Laibach 2. a' többiek tsak 1. követet
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szoktak a' Fő Gyűlésre küldeni j Morvában és Szí-'

léziában a' Praelátusok, Urak, Nemesek és a' 7*

Királyi Városok ; Bukovinában az Urak és Neme

sek ; végre Tyrolisban a' 24. Mart. 1816. alkot

mány szerént a) a' Pnaelátusok , b) az Urak és Ne

mesek , c) a' Polgárok és d) a' parasztok teszik,

kiknek szabadságok van az ő törvényes Gyülésseik-

ből , mellyekbe a' követeket ok magok választják ,

a' Császárhoz , vagy a' Tartomány Kormány Széké

hez esedezo Levelet vagy Előterjesztéseket bényuj

tani : az Udvarhoz való követség küldésre ellen

ben előre engedelmet kell a' Császártól nyerni. Az

Ország 's a' Tartomány Gyűlése minden végzés

éeinek, ha tsak nem tsupa kérés vagy előterjesztés

a' tárgyok, a' Felségnek jóvá hagyás végett bé kell

nyujtatniok. A' Tyrolisi Grófság Gyűlése 1) kö

zönséges, mellybe a' Rendeknek, minden Tagjai

öszve gyűlnek , de a' melly tsak az uj Uralkodó

nak való hódoláskor hivattatik öszve; 2) elosztatik

a' nagy választattak gyüléssére, melly 52. Tagok

ból áll, és a' Grófság dolgait minden esztendőben

tartatni szokott öszve jövetelében igazgatja ; 3) a'

kitsiny Gyűlésre , melly a' folyamatban lévő tár

gyakról gondoskodik. —- Galicziában a' 23. April.

1817. Patens szerént a' Rendeket 1) a' Papság,

u. m. az Ersekek, Püspökök, Abbások és a' Káp

talanok ; 2) az Urak , t. i. a' Hertzegek , Grófok ,

és Bárók; 3) a' Nemesek, a. kiknek annyi jószá

gok van, mellytől 1782. 75. for. Uradalmi adó

fizettetett, és 4) a* Városok teszik, mellyek a' Fő

Város (Lemberg) 2. követjei által repraesentáltat-

nak. A' 3. elsőbb Rend két két követjei közzül az

egyik 6. a' másik 3. a' Városi Követek pedig 6.

Esztendőkre választatnak. 1820. 2. Nov. ólta a*

Lembergi Universitás Rectorának is van Szava és

Ulésse a' Rendek Gyűlésében. A' Rendek munkás-

-
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sága körébe tartozik mind az , a' mi az Ország ja

vára tzélozik, kiváltképpen pedig a' főldre vetett

Adó elosztása, a' Katonai tartásra való pénz igaz

gatása, Indigenatus adás 's a' t. az adó vetés ellen

ben egyedül az Uralkodó jussa. Követséget ezek

is, mint a' Tyrolisi Rendek tsak akkor küldhetnek

a' Császárhoz, ha elébb arra engedelmet nyertek.

Gyűlést egy esztendoben egyszer tartanak a' Csá

szártól meghatározott napon ; hanem igen sürgetos

környülállások közt a' Rendek, a' rendszerént való

Gyűlésen kivül is öszve hivattathatnak a' Fel

ség megegyezéssével. A' Gyűlést teszik a' 3. elsőbb

Rendek két két követjeik, kik közzül az első Rend

követjeinek 1000. a' másodikéinak 2000. 's a' har-'

maclikéinak 900. f. esztendei fizetéssek van; végre

a' Lemberg Várossa 2. követjei. 1817. 6. felsőbb

rangú, fizetés nélkül való tagokkal szaporodott a'

Tanátsosok száma. A' Rendek Tisztjeiknek, a' Ti

toknokoknak 's a' t. Németül , Lengyelül , és Deákúl

jól kell tudniok. Elől ülője az Ország Gyüléssének

a' Kormány Szék (Gubernium) Elől ülője. — yt

Cseh Országban öszveséggel lévő 277. Városokat,

közzvilök tsak 4. u. m Prága , Pilsen , Budweis és

Kuttenberg repraesentálják. — yf Lombárdiai-Ve-

lentzei Királyságban a' 24. Apr. 1815. Constitutio

szerént mindenik Tartományban van egy Fő Gyű

lés (Centralis Congregatio) , mellyek közzül a' Lom

bárdiainak Mailand, 's a' Velentzeinek Velentze a'

fo hellye. Ezen kivül minden Delegatzió Fő Város-

sában van egy Provinciális Gyűles ; minden Provin

cia több kerületekre, — mellyeknek fejek egy Can-

Celliere del Censo , — és mindenik kerület felső és

alsó közönségekre osztatik. A' JFő Gyűlések a' Ne

mes és nem Nemes főldek birtokossaiból és a' Ki

rályi Városok Repraesentánsaikból (kép viselőikből)

állanak; és Elöl ülője a' Tartomány Kormányozó
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ja vagy ennek Helytartója. A* fekvő jószágok Bir

tokosainak , hogy a' Gyűlésben hellyek legyen ,

Lombárdiai - Velentzei polgári jussoknak , 's a' ne

meseknek a' Császártól megerősittetett Nemes Le

veleknek, legalább is 4000. Scudit éro fekvő adó

zó jószágaiknak , az Országban vagy Austriában ál

landó lakó hellyeknek és 30. esztendősöknek kell

lenniek. Ki vannak pedig zárva a' Státus Tisztjei ,

a' Papok , vesztegetők , nem Keresztények , 's va-

lamelly foben járó vétektől nem egészen Tiszták.

A' Királyi Városok kép viselőinek hasonlóképpen

polgári jussoknak, 4000. Scudit érő fekvő jószágaik

nak, Fábrikájoknak , vagy Kereskedéseknek, azon

Városban , mellynek követjei , állandó lakhellyek-

nek 's 50. esztendősöknek kell lenniek. Kirekesz- '

tetnek ellenben a' megbukottak (Bankrottirer) és a'

közönségek tisztviselői , mig hivatalban vannak. A'

Fő Gyűlés tagjait a' közönségek tanáttsai által kán

didált és a' Provincia Kormányozója által felkül

dött férjfiak közzül maga a' Császár nevezi ki , kik

hivatalokat 6. eszt. viselik, hanem azután ismét vá

lasztathatnak, és 2000. f. esztendei fizetést huznak,

melly költséget a' Státus fizet. Foglalatosságaik a'

Császártól kiszabott rend kivűl való Adók felosztás

sa; a' közönségek költségeinek megvisgálása, 's an

nak kinyomozása , mennyi terheket kell a' közön

ségeknek, mennyit a' Provinciáknak , 's mennyit

az egész Tartománynak vinni ; a' katonai szolgálat

tételeknek az egész Tartományra való felosztása;

a' hidakra, gátakra, Ország utakra való felvigyá

zás, mellyek nem közbevetetlenül a' Státus által

tartatnak fen ; végre a' jól tévő intézetekre való

ügyelés, 's jövedelmeik igazgatása, melly tárgyak

ban mindazáltal tsak tanátsoló, nem pedig megha

tározó szavok van. Ezeken kivűl az is megengedte

tett a' Császártól , hogy a' Nemzet a' maga Serel-
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meit, kivánságait és kéréseit neki eleibe terjeszthes

se; .ellenben semmi rendelést ki nem botsáthat,

Adót nem' vethet, és maga fejétől törvényes, bi

rói vagy végre hajtó hatalmat nem gyakorolhat , 's

tanátskozásainak velejét a' Gubernium eleibe ter

jeszti , melly azt vagy megerősiti , vagy a' Császár ál

tal megerősitteti, és tsak akkor folyamodhatik a'

Fő Gyűlés egyenesen a' Császárhoz , ha a' Guber

nium a' megerősitést megtagadja. Ha valamelly vég

zés megerősittetett, a' Császár nevében közönséges

sé tétetik. A' dolgot a' szavak többsége és a' sza

vak egyenlőségét az Előlüld dönti el. — A* Pro

vincialis Gyűlesek Előlülöjök a' Királyi Fő Dele

gatus vagy ennek Helytartója. Állanak a' Provincia

Nagyságához képpest 8—6—4 Tagokból, — kik

nek felek Nemes, felek pedig nem Nemes, — és

mindenik a' Provincia kebelében lévő Királyi Vá

ros egy egy képviselőjéből. Mind a' Nemes, mind

& nem Nemes Tagoknak ugyan azon tulajdonságok

kal kell birniok, mellyekkel a' Fő Gyűlés Tagjai

nak, ki vévén azt , hogy ezeknek 2000. Scudit érő

fekvő Jószágaiknak kell lenniek ; a' bévétetés aka-

dállyai is hasonlóképpen ugyan azok ezekre, mint

amazokra nézve. Az első Tagokat a' Császár ne

vezte ki, ezután pedig a' közönségek az ő propo-

sitióikat a' Provinciális Gyűlésnek nyujtják bé , ez

pedig a' Fő Gyűlésnek, melly azokat kinevezi, 's

a' Gubernium osztán megerősiti, kik hasonlókép

pen 6. eszt. szolgálnak , de fizetés nélkül ; ha pe

dig a' Fő Gyűlésnek- a' propositio ellen valamelly

ellenvetése van , akkor felküldődik az a' Császár

hoz. Foglalatosságok a' prov. Gyűléseknek a' Pro

vinciák Adóinak felosztása, a' Városok 's közönsé

gek gazdaságának kormányozása , a' Vizi és Ország

út épitések, a' mennyiben azok nem a' Státust ér

deklik, 's a' közönséges jól lévő intézetekre való

11
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felvigyázás. Mostani Vice Királlya Rajner F6 Her-

tzeg, lakó hellye Mailand , nyáron Monza , és fize

tése 400,0Ö0. f. Hatalma van a' Királyságban min

den Hivatalok bétöltésére , mellyet az előtt tsak az

egyesült Udvari Cancellária tehetett ; a' Tanáts jegy

zo .Könyvei (Protocolla) elébb nem küldetnek Béts-

be az Udvari Dicasteriumhoz , mig a' Vice Király

nem látta, és a' Visuina rajta nints; hasonlókép

pen a' Királyi parantsolatok is egyenesen a' Vice

Királyhoz küldetnek Bétsből.

11. $. A' Státus Igazgattatása. Az Austriai Bi

rodalom igazgató Székei 2. Fő Klasszisokra osztat

nak , u. m. a) ollyanokra , a' mellyeknek munkás

ságok köre az egész Státusra ; '$ b) ollyanokra , a'

mellyeké tsak a' Birodalom egyes és bizonyos ré

szeire terjed ki.

I. Ar Közönséges igazgató Székek. Legfelsőbb

Kormány Szék a' Státus és Conferentialis (Fejede

lemmel tanátskozó) titkos Tanáts, melly 1801. ál

littatott fel a' hajdani conferentialis és a' régi Stá

tus Tanáts hellyett , a' legfontosabb külfőldi és bel

földi , katonai , polgári , a' köz jövedelmet 's az

igazság kiszolgáltatását tárgyazó dolgok igazgatás-'

sára. Ezen tárgyak mind megannyi osztályokat for

málnak, mellyeknek fejeik a' magok tulajdon Mi

nisztereik. *) Előlülője személlyesen maga a' Csá

*} A' Miniszterek száma 6. u.'m. 1) a' Csász. Ház -Udvar és Stá

tus Cancelláriusa , a' ki egyszer'smind külsői dolgokra ügyelő

Miniszter ; 2) az Austriai FS Cancellárius , a' ki a' belső dol

gokra ügyel , de a' kinek munkássága köre tsak a' nem Magyar

örökös Státusokra terjed ki; ez a' Minisztérium húrom u, m.

a' Cseh Országi — Galitziai , a' Lombardiai - Velentzei , ét

Austriai -— lllyriai lo (Centralis) osztályokra oszlik ; a' Magyar

Országi belső' dolgokra pedig a' Magyar Udvari Cancellária 's

az Erdélyiekre az Erdélyi Udvari Cancellária ügyel ; -3) a' köz

jövedelem (Finanz) Miniszt. 4) az Igazság kiszolgáltatására ügye

lő Min. hasonló hatalom megszorittatással , mint a' belső <lol-

gok Minisztere; 5) a' jó rendre vigyázó (politzáj) és könyv vis-

gálat (Censura) Minisztere; végre 6) Miniszterium a' fS hadi

Tanáts.
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szár, 's tagjai a' fent emlitett és a' Státus 's Con-

ferentialis . Miniszterek és bizonyos számú Státus 's

conferentialis Tanátsosok , kik Referendáriüsi (elő

adó) hivatalt viselnek , az az ezek terjesztik az eto

forduló tárgyakat a* Státus és conferentialis Tanáts-

nak eleibe, melly üléseit meg nem határozott na

pokon tartja , és tsupán vélekedést ád mind arról >

a' mi eránt a' Monarcha, a' kérdésben forgó tár

gyakra nézve kivánja. A' Státus Tanáts vélekedés-

seire tett végzései a' Monárchának a' titkos

Kabinét által tétetnek közönségesekké, melly

egy Directörbóí > 5. Titoknokokból , és 6. Tlsztek

ből áll. Ez terjeszt eleibe a' Monárchának minden

a' dolog esmeretere é« eldöntéssére tartozó tárgya*

kai, ez késziti el 's adja ki annak az Udvari Fö

Tisztségekhez szolló minden parantsolatjait 's ren

deléseit. ->-* A' legfelsőbb Státu» hivatalok, mel-

lyek a* Csásirár nevében munkálódnak , Js mellyek-

nek a' Státus egyes részeiben lévő Tisztségek alat-

tok vannak , közönséges névvel Udvari Fo Tisztsé-

geknak (Hofstelle) neveztetnek. -«- Az egész Státus^

ra nézve közönséges Udvari Fo Tisztségek :

1) A' Császári Házj Udvar, és Státus titkos Kan-

tzelláriája, egyszersmind a' külső dolgokra ügyelő

Minisztérium j egy Miniszter alatt, a* ki a' Császá

ri Ház, Udvar és Státus Kantzelláriussa is. Ez ügyel

a' Császári família dolgaira, a' Státus külso ügyei

re, a' Státust vagy az Austriai Birodalom jobbá

gyait illető tárgyak eránt az idegen Udvarokkal

való levelezésre : ez alatt vannak a' 5L külső Stá

tusoknál lévő Császári követek, az idegen hellye-

ken lévő Konzulok , és Ágensek , 's a' Csátó* Ház—

Udvar és Status levél tárja : ezzel leveleznek 's ér

tekeznek a' 38. idegen Státusokból a' Császári Ud

varhoz küldött követek j 's a' 13. Austriai Ten-^

geri Városokban lévő külfőldi Konzulok és Agen-

11*
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sek, valamint a' 98. idegen Hellyeken lévő Aus-

.triai Konzulok 's Agensek is.

2) Az Udvari Hadi Tanáts Bétsben egy Elől

ülö alatt, melly a' szárazon lévő és tengeri hadi

. dolgokat, és azon tárgyakat kormányozza, mel-

lyeka' Státus védelmezéssével , a' katona fogással és

élelemmel 's a' katonai Státusban való igazság ki-

szolgáltatássával öszve köttetésben vannak. Ez

egyszer'sinind a' katonai határ szélek Fo Igazgató

Széke is. Ez alatt vannak a' Birodalomban lévő 14.

Hadi Kormány Székek (General Commando); u. m.

a) a' Bétsi Austriára ; b) a' Gratzi Styriára , Illy-

riára és Tyrolisra ; c) a' .Prágai Cseh Országra ; d)

a' Brünni Morvára és Sziléziára; e) a' Leinbergi

Galicziára ; f) a' Budai Magyar Országra ; g) a'

Mailandi Lombárdiára; h) a' Páduai Velentzére;

i) a' Péterváradi Tót Országra 's Svrmiumra (Sze

fem); k) a' Zágrábi a' Bánáli határ szélekre; 1) a'

Zágrábi a' Carlstadti * Varasdi katonai vidékekre ;

in) sl Temesvári a' Bánálra; n) a' Szebeni Erdély

re; és o) a' Zárai Dalmátziára nézve; ettől függ az

egész katonai Státus és a' katonai Ekklésiai dolgok

igazgatása. A' Katonai igazság kiszolgáltatásról az

első Forumon résszerént a' Regementek és tsapatok

(Corps) biróságaik (Auditoratus), résszerént a' Ha

di Kormányozók (General Commandant) alatt lévő

Judicia delegata militaria mixta ; a' második Foru

mon pedig a' Bétsi közönséges katonai ügyek fel-

lyebb vitelének Tötvény Széke (Appellationsge-

richt); *s a' harmadik Forumon végre maga a* f<5

hadi Tanáts gondoskodik.

3) A' Finanz (köz jövedelem) Miniszterium egy

Finanz Miniszter alatt Bétsben, melly a Státus gaz

dálkodására ügyel. Ez alatt vannak a' Birodalombeli

közönséges Kamara ; a' pénzt és bányát illeto dol

gok ; a' Bankó Depulátzió j a' pfoductumok eladás
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sának közönséges kormánnya ; a' köz jövedelemre

és hitelezésre ( Credit ) , — a kereskedésre , — az

Uralkodó fekvo jószágaira ügyelo Commissiok; a'

Vám 's harmintzad igazgatás ; a' dohány petsételés ,

és bellyegezés tisztségeik ; a' Posta Kormány ; a' Cen

tralis Kassza ; a' Sors játék (Lotteria) ; egy szóval

minden a' provinciákban lévő Kamarai Tisztségek ,

Státus Fábrikái, és Státus Jószágai. Egy különös

ide tartozó ága még a' köz jövedelmi Kormányo-

zásnak, a' főldre vetett adók Régulázására és a'

katonai élés tárra ügyelő Udvari Commissio Bétsben.

' - 4) A' Fő Számadás és Számvevés Kormánnya

(Directorium) , melly egy Előlülo alatt a' Státus

és az Udvar Számadásainak által nézésével, a' Sta

tus jövedelmei és költségei egymáshoz való erán-

nyoknak kidolgozásával, a' népesség felszámlálás-

sával 's a' t. foglalatoskodik.

II. A' különös igazgató Székek. Ezek a' Biro

dalom íovebb részeiben lévő polgári alkotmányok

külömbféleségéhez képpest i. Klasszisokra osztat

nak : u. m.

1) A' Német, Cseh, Galicziai , Illyriai, és

Olasz Országi Tartományok, mellyek tsak nem u-

gyan azon principiumok szerént vannak alkotva ,

Kormány Székeikre: illyenek

A) A' Csász. Kir. Udvari Kantzellária , egy Fő

Kanlzellárius , a' ki egyszersmind belső dolgokra

ügyelő Miniszter is , és 3. u. m. a' Cseh Országi —

Galicziai , Austriai — Illyriai , és Lombárdiai —

Velentzei Kantzelláriusok alatt. Ennek foglalatos

ságai : a' ki vándorlást , vallást, Oskolákat, Tudor

mányokat, Fundátziókat , az egésséget, egy szóval

mind azt illető dolgokra való felvigyázás, a' mi

tsak a' köz jóval, bátorsággal és bóldogsággal ösz-

ve köttetésben van; továbbá az adózás, a' katonai

dolgok , a' mennyiben ezek a' népességet és kiván
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dorlást érdeklik , a' rendek Privilégiumai , a' Stá

tus jussainak régulázása, a' Méltóságok és Privi

légiumok adása, az Ország út, vizi 's hid épité

sek, a' Törvények közönségesekké tétele; végre az

igen nagy politziai vétkekre nézve legutolsó Forum.

A' fellyebb emlitett tárgyak közzül tsak nem mind

egyiknek tulajdon Elő -adója (Referens) van. Az

ezen Fő Igazgató Szék alatt lévő kör a' politicumok-

ra nézve 12. Kormány kerületekre osztatik, mel-

lyeknek hellyeik Prága, Brünn , Lemberg, Béts,

Linz, Grítz, Laibach , Triest , Zara, Innsbruck,

Mailand, és Velentze. Ezen Tartományok Kormány

Székei , az Ország vagy Tartomány Polgári (politi-

cum) Igazgató Székeinek , Guberniumoknak nevez

tetnek , mellyeknek fejek egy Kormányozó (Guber

nator), a' kit ezen fontos hivatalban egy Al Elől

ülő és bizonyos számú Tanátsosok (Regierungs vagy

Gubernial-Rath) segitenek. A' Guberniumok a' Tar

tományok Politicai Kormányoznának közép pont

jai , ezektől függenek minden közönséges dolgok ,

a' Státusok fekvő jószágait igazgató és Kamarai

Számadó Tisztségek , a' jó rendre ügyelő (poli-

tzáj) Biztosság és a' kerületi hivatalok , a' Guberniu^

mok pedlg magok is, a' Bétsi legfőbb Dicasteriu-

mok alatt vannak, mellyektő) kapják a' parantso-

latokat,ésa' mellyeknek Kormányozásokról számot

adqak. Az ő egyes Referádákra eloszló foglalatossá

gaik ezek; a' Császári parantsolatok végre hajtása,

az Uralkodó jussainak fen tartása, a' jövedelmek

bevetele, a' köz tsendesség 's bátorság és a' nem

zeti köz jónak mind azon ágaira való felvigyázás ,

mellyek közbe vetetlenül nem az Igazság kiszolgál

tatására, az Anyaszentegyházra és a' katonaságra

tartoznak. Mindenik Gubernium kiterjedéséhez kép-

pest bizonyos számú kerületekre, mellyek a' Lom

bardiai-Velentzei Királyságban Provinciáknak (Pro-
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vincie) neveztetnek, osztatik,mellyeknek Kormány

Székek kerületi Tisztségeknek (Kreisamt, mintegy

80—300,000. lakosokkal), Olasz Országban pedig

Delegátzióknak hivattatnak. A' kerületbeli hivata

lok száma öszveséggel 94. mellyek kozzül mindenik

nek van egy kerületi Kapitánnya, az Olasz Orszá

gi Delegátzióknak pedig hasonló tekintetű Delegá-

tussaik, és a' nagyobbakban egy Al kerületi Kapi

tány, Al Delegátus is, 's végre ezeken kiv ül egyné

hány kerületi Biztosok (Kreis Commissaire) , 1.

Erdő Commissarius és több Al Tiszt viselők vagy

Subalternusok vannak. Ezen kerületi Tisztségek tu

lajdonképpen való kötelessége a' jobbágyoknak a'

földes Urak ellen való védelmezése; ezek vigyáz

nak a' törvények megtartására , teszik közönsége

sekké a' Monárcha , vagy az Ország Kormány Szé

kének párantsolatjait , formálják a' Nemesi Juris-

diktziók dolgaiban a' második Forumot , ügyelnek

arra, hogy a' főben járó perbeli vagy Criminalis

Birák a' gonosztévők felfedezésekor és fogságban

létek alatt a' magok kötelességeiket telyesittsék, vi

szik a* jó rendre való felvigyázást , és gondoskod

nak a* Consistoriumokkal az Oskolai dolgokról. -—

A' kerületek ismét Districtusokra és ezek a' Tarto

mányok külömbféleségek szerént ismét külömbféle

részekre , u. m. Uradalmakra , Felső 's Alsó kö

zönségekre 's a' t. osztatnak, mellyek , közzül a%

Uradalmak az adóra, a' jó rendre, az Árvák dol

gaira, az igazság kiszolgáltatására, több helyeken

a' szegényekre is, a' katona adásra, az Ekklésiára

és közönség dolgaira ügyelnek 's átaljában véve

mind megannyi kis Democrátiák.

B) A' Polgári és főben járó igazság ki szolgál

tatást a' Bétsi legfelsőbb 's 8. Tanátsosokból álló

Törvény Szék Kormányozza , két Előlülő (Justiz-

Praesident) alatt 3. Forumokon és 1. közönseges

V
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Revisorium Forumon. Ez az Udvari Fő Tisztség 2.

nagy Tanátsra (Senatus) osztatik , u. m. a' Bétsire ,

melly a.' Cseh Országi , Galicziai , Német , Illyriai és

Dalmátziai Tartományokra , és a' Veronaira , melly

a' Lombárdiai -Velentzei Királyságra ügyel. Alatta

vannak mint második Forumok, a' polgári és fő

ben járó tárgyakra nézve a' Provinciákban lévo 9.

fellyebb vitel (Appellation) és főben járó fő Tör

vény Székek, u. m. a' Prágai, Brünni , Lember-

gi, Bélsi, Klagenfurti, Innsbrucki, Zárai, Mai

landi, Velentzei. Az első Forumon a' Polgári tárr

gyak a' criminálisoktól elvannak választva, sot a*

személyek és tárgyak külörabféleségekhez képpest

a' Törvény Székek is külömböznek egymástól. A'

polgári dolgokban való igazság kiszolgáltatásra néz

ve vannak

a) Tartománybeli Törvény Székek (Landrecht)

mindenik Provinciában , mellyek a' Nemesek első

itélö Székeik vagy Forumaik a' politicumokra és

lgazság kiszolgáltatását illető dolgokra nézve. II-

lyen Törvény Székek a' Prágai, Brünni, Lember-

gi, Tarnowi, Stanislavovi , Czernoviczi , Bétsi,

Lintzi, Grátzi, Klagenfurti, Laibachi , Triesti,

Görzi, Fiumei, Innsbrucki, Salzburgi.

b) Helybeli Törveny Székek, a* nem Nemesek

szamokra, mellyek a' Városokban és Mezo Váro

sokban Magistra tusoknak, a' Falukban pedig Ura

dalmi Törvény Székeknek neveztetnek. Ezekhez

tartoznak a' Lombárdiai-Velentzei Provinciák Tör

vény és itélő Székei (Tribunal) , 's Illyriának kü-

lömbféle Városi Törvény Székeji.

c) A' Lombárdiai - Velentzei Királyságban ezen

első Forumok vannak : 2. polgári Tribunálok Mai

adban, 8. Polgári és Criminalis Törvény Székek

Mantuaban, Bresriában, Cremonában, Bergamo-

ban, Comoban, Sondrioban, Páviában, Lodiban,
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2. polgári Tribunálok Velentzében , 7, polgári igaz

ság kiszolgáltató Tribunálok , és Criminális Törvény

Székek Páduában, Veronában, Vicenzában, Trevlso^

ban, Rovigoban, Bellunoban, Udineben. Galicziábau

első Forumok: a' Districtuális Törvény Szék Szu-

czavában és a' Criminális Törvény Székek Lemberg-

ben , Samborban , Stanislavovban , és Wischnitz-

ben : Dalmátziában a' 4. Collegialis Törvény Szé

kek u. m. a' Zárai , Spalatoi , Ragusai és Cattaroi.

A' kereskedésbeli perek Törvény Székeit lásd

fellyebb a' kereskedést előmozditó eszközök közt

az f. belü alatt.

A' Bányászságot vagy a' bánya mivelésre ren-r

delt Erdoket illető perek 's törvényes folyamodá

sok a' Bányász itélő Székek eleibe, mellyek alatt

ismét több Al-Bányászi Törvény Székek vannak,

tartoznak.

A' Bancalis és Kamarai, a' Begálékból és min

den a' Felség jussaiból , 's a' Fejedelmi tulajdon ju-

sokból származó jövedelmekre és az ezekhez való

jus tartás védelmezésére , a' jóltévo intézetek, az

Uralkodó patronatusa alatt lévő Ekklésiai jószágok

's a' t. mellett való szó szóllásra 's ügy védésre az

Ügyvédő hivatalok kötelesek.

A' Papság egészen világi Felsőség alatt van,

és tsak a' Papi dolgokban függ a' Püspökjétől.

Az Igazság mérsékleti és meghatározott Taxák

letétele mellett szolgáltattatik ki , mellyektől mindaz^

által a' szegények szabadok. A' perek a' provincziák

külömbféleségekhez képpest Német , Deák , és Olasz

nyelyekén folytattatnak. A' Törvényeket, némelly

eseteket ki vévén, a' Császár tsak nem határtalanul

adja, külömbféle pevek alatt, a' millyenek Patens ,

Udvari parantsolat. Udvari Decretum, Rendelés,

Generalia 's a' t. mellyek nem a' Törvény Székek,

hanem a.' polgári Kormány Székek p. o. az egyesült
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Udvari Cancellaria , a' Provincialis igazgató Szé

kek és kerületbeli Tisztségek által tétetnek közön

ségesekké. A' Törvények nintsenek mind könyvek

be foglalva , hanem sokak még egyes és privát Sze-

méllyek gyűjteményeikben találtatnak fel tsak.

Törvény Könyvek a' Német , Galicziai , és Olasz

Státusoknak , Dalmátziának és a* katonai határ szé

leknek az 1. Ferentzé 181 1-ről , a' hasonlóképpen

J. Ferentz Criminalis Codexe 1804-ről, az 1782-ki

házassági Törvény, 's az ugyan ezen 1782-ről va

ló 's a' Hitelezőknek az adós vagyonja elosz

tását tárgyazó öszve gyűléseket (Concursus) tárgya-

zó Rendelése II. Jósef Császárnak. Minden Provin

ciális Törvények és Státutumok eltöröltettek. A' pe

res dolgokkal való bánásban még most is a' II. Jó

sef Császár 1781-ki Törvény Széki elrendelése tar-

tatik sinór mértékul.

A' legfelsőbb Törvény Szék mellett van még

az igazság kiszolgáltatását illető dolgokra nézve

egy Udvari Biztosság is.

C) A' jó rendre ügyelő legfővebb igazgató Szék

az Udvari Politzáj, és könyv visgáló Fő Tisztség

Bétsben egy Előlülo alatt. Fő tzélja ennekj a' jó

rendre és köz bátorságra való vigyázás, 's a' pol

gári vétkeknek tzélerányos rendelés tételek által

való megakadályoztatása 's a' könyvek megvisgálá-

sa, Alatta vannak a' nagyobb Városokban lévő po

litzáj és kerület Directiók , mellyek a' magok ke

rületeikben, valamint a' kissebb Városokban a* hely?

beli Magistrátusok, 's a' Falukban a' kerületi Tisz

tségek , 's ezek alatt az Uradalmi Felsőségek , a' jó

rendre ügyelnek. Az Országló Széktől a' Státus es-

merése végett rendelt Intézeteket egy a' belső dol

gokra ügyelő Miniszterium mellé adatott Bureau

kormányozza; de a' mellyeknek hatalmok Magyar

Országra ki nem terjed ; mindenről tudósittatik a*
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Monárcha ezen Intézetek által , mellyeknek a' néj ) ,

születtek, hóltak, és házasúlok számát, a' Barmokat,

Aratást, Kereskedést , a' Státus belső állapotját, ve

tést, elfogyasztást (Consumtio) 's a' t. legnagyobb

pontossággal készült Lajstromokban 's Tabellákban

hé kell mutatni. — Az Orvosi, jó rendre is hellyes

vigyázat van ; minden kerületnek megvan a' ma ga

tulajdon Orvosa és Seb -Orvosa a' Státus költsé

gein, 's.miriden nagyobb hellyen találtatik Patika,

Bába, betegek és szegények háza; ide tartoznak u'

sok tisztúló házak (Quarantaine) a' Török határok

felé , az irgalmas Szerzetesek és Apátzák több Ini-

tézeteik 's a' t. A' köz bátorságra tzélozó intézetek

közt megjegyzést érdemel végre

A' tűzi kár mentő intézet Austriában, melly Juri,

1823. már 54014. épületekért, mellyek 18,867,201.

f. 's tsak Bétsben 's a' külső Várossaiban 1485.

épületekért, mellyek 1,794,570. f. és igy öszveség-

gol 35497. épül. mellyek 20,661,580. f-ra betsül-

' tettek pengő pénzben , — állott jót.

II. A' Magyar, Tót, és Horvát Országi Igaz

gató Székek:

1) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udva

ri Kantzellária , mellynek tagjai a' Kantzellárius ti

tulussal biró Előlülő, 1. Al Kantzellárius és 11,

Tanátsosok , vagy Referendáriusok, kik közt 1. Kath,

1, Ó Hitű Püspök, 2 Mágnás, 's 8. Nemesek van

nak. A' Referendáriusok közt egy a' Horvátok ré

széről való. Tagjai továbbá ennek a' 8. Titoknokok ,

és 10. Kontzipjsták , kik a' Tanátsban már előter

jesztett és jóvá hagyott tárgyakat teszik irásban,

mellyek osztán a' Kantzelláriában tisztán leirattat-

ván a' magok hellyekre kiküldetnek. A' Tisztek szá

ma öszveséggel 118-ra megyen.

Foglalatosságai a' Kantzelláriának : a' Donátziók-

nak, Nemes Leveleknek, Hivatalokat adó levelek
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fiók a' Felség, — a' kinek a* Kantzellária az Igaz

gatásban segéd eszköze, a' honnan e' terjeszt min

den Magyar , Horvát és Tót Országokat illető 's az

alsóbb igazgató 's törvény Székektől O Felségéhez

fe.llyebb vitt tárgyakat a' Királyi Felség eleibe, —

parantsolatjára való kiadása , a' Törvényes dolgok

ra való ügyelés, a' Korona méltóságának és jus

sainak fenn tartása; továbbá itt neveztetnek ki az

Ersekek, Püspökök, Apáturok, Kanonokok, itt

adatnak az Oskolai Stipendiumok , egy szóval in

nen megyen ki minden rendelés az igazgatásra néz

ve. Hiteles hely lévén , hitelesen lehet elötte tenni

Testamentomokat , Contractusokat , Plenipotentiá-

riusokat , Prokátorokat , a' honnan az illyen Le

velek ellen az egész Országban semmi kifogás sints

's a' perek folytatásában is hiteleseknek lenni meg-

esmertetnek. *— Minthogy minden innen költ vég

zésnek a' Király irja magát alá, itt vannak a' Ki

rályi könyvek is (Libri Regii), mellyekbe I. Fer

dinándtól fogva (1526) minden Donátziók, privi

légiumok , Parantsolatok , 's Királyi végzések bé-

vannak iktatva.

2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Hely

tartó Tanáts Budán. Ez III. Károly Király, vagy

VI. Károly Császár alatt az 1723. ki Ország Gyűlé

sen állittatott fel. Előlülője mindég a' Nádor Is

pán, ennek távol létében a' Tárnok Mester, vagy

ha e' se lehet jelen, a' legidősebb világi Tanátsos,

Tagjai a' 2 2. Tanátsosok , u. m. 3'. a' Fő Papi rend

bol, a' többi pedig a' Mágnások és Nemesek köz-r

zül, kikhez számláltatik az Ország Fo Orvosa is

(Protomedicus Regni); ezeken kivül a' 16. Titokno^

kok, 16. Kontzipisták , a' Jegyzőkönyvi, Rege-

strátura , a' politico-fundationalis és contributiona-

lis számadásokat megrostáló Exactoratus Tisztségek

kissebb nagyobb Tisztjeik, öszveséggel 226-an.
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Ezen Helytartó Tanátsra, mellynek tagjait ar

Elölülőn kezdve le egészen a' 800. forintnál ke

vesebb fizetést huzó Tisztekig, maga a' Király ne

vezi ki, van az Ország politicai igazgatása bizva,

a' honnan munkássága köre minden polgári boldog

ságot és bátorságot illető tárgyakra (kivévén a' Tör

vényes és Kamarai dolgokat) u. m. a' Vallásra,

Oskolákra , Oskolai Stipendiumokra , az Universi-

tás, Tudományok és Convictusok fundussaira, az

Ország . népesedéssére 's népességére, a' fold mive-

lésre, mesterségekre, kereskedésre, a' Főldes Urak

és jobbágyok közt való költsönös köteleztetésre (Ur

barium), az Adó felosztására 's bészedésére , a' kato

nai kvártélyozás elintézésére, 's tartására, a.' pol

gárok bátorságára 's egésségére 's a' t kiterjed. Min

den végzésen legalább 12. Tanátsosnak kell jelen

lenni ; az Elő terjesztések (Repraesentatio) a' Felség

hez a' Magyar Kantzellária utján küldettetnek fel ,

a' ki megerősitő vagy jóvá nem hagyó Resolutióját

ugyan ennek az utján adja a' Helytartó Tanátsnak,

ez pedig azután a' Vármegyéknek tudtokra. — A*

Helytartó Tanáts alatt vannak a' fellyebb előszám

lált politicai tárgyakra nézve:

A) A' Varmegyék. Legelső Tiszt mindenik Vár

megyében a' Fö Ispány, kik közt 13-an ezen Méltó

ságot örökség szerént birják , a' többieket pedig a*

Császár nevezi ki. A' Fö Ispán kándidál bl Várme

gye Magistratualis hivatalaira Tiszt választáskor , és

ö nálla van a' legfelsőbb felvigyázás jussa a' Tisz

tekre , kiket az általa kándidált személyek közzül

a* Nemesség választ. Utánna következnek a' 2. AI-

Ispányok , a' kik a' közönséges dolgok folyamatjára

ügyelnek. Mindenik Vármegye a' nagyságához kép

pest bizonyos számú Járásokból áll , mellyeket ugyan

annyi Fő és Al Szolgabirák kormányoznak , a' Var

megye Eskütjeivel : ezek szolgáltatnak azokban Tör-
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vényt 's igazitják el a' Nemesek kissebb, főképpen

' p edig az adóságok miatt támadt pereiket, ha 3000.

£. felyül nintsenek azok, valamint a' nem Nemesek

éit; ok hirdetik ki a' felsőbb parantsolatokat a' Já

rásokban lévő közönségek közt, és vigyáznak a1 jó

?rendre 's köz tsendességre. Ezeken kivül vannak

még minden Vármegyében Fő és Al Ügyvédek is ,

a' kik a' bűnös ellen, mint vádolók fel lépnek,

a' szegényeket védelmezik és a' jobbágyokat, ha a*

szükség kivánja, a' Főldes Uraság ellen óltalmaz

zák. A' többi Vármegyei Tisztek pedig ezek ; a.' Fő

Perceptor és a' part icularis Perceptorok , a' Fő Jegy

ző és Al Jegyző, a' Várm. Főldmérője, Orvosa,

Seb-Orvosa , Bábája , 's a' Kantzellisták , kik mind

az adózók által megtölteni szokott Cassa Domesti-

cából fizettetnek és a' Státusnak egy krajtzárjába se

kerülnek. Ugyan ezen Kasszából fizetődnek a' kö

zönséges Intézetekre, Út, Hid, 's több efféle épi

tésekre 's az Ország Gyűlésén megjelenő Várme

gye követeire megkivántató költségek is. A' Vár

megye Magistratualis Személlyei , u. m. az Al Is-

páhyok , Szolga Bírák , Esküttek a' minden 3. esz

tendőben tartatni szokott Tiszti választáskor a' ren

dektől, — kik a' Vármegyében lakó Praelatusok-

ból , Mágnásokból , Nemesekből , és Királyi Váro

sokból állanak, 's a' kik teszik a' Fő vagy az Al

Ispány által öszve hivattatni szokott közönséges

Gyűléseket, — választatnak, a' Fő Ispány által

kandidált hivatalra alkalmatos férjfiak közzül. Ezen

közönséges Gyűlésekben (Generalis Congregatio)

választatnak az Ország Gyűlésére küldendő Köve

tek is , itt olvastatnak fel a' Helytartó Tanáts pa-

rantsolatai és készülnek ezekre, ha szükségeseknek

találtatnak a' repraesentatiok 's észre vételek,

. B) A' Királyi Városok. Mindenik Városnak

N egy Belső és Külső Tanátsa van; amazt a' Biró, a'
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Polgár Mester (Consul) és a' Senatorok, ezt pedig

a' Város nagyságához képpest 50—-100. Polgárok

teszik , kiknek egy szoszóllójok (Tribunus) van , 's

a' kik választják a' Birót , Polgár Mestert és a' töb

bi Városi Tiszteket, (Electa Civium Communitas).

C) A' Privilégiált és különös jussokkal megaján

dékoztatott kerületek; u. m. a) a' Jászoké és Ku

noké, egy Fő Palatinális Kapitány alatt, a' kit a'

Palatinus választ ; b) a' szabad és privilégiált Hajdu

Városok kerületje egy Fő Kapitánnyal ; c) a' XVI.

Szepesi Városok , meílyek tulajdon Tanátsoktól , az

Iglón lakó Gróftól 's Administrátortól és a' politi-

cumokban a' Helytartó Tanátstól függenek.

3) A' Törvény Székek: a) a' Parasztnak első Bi

rája a' főldes Ura , a' nagyobb dolgokban pedig az

Uri Szék Foruma hoz itéletet, melly a' Főldes Úr

ból, vagy ha e' jelen nem lehet, a' Tisztartójából ,

vagy azon Személyből , a' kit a' Főldes Ur hellyet-

te ki nevez és a' Fiscalissából , egy Szolgabiróból és

Vármegye Eskütjéből áll , 's abban az esetben , ha

a' Parasztnak éppen a' Főldes Urával van pere,

a* Vármegye ügyésszének is jelen kell lenni ; b) a'

Püspöki és Mező Városok lakosainak pereiket is,

ha a' helybeli Tanáts végzésével meg nem elégesz

nek, hasonlóképpen az Uri Szék igazitja el ; a' hon

nan osztán a' Vármegyére vitetnek az ügyek fellyebb;

c) a' Királyi Városok Polgárainak első Törvény

Székek a' magok tulajdon Tanátsok (Magistratus) ,

innen, a' főben járó vétkeket kivévén, némellyek

pereiket a' Tárnok Mesterhez, (ettől ismét a' Hét

Személlyü Táblához, Tabula Septemviralis) , má

sok pedig a' Personalishoz viszik fellyebb , a' kitől

fellyebb nem is appellálnak ; d) a' Nemeseknek el

ső Birájok bizonyos esetekben , u. m. a' Successio -

ban , és a' 3000. f-ig való adósságokban 's a1 t. a'

járásbeli Szolgabiró és Eskütt ; bizonyos tárgyakban ,
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a' többek közt a' 3000. f. felyül lévő adósságokban

az Al Ispány , kiktől az ügyek a' Vármegye Székére

appelláltatnak , melly minden , a' Vármegyebéliek

közt 's a' Vármegyében lévő Jószágok felett támadt

pereket eligazithat, ki vévén azokat, mellyeknek

a* Törvény első Törvény Székül (Forum) a' Kirá

lyi Táblát tette , vagy természetek szerént a' Szent

Szék, vagy a' Királyi és Privilégiált Városok Ta-

nátsaik eleibe tartoznak. — Ha a' peres Jószágok

több Vármegyékben feküsznek, ebben az esetben

a' per a' kerület Táblája (Tabula Districtualis) elei

be tartozik, melly az Elölülőn kivül egynehány

világi Assessorokból , kik közzül minden itélet ho

záson legalább 3-nak jelen kell lenni, 1. Notórius

ból, 1. Protocollistából , egy Expeditorból , több

Kantzelistákból , és egy szegények Ügyészéből áll.

4. illyen Táblák vannak Magyar Országban , és 1.

Horvát Országban (Tabula Judiciaria Regnorum

Croatiae et Slavoniae) ; amazokat VI. Károly Csá

szár állitotta fel az 1723. ki Ország Gyűlésen, 's

hellyekké Nagy -Szombat, Kőszeg, Eperjes, és

Debretzen tétettek. — Mind a' Vármegyékről, mind

a' kerületek tábláiról a' per a' Királyi Táblához a'

Nemesség 2-ik Forumához , melly Pesten van , vite

tik fellyebb , melly nem tsak a' Jószág vagy meum

Tuum felett támadt pereket, hanem a' Státus ellen

tett vétkeket is megitéli 's egyszer'smind tsak en

nek szabad a. Törvények értelmét magyarázgatni ,

az alsóbbaknak ellenben azoknak betű szerént való

értelmekhez kell ragaszkodniuk; a' honnan a' Stá

tus ellen vétőkre és minden ollyan Ügyekre nézve,

a' hol nem a' Törvényeknek a' tselekedetre való

alkalmaztatássáról , hanem a' Törvények valódi ér

telmekről , privilégiumok, régi ok levelek 's több

eíFélék magyarázatokról van kérdés, a' Királyi

Tábla aa első Forum. Előlülője a' Cs. 's Apostoli

-*
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Királyi Felség Személyes Jelenlétének Törvény Szék-

beli Helytartója (Personalis Praesentiae llegiae iu

Judiciis Locumtenens) ; tagjai pedig 2. Praelatusok,

2. Tábla Bárók, a' Vice - Palatinus , Vice- Ország

Birája, 4. ítélő Mester (Protonotarii), kik a' kér

désben forgó tárgyakat elő terjesztik , 6. világi As-

sessorok a' szám felettieken kivül, egy Bánya Re

ferens , és a' Királyi Ügyész (Causarum Regalium

Director etc), ki vévén az ollyan eseteket, a'.mel-

lyekben a' Király, a' kinek jussait ez védelmezi

vagy vádoló vagy vádoltatott. Az itélet hozáson

legalább 9-nek kell jelen lenni. Ezeken kivül ide

tartoznak még a' Protoqoliista , a' Levéltárnok , áz

Expedilor , 's a' Szegények Ügyészei. — A* Hor

vát Országi fellyebb emlitett Tábláról a' perek a'

Báni Táblára appelláltatnak, melly Horvát 's Tót

Országokban hasonló a' Hazánkbeli Királyi Táblá

hoz. Előlülője a' Horvát Országi Bán , vagy ennek

jelen nem létében a' Báni Helytartó. Mind a' Ki

rályi , mind a' Báni Tábláról az ügyek a'

Hét Személyes (Tabula Septemviralis) Táblára

mellynek eredetiképpen tsak 7. most pedig az Elöl

ülőn kivül, a' ki a' Nádor Ispán, 20. tagjai van

nak, u. m. 5. a' Praelátusok, 6. a' Mágnások, és

9. a' Nemesek közzül, vitetnek fellyebb. A' Sen-

tentia hozáson 1 l-nek kell jelen lenni. A' Septem

viralis és Királyi Tábla együtt Királyi Kuriának

neveztetik , mellynél , minthogy a' Királynak mint

legfőbb Birónak nevében itélnek, az itéletek a' Ki

rályi Felség petsétje alatt adattatnak ki.

A' Bányákat illető tárgyakra a' Bányász Tör

vény Székek ügyelnek: a' millyenek a) a' Selmetzi ,

b) a' Szomólnoki , c) a' Nagy Bányai , d) a' Báná

ti vagy Oraviczai , melly kerületi Bányász Törvény

Székektol függenek a' Bánya Városokban lévő al

sóbb itélö Székek (Substilula montaua Judicia).

12
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Amazoktól a' per-ek a' Királyi és Septemvirális TáJ

blára vitetnek fellyebb , mellyeknél ennél fogva van

egy Bánya Referens, a' ki egyszer'smind az Udvari

Magyar Kamarának Tanátsosa és a' hasonló tárgyak

ban Referense.

Törvény Könyve Magyar Országnak a' Corpus

Juris Hungarici , mellyet legelőször Mossótzi Zaka

riás Nyitrai Püspök nyomtattatott ki 1584. 's az

után 1779-ben, legujjabban pedig 1822-ben ada-4

tott ki. Magában foglalja ez a) a' Verböczy István

Personalis opus Tripartitum Juris Consvetudinarii

nevű munkáját, mellyben a' mint a' neve is mutatja ,

a' Magyarok szokásbeli és nem irott Törvénnyeik

adatnak elő. Ez jóllehet semmi Törvény által nem

tétetett Törvény Könyvé , mindazáltal a' régiség 's

a' 300. esztendőnél hosszabb vele való élés azzá tet

te ; b) a' Sz. István Királytól fogva a* legujjabb idő

kig tartatott Ország Gyűléseken hozott Törvény tzik-

kellyeket (Articulos Diaetales, vagy Decreta et Ar'

ticulos Regum et SS. et 00. Regni Hungariae) ; c)

az0Austria számára készittetett és III. Ferdinánd

Császár által oda bé is vitetett praxis Criminalist,

jnelly minthogy Criminalis.Codexe Hazánknak még

nints, némelly esetekben használtatik, egyébaránt

pedig a' bűnös sorsa nagyobb részént a' Biró bé

látásától függ; d) Kittonich Királyi ügyek Igazga

tójának (Causarum Regalium Director) két Munkáts-

káit, u. m. Directio Methodica Processus Judicia-

rii Juris Consvetudinarii Regni Hungariae és Cen-

turia Dubietatum 1724. eszt. e) a' Jus Tavernica-

let; 's f) a' Regulamentum Militaret 1747-ről. —

Törvény Könyv gyanánt használtatnak, a' Királyi

Kuriánál a' Mária Thérézia parantsolatjára öszve

szedetett itélet hozások is (Decisiones Curiales : Pla

num Tabulare), mellyek a' még megnem lévő Törvé

nyeket valamennyire kipótolják 's bl kétséges értel-

mfíeket annyira a' mennyire felvilágositják.
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4) Az Ország jövedelmeire, az Adón, mellyre

a' Helytartó Tanáts 's a' Bányákból való jövedelme

ien iivül , mellyekre a' Bétsi közönséges Kamara vi-

gyáz, a.' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari

Kamara ügyel Budán , a* hová Posotryból tétetett

által a' II. Jósef Császár parantsolatjára 1784. Ez

alatt vannak a' Regalékat 's a' Királyi Uradalma

kat igazgató Temesi, Máramarosi, Kassai, és Zá

grábi Administratiók, valamint a' XVL Szepesi Vá

rosok Administratora is , továbbá a' Selmetzi Fő

Kamara Grófság , az Ó Budai , Aradi , Diós - Győ

ri , Hradeki PraefectusságoL Vannak két Előlülöji

*) ú/nu a' Fő és Al Előlülő, 13. Tanátsosai, kik

 

*) A' Kamara alkottatássatól fogva élt felolüíók tízek vóltak:

IKineveztetésck 's I

szolgalatjuk klejéi | Fizetések

fcmflinger István Báró .•»»»»

Bereghy Albert > Pétsi Prépost -

Thuraío FerCntz Gróf > Nyitrai Püsp,

Deseöíly János -----»

Újlaki János ■, Váczi Püspök - -

Radetius -, Váradi Püspök - - -

Fcjérkövy István t Nyitrai Püspök

Szuhay István , Váczi Püspök

Vizkcleti Tamás Báró - - - -

Pcthö László ».-----"

Véglai Horvát Gáspár - - - -

Pálfy Pál Gróf ---;*•.;-

Lippay Gáspár ------

Majthényi Mihály - - - - -

Zichy István ------

Kolloaicz Leopold Gróf Püspök

-

1531 1536

1537 1548

1549 1556 a' Ka-

thólika Val

lást elhagy.

1557 1568

1561 lemondott

1569 15S6

1587 1596

1597 r 1607

1609 1611

1612 1613

1619 1624

1625 1645

1646 1654

1655 1655

1655 1671

1672

1

0. Fon

1537 6544

1543 S 600

utóbb r800

— 800

— 500

800

— 800

1609 2 800

16 10 r 1000

— 1000

". 800

-- 800

— 800

— 800

— 800

Kvár-) 800

tély)

fa és )

gyer-)

tya )

pénz ) 405

i2*
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közt egy Pesten lakik és a' Királyi Ügyek FŐ igaz

gatója 's a' Magyar Sz. Korona Ügyéssze (Causa-

rum Regaltom Director et S. Regni Hungariae Co-

ronae Fiscalis , ez és az Al Igazgató vigyáznak , az

alattok lévő Királyi Ügyészekkel a' Korona , 's a*

Királyi Felség jussaira) ; vannak ezeken kivül a' Ka

marának Titoknokjai , Kontzipistái , kiket maga O

Felsége nevez ki , az utóbbiak közzül mindazáltal

tsak a' 600. f. vagy több fizetéssel lévőket, a' mi

nem tsak a' Kontzipistákra , hanem átaljában véve

más ennyi fizetést buzó Tisztekre nézve is sinór

mérték ; a' kevesebb fizetéssel lévőket ellenben ma

ga a' Kamarai Tanáts nevezi ki.

II. Az Erdélyi Kormány Székek, a' Katonai

határ széleken kivül. Erdélyt 3. Nemzet lakja u.

m. Magyarok, Székelyek és Szászok, mellyek azon

egyesülésnél (Unio) fogva, mellyre Bethlen Gábor

alatt léptek és a' mellynek az 1653. Törvény Tzik-

kelybe foglalt pontjai 1744. — a' mikor készült egy-

•) A' Kamara alkottatásától

Az Elölülőknek neveik.

fogva élt Elölülok ezek voltak :

IKi neveztetések '« 1

szolgalatjuk ideje. I Fizetések.

For

Erdődy Kristóf Gróf - - - - 1684 1703 — 1250

Erdődy Sándor Grof ---- 1709 — 200O

Erdody György Gróf

Grassalkovich Antal Gróf - - 1748 1772 — 1000O

Erdődy János Gróf - - - - 1772 1782 — 1000O

Nitzky Kristóf Gróf - - - - 1782 1783 — 800O

Balassa Ferentz Gróf -

Zichy Károly , Gróf •)

Úrményi Jósef - - -

Albert Fő Hertzeg - -

Széesen Sándor Gróf - - - - 1790 1808 — 1000O

Semsey András ------ 1808 1814 — 1000O

Mailáth Jósef Gróf ----- 1814 1825 — 1000O

Zichy Károly Gróf ----- 1825 Éllyen — 1000O

Széesen Miklós Gróf Al Elölülő 1828 Éllyen — 600O

*) Ezen három utolsóbbak , valamint a' most emiitett Nitzky Gróf

is egy ideig azon idoben voltak a' Kamarának Elölülői , mi

dőn cl a' Helytartó Tanittsal üszve volt köttetve

1684 1703

1709
 

1720 1748

1748 1772

1772 1782

1782 1783

1783 1785

1786 1788

1788
 

1790 1808

1808 1814

1814 1825

1825 Éllyen

1828 Éllyen
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szer'smínd az ujjabb unionis juramenti formula

(egyesület esküvés formája) , mellyet mind a' Státu

sok az uj Fejedelemnek le tett jobbágyi hódolás

(homagium) után , mind az ujonnan bevett hazafiak

(Indigenák), sőt mind azok, a' kik felsobb hivatalokra

emeltetnek fel , letenni tartoznak — bizonyos módo

sitással megerősittettek , törvényesen egyesült vagy

unita Natioknak szoktak neveztetni. A' honnan Er

dély 3. Részekre oszlik, u. m. Magyarok, Széke-»

lyek és Szászok földére.

A' Magyarok Földe áll 11. Vármegyekből,

mellyekhez számláltatnak a' Kővár vidéki és Foga-

ras főldi Kapitányságok (Districtus) is; amazok Fő

Ispányok, ezek Fő Kapitányok által kormányoztat

nak, a' kiket a' Gubernium által candidáltak közzül

O Felsége erosit meg. Ar Fő Ispányoknak legalább

1000. For. érő birtokoknak kell a' Vármegyében

Törvény szerént lenni. Ezeknek candidatiójára vá

lasztatnak az alsóbb Tisztek u. m. Fő Birák, a'Di-?

strictusokban a' Vice-Kapitányok, [a' Vice-Ispányok,

Fő és Vice-Notáriusok, S^olgabirák , Commissariu-

sok ; a' két utolsóbbakat ki véve , a' többiek a' Gu^

bernium által Ö Felségéhez küldetnek fel megero-

sités végett, valamint a' Királyi Adó szedők is,

azzal a' megjegyzéssel , hogy a Fő Ispányok can-

didatioja ellen a' Rendek helyes okból kifogást te

hetnek. A' Vármegyebeli Orvosokat , Seb Orvo

sokat , Főld mérőket , Erdő Inspectorokat a' Gu

bernium teszi. A5 Fő Ispányok Helytartóit pedig a'

Gubernator nevezi ki.

A' Székelyek Főlde áll 5. Székekből (Sedes)

meltyek Fő Király - Birák által igazgattatnak,

kiket a' rendek szabadon választanak 's a' válasz

tattak közzül , hozzá járúlván a' Gubernium votu-

ma is , Ö Felsége egyet megerősit. Ezek nem can-

didálják az alsóbb Tiszteket a' millyenek a' Vice
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Király -Birák, Fő és Vice -Notáriusok, Dú

ló Commissáriusok (ezek ollyanok , mint a' Szol

ga Birák a' Vármegyékben), mivel ezek a' nem

zet által szabadon választatnak. A' két elso rend

béliek a" Gubernium által fel küldetvén ő Fel

sége által erősittetnek meg, valamint a' Királyi

Adószedők is ; az utólsókat a' Fő Tiszt erősiti meg,

valamint a' Vármegyéken a' Fq-Ispáiiy a' Szól-"'

ga Birákat.

A' Szászok Főlde áll 9. Székekből, ugyan

annyi Városokkal u. ra. Szeben , Medjes , Seges

vár, Szász Sebes, Szász város, Kő halotti. Nagy

Sink , Ujegyház , Szeredahely , Brassó és Besz-

tertze Vidékekkel, mellyeknek külön külön Con-

zulaik, Szék Biráik, Királyi" Adószedőik vagynak,

kik a' nemzettől választatván, O Felsége által ero

sittetnek meg, Feje az egész Nemzetnek a' Comes,

a' kjt a' |I, András 1221. költ privilegiumánál fog

va a' Nemzet maga választ, *s a* Fejedelem erő

sit meg. Ez egyszersmind a' Lieopoldinum Diplos

ma szerént Gubernialis ConsiHarius, is, —

A' Magyarok Forumai ezek: 1.) a'Filialis. Szék;

itt folynak a* parasztoknak Criminalis és Civilis pe

reik, hogy ha a' Főldes Úr le mondott Úri széket tart?

ható jussáról. 2.) A' Partialis, Szék, itt folynak a'

Nemeseknek 100, forinton alól való pereik , ki vér

vén azokat, mellyek örökös el adásról szóllanak.

Mind a' kettőnek Előlülője valamelyik Fő -Biró;

Birái a/ Marchalis Gyűléseken *) \i neveztetni

szokott Tábla Birák , Referens a' Notárius,. 3.) A'

Generalis Szék tárgyai minden 100. forintnál . töb

bet érő tárgy felett inditott perek, ha, a' per tár-:

gyaegy Vármegyében fekszik, a' Hatalmaskodás (Ma

jor Potentia) és a' Nemeseknek főben járó (Cri-?

*) Ezek azok , a' mik Magyar országon a' Generalis Gyűlések,
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minalis) pereik , úgy az özvegyek özvegyl tartá

sok ( vidualis intertentio ) ki szakasztása iránt in

dultak , ha szintén a' jószág több Vármegyékben

feküdnék is; végre azon perek, mellyek az alsóbb

székektől vitetnek hozzá fellyebb. Elölülője a' Fö-

Ispány, Birái a' Fő Birák, Tábla Birák, Referen

sek a' Notáriusok , Fiscus a' Vice - Ispány ; a'

Protocollumot viszi a' Protokollista.

A' Székelyek Forumai : 1.) a' Filialis Szék, tár

gya az a' mi a' Vármegyékben, %) A' Viqe-Szék;

itt kezdődnek a' Székelyek minden perei 200.

Magyar forint büntetés alatt, ki vévén Maros Szé

ket, melly e' részben a' Vármegyékhez alkalmaztat

ja magát. 3.) A' Derék Szék, tárgyai azok, a'

melyek a' Generalis Székéi. Amazoknak Előlülő-

jök valamelyik a' Vice - Király - Birák közzül, en

nek a' Fő- Király Biró : -r- Birák a' Vice -Ki-'

rály — Birák, a' Marchalis Gyűléseken neveztetni

szokott Tábla Birák ; Referensek a' Notáriusok ,

Fiscus a' Vice -Király —* Biró; a' Protocollumot

viszi a' Protocollista,

A' Szászoknál a' magános Személyek közt va

ló Perek , a? Szék vagy vidék Birája által igazit

tatnak el, a' honnan a' Senatus vagy Magistratus

eleibe vitetnek , a* hol folynak a' Közönségek el

len és közt indúlt perek, valamint a/ Crimina-

lis ügyek is, Innen a' Szász Nemzet Universi-

tássához vagy Közönségéhez, melly minden esz

tendoben Katalin napkor szokott öszve gyűlni,

's a' Székek Polgár Mestereiből vagy Küldöttjei

ből áll, a' Comes Praesidiuma alatt; — innen

végre a' Guberniumhoz vitetnek fellyebb az

ügyek. A'jTörvénykezésben tulajdon Statutumaikkal

élnek. <

Közös ítélő székek: 1. A' Királyi Tábla,

melly első Forum a' több Vármegyékben fekvő
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tárgyú perekben és azokban , a' mellyekben a' pri

vilegiumok elő mutatása kivántatik meg, valamint

azokban is, mellyeknek folytatása a* törvények

ben a' Fiscalis Directorra bizatik, továbbá az Okleve

lek Transumtiojára és a' Privilegiumok ki hirdetésé

nek ellent mondók ellen indultakra nézve, hogy ha

az nem az Ország gyűlésén történik. Ezeken kivül

ide tartoznak még a' Vármegyékrol és Székely

Székekről appellátioban fel jöttek. A' Székelyek

a' jobbágy vissza kivánás (Repetitorius processus),

Statutiokori ellent mondás és a' törvényes Man

datumoknak való nem engedelmeskedés esetén ki

vül 200. Magyar Forint büntetés alatt ide nem

idéztethetnek , mint elso Forum eleibe. Ugy a'

Szászok is tsak a' 5. Casus, deliberatum Homi-

cidium és Depositum el tartóztatása eseteiben hi

vattatnak ide, egyébaránt ezeknek pereik appel-

latioba sem ide, hanem az Universitástól egyene

sen a' Guberniumhoz vitettetnek fellyebb, a' hon

nan közzülök Tabulae Assessorok nem "is szoktak

neveztetni. — Előlülo a' Tabulae Praeses, Refe

rensek az ítélő Mesterek (ezek az ország gyűlésén

választatnak), Birái az Actualis és Supernumera-

rius Tabulae Assessorok, a' kiket a' Királyi Tá

bla candidál, melly Candidatio a' votumokkal a'

Guberniumhoz küldettetvén , az a' maga votumát

is melle tsatolja 's fel küldi O Felségéhez , a' ki

erősiti meg a' candidált Személyeket. A' Civilis

perekben jelen van a' Fiscalis Director is (Királyi

ügyek Igazgatója.) — Ülése van Marosvásárhelyen j

függéssel van a' törvényes dolgokban a' Guber-

niumtól.

2) A' Gubernium (Fő Kormány szék), melly

Politicai igazgató szék és törvényes itélő szék egy

szersmind, a' honnan két részekre, u. m. politi-

cum és Judicialéra osztatik, és más az Austriai
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Birodalomban lévÖ Guberniumoknál nagyobb te

kintete és munkássága köre van, mivel mind a'

poJgári , mind a' törvényes , mind a' Státus gaz

daságát illető, mind a' vallásbeli dolgokban leg

fővebb igazgató szék. Ez eleibe appelláltatnak az

alsóbb forumoktól a' perek. Mint első Forumon

tsak a' több Jurisdictiok, a' külömbféle Nemzetek

közt folyó határok felett támadt (metalis) perek

(de tsak ha Diaeta nints , mivel akkor itt szok

tak fel vétetni) és a' Quindenalis, vagy ollyan

Perek folynak itt , mellyek a' Zálogban lévő pura

Fiscalitások (ezek Magyar országon coronale Bo~

numoknak neveztetnek) ki botsátása felett indit-

tatnak. Praesese a* Gubernátor (a' törvényes

dolgokban rendszerént a' Vice-Praeses), Birák a'

Catholicus és Unitus Püspökök, 's a', Consiliariu-

sok, a' kik egyszersmind Referensek is. Mind a'

Gubernator, mind a' Consiliariusok az Ország gyű

lésén választatván , a' Fejedelem általj erősittet

nek meg. ' Üléseit tartja Kolosváron. Alatta van

nak a' Tartomány - Biztosságok (provincialis Com-

missariatus) is , mellyeknek fejek a' fő Tartomány

Biztosság.

5) A' Productionale Forum; itt folynak tsupán

tsak az 1588-dik Epochalis Esztendőn innen örö

kösön el idegenitett pura Fiscalitások,— mellyek

mint Magyar országon a' Coronale Bonumok (Koro

na jószágai) el nem idegenittethetnek külömben, ha

nem tsak az ország és ő Felsége közös meg egyezésé

ből , melly articulusban szokott foglaltatni , — vis

sza vevése iránt a' Királyi Fiscus által inditott

perek. Előlülője a' Gubernator, jelen van ar

Thesaurarius vagy Királyi Kintstárnok is, Birái

a' Királyi Gubernium és a' Királyi Tábla, a* Vár

megyék Fő - Ispánnyai, a' Magyar Districtusok Fő

Kapitánnyal, és a' Székely Székek Fő Tisztjei.

»
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Öszve gyűl Kolosváron, rendszerént a' Husvét és

Pünköst között lévo Terminuson.

4) Az Udvari Kantzellária , mellynek ,.

valamint a' Diaetának is munkássága köre az, a'

mi a' Magyar Kantzelláriáé és ország Gyűlésé;

egyébaránt fellyebb vitel Törvényszék a' 3000.

aranyon felyül lévo tárgyú Perekre nézve; ki vé

tetnek a' Székely jószág iránt indúltak, mellyek

ha 3. Magyar forinton felyül vannak , ide apel-

láltathatnak. Előlülője a'Kantzellárius, a' kit ő Felsé

ge nevez ki; Referensek a* Consiliáriusoks a' kik

törvényszerónt a' Gubernialis Consiliariusokból

szoktak ki neveztetni, a' Gubernium ajánlására

ő Felsége által. A' Politicumokban és törvényes

dolgokban (m judicialibus) az alsóbb törvényszé

kek tsak a' Gubernium utján levelezhetnek vele,

5) A' Diaeta a' Magyar országi ország gyű

léséhez hasonló munkássági körén kivül első tör

vényszék (Forum primae instantiae) V külömbféle

nemzetek közt folyó határszéli (metalis) perekben;

•.— különösen a' Felség meg sértésének 's haza

árúlásnak meg büntetését tárgyazó perekben; ugy

a' Privilegiumok közönségesekké téletésekkor a'

Diaetán közbe jött ellentmondásokra és a' Diae

tán jelenlévőkön esett méltatlanság eseteire nézve.

Előlüloje a' Gubernator, ennek távollétében a*

Statuum Praesidens; Tagjai a' Guberniumon és

Királyi Táblán kivül a' Vármegyék , Székely és

Szász Székek , Szabad Királyi Városok és Taxalis

helyek követjeik és a' Regalisok (Királyi levelek)

által meg hivattatni szokott Mágnások és főbb

rangú Nemesek, kik mind egy táblánál ülnek.

6) A' Királyi jövedelmekre a' Szebenben lé

vő Kintstartóság (Thesaurariatus), mellynek Feje

a' Királyi Kintstárnok (Thesaurarius) ; a' Bányász

perekre pedig a'Zalatnai Montanum Judicium ügyel,
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A' Szabad Királyl Városok egyenesen a' Gu>

berniumtól fügnek. Tulajdon Magistratusaik vagy^

nak , mellyeknek tagjaik a' Fő Biró 's a' Város

nagyságához képpest több vagy kevesebb számú

Senatorok, Királyi adó Szedők, és más alsóbb tiszr

tek, kik az eskütt Polgárok által választatnak; a'

Fő Birákat és Királyi Perceptorokat Ö Felsége

erősiti meg. A' Városi Perek részszerént a' Ki-*

rályi Táblára, részszerént a' Királyi Gubernium-.

hoz vitetnek fellyebb.

A' parasztnak első Foruma, mint Magyar or

szágban, a' főldes Ura, a' ki azt meg itélheti és

meg büntetheti a' törvények által meg határozott

esetekben. Ide tartozik a' harmad napi törvény

ki szólgáltatás (propessus tridualis) , melly szerént

az erdő pusztitáson rajt^ kapott paraszt el fogat

tatván , három nap alatt meg itéltetik és meg bün-»

tettetik, valamint hasonló esetben a' nemes em^

ber is.

Törvénykönyvek az Erdélyieknek : a) a' Ver-.

boczy Tripartituma ; b) az Approbatae Constitu

tiones, mellyek az Erdélynek Magyar országtól va

ló el szakasztatása ólta 1653 -*ig hozott Törvény

tzikkelyekből szedettek ószve , 's II. Rákóczi

Györgytől a' Gyula Fejérvári (most Károly Fejér

várnak neveztetik VI. Károly Tsászártól, a' ki azt

nevezetesen meg szépitette ) Gyűlésben erosittet

tek meg; c) az 1653, tól fogva 1669.-ig hozott

végzések, Compilatae Constitutiones név al^tt és

d.) a' Novellares Articuli. Az Approbatae Con

stitutiones 's a' Compilatae Constitutiones magyar

nyelven vannak irva.J 4) -A-1 Tabularis Instructio,

mellyet Mária Therézia készittetett 1777. melly-

iiek ereje , minthogy az ország gyűlése által el

fogadva nem vólt, az ususban (vele való élésben)

fundálódik; —- az Erdélyi perek folytatásának
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módját foglalja magába; e) az 1791. költ Arti-

culusok.

IV. A' határ szélek , a' mint már emlitettem ,

a' Bétsi Fő Hadi Tanáts alatt vannak ; othon pe

dig a' Bataillonok 's Regementek Tisztjeik által igaz

gattatnak, mint a.' rendes Katonaság. Papi és ne

velo intézetjeikre mindazáltal a' Püspökök és Papok

vigyáznak fel.

12. §. Jövedelmei : az Austriai Birodalomban 3.

egymástól külömböző adózás systémák vannak : u. m.

a) A' Magyar Országi-Erdélyi , melly szerént az alatt valót

.legkevesebbet fizetnek ;

b) Az Olasz Országi , melly szerént már több adó jő be és ol-

Iyan kut főkből , mellyck a' Státus többi részeiben nintsenek meg :

c) A' Német — Cseh Országi — Galicziai , melly legtöbb adót

hoz bé.

Az adókból 's más kútfőkből béjövő jövedelem 1360. tsak

1280000. I. Ferdinánd alatt 9. mii. II. Ferdinánd alatt 12. mii.

1705. I. Leopold alatt 19877000. VI. Károly alatt 45. mii. Mária

Thérézia alatt 1770. 90408075. II. Jósef idejében 1790. 105. mii.

for. tett pengo pénzben és 180S. 128981512 for. Bankó tzédulák-

ban. Az 1826. ki jövedelmet Hassel 136. André pedig 112000000 For.

teszi : t. i.

1) az Adókból , nevezetesen

A' Földre vetett Adókból -

A' Mesterségre vetett Adókból -

A* tehetségtől fizettetni szokott Adókból

A' személyes vagy főre vetett Adókból, melly

Magyar Országot és Erdélyt kivévén , a' többi

Tartományokban 30. kr. -

A' 'Sidókra vetett Adókból -

A' Vámokból -,____

A' Sóból ----_-_.

A' dohányból - - - - -

A' petsétlésből és bélyegezésből - - -

Az Örökösödéstől vagy örökségtől fizettetni szo

kott adókból , Fiscálitásokból és Taxákból -

Az italoktól adott adókból - - -

A' Postákból - , - - -

A' sors játékból (Lotteria) -

2) A' Státus közbevetetlen jószágaiból ; u. m.

a) a' Státus fekvő jószágaiból -

b) a' Bányákból _____

3) a' Velentzei Provinciákban :

A' ben elfogyó portékáktól fizetett Vámokból

A' bé Íratásból vagy Regestrálásból ég zálogokból

Az adóság semmisitő pénz tár jövedelmei

Az Uradalmakból (Dominium)

For.

5100000O

1500000

500000O

2800000

3000000

6000000

8000000

2500000

3650000

700000

2500000

100000O

2500000

6000000

5000000

1200000

600000

170000

170Q0O
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4) A' Mailandi Provinciákból , ugyan ezen titulusok

alatt j3 bé öszveséggel - - - - 2000000

5) Salzburgból - - - - - - - 1500000

az Inni és Hausrucki Fertályból - - - 700000

6) IUyriából - ,-- - - - - - 3500000

öszveséggel a' tiszta jövedelem - - 110990000

ezüst pénzben , rncllyhcz számlálván némelly mellékes

adókat is , mellyek mintegy - - 1000000

tesznek , lesz az egész kerek számmal - - - 112000000

Melly summához , ha a' jövedelem beszedésére és igazgatására

szükséges költségeket is hozzá adjuk , az egész Birodalom jövedel

mét lehet öszveséggel 130000000 f. tenni

Stein szerént a' Jövedelem egészébe ád -

Alsó Austria - ' -

Belső Austria -

Felso Austria - - - -

Cseh Ország -

Morva -

Magyar Ország - -

lllyria .*

Erdély - - -

Galiczia - - - - -

A' katonai határ szélek

Lombardia - Velentze -

Dalnaátzia -

Ezeken kivül Tót Ország 1112878. és Horvát Ország 114563 for.

Magyar Országban a' jövedelem kut fejei ezek :

1) az Ország fekvő Jószágai , u. m,

aj A' Korona Jószágai, mellyeket a' Királynak semmi titu

lus alatt sem szabad elidegeniteni.

b) A' Kamarai Jószágok , mellyek az örökös nélkül meghól

takról és a' Királyi Felség , vagy az Ország ellen való vétkekbe

keveredtekrol szállottak a' Fiscusra. Ezeket nem tsak elajándékoz

hatja a' Király , hanem a' törvények szerént az érdemeket tevő ha

zafiakat azokkal meg is szokta jutalmaztatni.

2) a' Királyi jussok (fiegalia) t. i.

a) A' Só - - . -

b) A' Harmintzad •

c) A* Bánya jövedelem (1783. eszt. -

j\ »> ii * ) a) a' LevéI Posta ~

d) A' Posta j bj a.SzetdrPosta _

e) |A* Püspökök , Apáturok , és Prépostok által a' Várak

épitéssére fizettetni szokott Papi segedelem (Subsidium Ecclesiasti-

cuid) 50136. For 24. Kr.

f) A' JSidók'Tolerantialis Taxája 160000. For.

g) A' Szepesi XVI. Városok Censusa 18231. For. 20. Kr.

Foldre vetett a-

.' dó fejében fizet.

For. For.

25000000 5328591

6000000 2680935

4500000 1096290

19500000 8000000

8000000 5000000 .

20000000 5000000

6700000 — —

5500000 1639949

10000000 7000000

2500000 Semmit

18000000 12000000 Lirét.

500000

4985440. For.

1197358. —

1096399. —

57800. —

22200.
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h) A* Királyi Városoké - - 18041. For. 2|. Kr.

i 1 A' Lotteria > a> a' Magyar 0r,MS' 128610- For-
1 ) A Lotteria ) fc) ^ „j^. _ 2?14() For

l) A' Fiscalitások - 41982. For.

1 ) A' Királyi Uradalmak

a) a' Magyar Orszagiak - 932448. For. — .-»

b) a' Bánátiak r 308650. For.

jövedelemmel ezüst pénzben 182| eszt.

jn) A' két , u. ni. a' Pesti és Posonyi költsönözo Házak ,

az az , a' mellyek a' szorúltságban lévBknek zálogra 's bizonyos In

teresért pénzt költsónóznek , és ha a' zálogok ki nem váltatnak ,

eladják azokat, mennyi jövedelmet boznak bé ? bizonyosan tudni

nem lehet.

Mind ezen jövedelmekből lehuzván a' Hazára

megkivántató költségeket , alig marad valami tiszta

nyereségül fen.

A' katonákra tett költség Stein szerént 1822.

32,503,050. f. és igy valamivel többre ment a'jö-

vedelem A részénél. A' katonai határszéleken a' Stá

tus jövedelmei valamelly tsekély főldre vetett adó

ból , melly a' zsóld kifizetésekor szokott ebből le

számláltatni , pénzen megváltható Ur dolgából , ol

talom és mesterségtől való adóból, 's a' 4.210 mal

moktól fizettetni szokott bérből áll , mellyek öszve-

séggel 2\ milliom for. a' költségek pedig 3,200,000.

f. tesznek.

13. §. Adóssága. Azon rend kivül való áldoza

tok, mellyeket az országló Szék a' hosszas háborúk

folytatására tenni kéntelenittetett, sok adósságokat o-

koztak, mellyek 1816-ban 1346. Mil. for. tettek; ezen

Summában 696. mil. f. intereses, és pedig488.mil.

f. régi 's 208. mil. f. uj (igy neveztetik az ,1815.

ólta isinált adóság), adóság vólt, a' többi adó

ságot pedig a' 650. miliom forintnyi papiros pénz,

az az a' Váltó és- Anticipáló tzédulák tették. Ebből

a' papiros pénzből 23. Septemberig 1822. 409. mil.

for. vétetett ki a' béváltás által a' forgásból 's téte

tett semmivé; az interesre felvett adóságból pedig

11. Martiusólta 1817. Febr. végéig 1821. 80104292

f. fizettetett le.
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14. §. Hadi ereje: 1.) a' Szárazon: Malchus

Szerént a' 21. és 50. esztendősök közt lévő lakosok

számok --------- 2308218.

a' 51. és 40. eszt. közt lévőké pedig - 2143346.

és igy mind a.' két Klasszisban lévőké - 4451564.

a' hadi nép száma békesség idején- - 290000.

háborúkor pedig ------- 415000.

és igy a' 4451564-et a' 415000-rel elosztván 10|.

lakosok közzül 1. a' Katona. Bisinger szerént békes

ségkor a' Katonaság száma 270000. Embert teszen,

t. i. 1.) a' Gyalogság 19000. Embert, 63. Rege

mentekben , 20. Gránátos Bataillonokban , 17. nem

zeti határszéli Reg. 1. Tsajkás Bat. 1. Tyrolisi va

dász Reg. 12. vadász Bat. és 5. őrizeti Bat. 2.) a'

Lovasság 38384. Emb. 8. pántzélos vagy vasas (Cui-

rassier) — 6. Draganyos, — 7. könnyű lovas

(Chevauxlegers) , — 12. Huszár, és 4. Uhlánus Re

gementekben; 5.) a' pattantyusság 17800. Emb. 1.

vár ostromló osztályban (Bombardiercorps), 5. tsa-

ta mezei pattantyús Reg. 1. hadi tár tisztségben,

és 1. 14. kerületekre elosztott vár őrizeti (Garni-

son) pattantyusságban ; 4.) a'hadifőldmérőség2348»

Emb. 1. főldméro, 1. főld alatti árok (Mina) ásó,

és 1. ostrom Sántz ásó testben ( Sappeurcorps ) ;

végre 5.) a' 21450. Embert tevő fő Kvártély me

steri osztály , a' tüzelő (Feuerwerkscorps) , a' Sántz

ásó Corpus , a' hajós Bataillon , az 5. vár őrizeten

lévő Bataillonok, a' 7. határszéli lineák (Cordon),

a' Lombárdiai rendörzo Katonaság (Gensd'armerie),

melly 1. Reg. hadi rend (Linie) Lovasságot for

mál , a' Kór katonák ( Invalidi ) és tábori Szekere

sek Corpussa. Háború idején atAustriai Birodalom

hadi népét a' Német — Galicziai — Olasz Státu

sokban lévő Reserva, vagy a* reguláris Seregeket

kipotló katonasággal, — melly minden esztendő-
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ben bizonyos időkben othon gyakoroltatik a* fegy

verben, — az ugyan ezen tartományokbéli kato-r

nasággal , 's a Magyar Nemes felkelo Sereggel , —

mivel a' Magyar Nemes vagy személlye szerént tar

tozik felkelni , mint 1808. vagy pedig birtokaihoz

képpest még katonát is tartozik adni , mint 1805.

— 7-800000. Emberre lehet tenni. — Magyar

Ország maga 12. gyalog (1. Reg. békesség idején

3920. Emberből áll), és 10. Lovas (l.Reg. 1698.

Embert teszen) Regementeket, öszveséggel kerek

számmal 64000. Embert tart békesség idején.

Katonai nevelő intézetek : a) az Ingenieur

(főldmérő) Akadémia Bétsben (fund. 1717.); b)

,a' fő Kvártély mesteri kar Wiener-Neustadti Aka

démiája , mellyben 327. ifjak, kiknek 1810. ólta

Katholikusoknak kell lenniek, neveltetnek; c) az

Olmützi és d) a' Grátzi Kadét oskolák ; mindenik

124. — 130. nevendék számára; e) a' Váczi Kato

na Akadémia, mellynek fundamcntornát Festetits

György, Rhédey Lajos Grófok és Párnitzky Mi-

. hály vetették meg 1802. melly intézetet Ö Felsé

ge egy derék épülettel, Felséges Királynénk, a*

kinek nevéről Ludovicea Akadémiának neveztetik ,

50000. 's a' Rendek 1. mil. for. fundussal ajándé

koztak meg; f) a\ katonák gyermekeiknek 53. ne

velő házaik; g) a' Mailandi nevelő ház 250. gyer

mekek számokra ; h) a' puska tsináló intézet Steyer-

ben ; i) az érdemes katona tisztek 46. szegény leá

nyaik Herrenalsi intézeljek, mellyben ezek neve-

lőnékké formáltatnak; k) a' II. Jósef Császartól

1786. fundáltatott orvosi és Seborvosi Akadémia

Bétsben, melly egyszersmind a' katonai egésséget

tárgyazó dolgoknak 's intézeteknek állandó Biztos

sága; 1) a'Bétsi barom orvosló oskola, melly 1812

ólta az tlniversitásnak egy ágát teszi.
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A' katonai tápláló intézetek : 1.) a Kór kato

nákra (Invalidi) nézve. A' valóságos , vagy a' szol

gálatra egy átaljában alkalmatlan katonák a' Bétsi ,

Prágai , Pettaui és Pesti Invalidusok házaikban , —

a' penziós tisztek a' Brandeisi , Podiebradi és Par-

dubitzi ( Cseh Orsz. ) Királyi Várakban , mellyek a'

Prágai Invalidusok házának leánnyai , kapnak lakó

hellyet ; az Olasz Országi Invalidusoknak pedig Cene-

dában van egy Bataillonjok. A.' Cseh Országi Inva

lidusok fundusát a' Horzizi , Groszbarchowi és Hau-

burgi Uradalmak jövedelmeik és tulajdon tőke pén

zeik teszik. Egy Invalidus hadi vezér 6000. egy

Ezeredes Kapitány 1200. egy Kapitány 600. f. esz

tendei penziót kap. 1787. ólta az egymást szakadat

lanul követő hadakozások miatt az Invalidus közka

tonák és Al-tisztek száma 61000-re ment. 2.) A'

Tisztek özvegyeire 's árváira nézve. A' Hadi Vezér

özvegye 1200. az árvája 400. az Ezeredes Kapitány

özv. 500. az árv. 130. a' Kapitány özv. 300. az

árv, 100. for. penziót kap. — 3;) A' szegény ka

tona leányokról is gondoskodott O Felsége a Bétsi

árvák házában , a' hol ezek szolgálatra formáltatnak,

bizonyos toke pénzt ajándékozván nevelésekre. »

A' katonai Jutalmak: 1.) a' vitézi Rendek (lásd

fellyebb); 2.) az arany és ezüst emlék pénzek (Me-

daillen ) fundálta II. Jósef a' zászló tartótól kezdve

lefelé minden viléz katona, a' tábori papok és or

vosok számokra , bizonyos pénz fizetést kötvén azok

kal öszve; 3.) az arany és ezüst érdem keresztek ,

az ollyan Papok számokra, a' kik az ő hivatalok

telyesitésében magokat veszedelemnek tették ki;

4.) a' felsőbb tiszteknek 30. esztendei jeles szolgá

latjaik után nemességre való emeltetések ; 5.) a' tá

bori keresztek, melyek az 181{. elfoglalt ágyúkból

Isináltattak.

13
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A' gyalog köz katona a' Német és Olasz Tarto

mányokban egy napra 5 kr. hust 's az Olasz Pro-

vincziákban még főzeléket is ; Magyar Országban ,

Erdélyben és Galicziában 4 kiv (pengő pénzben)

és átaljában véve mindenik részében a' Birodalom

nak 2 font- kenyeret kap. Szolgálatja esztendeje a*

'katonának 14. Büntetése tömlötz, szolgálat 's hi

vatal elvesztés , páltza , és vesszőzés.

'Erőségeinrek , mellyekben várbéli Kommendán-

sok vannak, száma 25. Ezeken kivül pedig találtat

nak még 59. megerősitett helyek és Városok. Ne

vezetesebbek: a) a' Lombárdiai-Velentzei Király

ságban : a' Mantuai , Bergamoi , Pizzighetonei, Ve

ronai , Peschierai , Legnanoi , Pálma nuovai , Oso-

poi , Velentzei ; b) Cseh Orsz. a' Theresienstadti ,

melly az uj hadi épités mestersége remekének tar

tatik , a' Königingratzi , Josephstadti , Prágai ; c)

Morvában az Olmützi; d) Tyrolisban a' Kufsteini,

egy erős kőszikla vár ; e) Magyar 's Tót Országok

ban a' Komáromi , Munkátsi , Aradi , Temesvári ,

Péterváradi , Eszéki, Zemlini, Bródi, Gradiskai ,

f) Dalmátziában a' Zárai 's li ágasai.

2.) Tengeri ereje, mellynek Kormányszéke

Velentze, áll 4 Linea hajókból, 8 Fregátokból ,

a' sebes hadi hajóból (Corvetle), 6 Briggből és 6

Goeletekből vagy Schoonerekből , és 20 ágyúzó

sajkákból, mind öszve 45 kissebb 's nagyobb ha

jókból. A' Tengeri erőhez tartoznak 1 tengeri hadi

főldmérő test, egy fegyveres ház, 1 tengeri pattan

tyús Corpus , 1 hajós legényekből álló ágyúzó osz

tály és 1 tengeri gyalog BataiUon. Ezeken kivül

van még a' Birodalomnak egy 33 tsajkákból álló

hajós seregetskéje is a' Dunán , mellynek fő állás

pontja Titul, a' hol a' Tisza a' Dunával egyesül.

15. §. Az Austriai Császár az Austriai FőHer-

tzegséggel, Styriával, Kárinlhiával , Kárnióliával ,
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Tyrolissal , a' Vorarlbergi birtokokkal , Cseh Or

szággal , Morvával, Sziléziával és Auschwitzal, mel

lvek 3815 D m. f. tesznek, 's 1816. 9482227 la

kosokat foglaltak magokban, a' Német Szövetség

nek 1815. ólta tagja és a' Szövetség gyűlésének

Elől-ülöje 's az egész gyűlésben 4 Szava van , a*

Szövetség hadi népéhez 94822. Embert állit ki és

Mainzot , mint a' Szövetség várát a' Prusszusok-

kal közösön birja, mellyben katonákat is tart őrizeten.

16. §. Az Austriai Birodalomnak a' többi Eu

ropai Státusokkal való Egyességei közt nevezeteseb

bek: az Orosz Birodalommal és Prussziával 28. Jul.

—. Nagy Británniával 3. Octob. — Baváriával 8.

Oct. és az ezt követő Novemberben 's December

ben 1813. a' többi Német Státusokkal kötött Szö

vetsége; az 1 Márt. 1814. Chaumontban ( Fran-

tzia Országban) Austria, Nagy Británnia, az Orosz

Birodalom és Prusszia közt meg újitott Szövetsé

ge ; a' Frantzia Országgal Párisban 30 Maj. 1814.

köttetett békességbéli Egyezése (Tractatus); a' kö

zötte és Bavária közt 3. Jun. 1814. Párisban, 's

14 April. 1816. Münchenben tétetett Egyezések,

a' két Státus birtokai határainak elrendelése eránt

való és a' Chaumonti 29. Juliusi 1814. 's 25. Mart.

1815. Tractatusokat tökélletesitö 14. Áprilisi 1816.

ugyan azzal kötött Egyessége ; a' Német Szövetség

actái 8. Jun. 1815. — a' Bétsi Kongresszus végzé

sei 9. Jun. 1815. — az Orosz Birodalommal 's Prus

sziával való Szövetsége (26. Sept. 1815.), melly

az országló Székek [és népek közt a' keresztényi 's

erkőlesi principiumok szentül való megtartására

köttetett.

15
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Históriája.

/. Austr iának.

A,.zon idotől fogva , midon a' Rómaiak K. Sz. után

33. esztendőkkel a? INoricumiakat meghódoltatták ,

és a' Duna mellyéket elfoglalták, a' Dunától Észak

ra eső , és a' Cseh Országi , 's Morvai határok felé

fekvo Austriai Tartomány , a' Rómaiak előre nyo

múlása miatt magokat hátra huzó Marcomannusok,

és Quadusok (kik Cseh Országot és a' vele határos

Tartományokat foglalták el) Országához; egy része

Alsó Austriának , a' mostani külömbféle , u. m.

Német, Slavus, Magyar, és Olasz Nemzetekből ál

ló Austriai Birodalom Böltsojének és Styriának Bé-

tsel együtt, felső Pannoniához tartozott; a' többi

pedig Kárinthiával , és Kárnioliának egy részével

Noricumnak egy részét formálta ; végre Görz, egy

IUyricum nevű Római Provinciának és TyrolisRhá-

tiának tette egy részét. Ezen Tartományok határait

a' Nemzetek vándorlása egymástól elszakasztotta ;

Bojusok, Vandalusok , Herulusok , Rugiusok, Go-

thusok, Hunnusok, Longobardusok és Avarok vált

tották fel egymást ezeknek birtokában az V. és VI.

Században, mig 568. a' Longobárdusok felső Olasz

Országban állandó Országot nem állitottak fel, a' hova

a' II. Justinus Császár által magát megbántatottnak

tartó Narses, az ez idő tájban Olasz Országban tá

borozó Görög Sereg Vezére, a' Longobárdusokat

Pannoniából béhiván , ezek elöbbeni lakó helyeket
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az éppen ekkor Europába vándorló Avaroknak en

gedték által, a' kik e' szerént a' Duna Napkeleti

mellyékén lévő Tartományban meg is telepedtek;

az Ennsen alól fekvő főldet pedig a' Bavarusok bir

ták, a' kik a' töllök Nap keletre eso Avarok Tar

tományát Napkeleti Országnak (Oestreich ; ebből

származott egy felől az Oesterreich név) nevezték ,

mellynek és a' Bavarusok Birtokainak határa az

Emis (Anisus) vize vólt. A' Mura Száva és Dráva

mellett azonközben a' Vendusok (egy Slavus ere

detű. Nemzet) telepedtek meg 611-ben.

A' Bavarusok és Avarok Austria Birtokában

tsak 788-ig maradtak meg, midon a' Nagy Károly

ellen támadó II. Thassiló Baváriai Fejedelem a*

szomszéd Avarokat segitségül hiván , a' Károlynak

esküdt hűségről lemondott és ezzel hadba kevere

dett, de szerentsétlen kimenetellel, mivel Károly

tól tökélletesen meggyozettetvén, birtokaikat mind

a' Bavarusok, mind az Avarok elvesztették, neve

zetesen ezen utolsóbbakat 691. Károly egész a' Rá

ba vizéig vissza nyomta , és az Ennstol fogva való

Tartományt egészen a' Bábának a.' Dunába való

szakadásáig, vágy az Ennsen alól való Tartományt,

Avaria , vagy Napkeleti határ (Mark) Marchia Ori

entalis vagy Austria név alatt (mellyből lett a' X.

században az Ostirrichia vagy Oesterreich , melly

név legeloször III. Ottónak egy 996-ki ok levelé

ben jö elő) Német Országgal egyesitette. Károly az

uj Provinciába uj lakosokat vagy Kolonistákat,

kik többnyire Bavarusok vóltak, küldött, kiket egy

Márk-Gróf(határ széli Gróf vagy Kormányozó) által

igazgattatott, az Ekklésiai, és Vallásbeli dolgokat

pedig a' Salzburgi Érsek kormányozta.

' A' Nagy Károly fia I. vagy Kegyes Lajos ha

lála után ennek 3. fiai Lotharius , Német Lajos ,

és Kopasz Károly közt a' Birodalom 843. felosztat
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van , Austria Német Lajosnak jutott , melly a* Né*

met Birodalom keleti hatáfát tette, és meg is ma

radt a' Német Császárok hatalma alatt 900-ig , ha

nem ekkor az Enropába béjövő Magyarok által el

foglaltatott, kik Austriát 955-ig birták, midőn

Augsburgnál I. Otto Császártól megverettetvén, ezen

Tartománynak egy részét, melly ismét a' Német

Birodalomhoz kaptsoítatott , elvesztették. De a' vi

téz , és okos Márk-Grófok későbben egészen is vi-

sza foglalták, 's eredeti nagyságában ujra Német

Országhoz kötötték Austriát, sőt III. Henrik Császár

alatt I. vagy Győzedelmes Albert 1043. éppen a'

Lajtáig kiterjesztette az Austriai határokat.

Az Austriai Márk-Grófság 982-től 1156-ig a'

Babenberg (Bamberg) Grófok Familiájában , mind

azáltal nem az első sziilöttség jussán , hanem a'

Német Császárok választása szerént vólt örökös,

mellynek birtokai , minekutánna Kevély Henrik a'

Baváriai'és Szász Hertzeg számkivettetett , a' Kon

rád Császártól 1138. V. Leopold Austriai Márk

Grófnak ajándékoztatott Bavariai Hertzegséggel is ne

vekedtek ; hanem midőn a' Leopold fia , Ja-so-rair-

Gott Henrik Márk Gróf az I. Fridiik Császár ki

vánságára arról Regensburgban 1156. lemondott és

a' kevély Henrik fiának Oroszlány Henriknek , mint

előbbeni birtokossának vissza boesátotta volna azt,

az eddig Márk Grófságnak neveztetett Ennsen alól

levő Austria , az Ennsen felyül fekvő Austriával

köttetett öszve Bavaria helyett, és nagyobbitatott

meg 's a' két Tartomány egy Hertzegséggé tétetett,

mindjárt a' választó fejedelemségek után követke

ző rangal, és Fő Hertzegi Méltósággal; de a' mel

lyel Ja-so-mir Gott Henriknek tsak a' maradékai

éltek 1433. után szakadatlanul, midőn III Fridrik

Császár az Austriai házat abban megerősi tette. Fo

Várossává a' Hertzegségnek ugyan ezen Henrik Bé
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tset tette, lakó hellyül pedig a* Kopasz hegy (Kah-

lenberg) Leopold hegyének neveztetett tsutsán lévő

Várat választotta, mellyet az Attya épittetett.

YX Leopold VI. Henrik Császártól Styriával

is megajándékoztatott 1 192. mellynek birtokába még

I. Otto Császár jutott a' 995-ben a' Magyarokon

nyert győzedelme által 's hihetőképen. azért fogatta

meg Leopold azután háládatosságból Oroszlány szi

vű Richard Anglus Királyt, midőn ez a' Szent Főld

rol haza felé utazott,, 's adta által VI. Henriknek y

Sl ki Richárdot, résszerént a' Németek eránl való

kevély maga viselete, résszerént a' Császár ellen

támadt Sziciliai nyughatatlanságok élesztése miatt,,

felette gyűlőlte. A' fia

VII. vagyDitső Leopold 1198. Uralkodóvá té

tetvén az eddig a' Kahlenbergen lévő Hertzegi lak

helyet Bétsbe magába tette által 1220. táján, melly

Palotában laknak még most is az Austriai Császá

rok; Bétshen egy Kórházat fundált a' Szent Ke

resztnél , és Béts Városát Kereskedő Várossá tet

te, a' Hajó megál litásra és árrú inditásra való jus

sal (Stapelrecht) megajándékozván , \s a' Kereske

dés előmozditására 30000. Márk ezüstöt koltsönöz-

vén annak; ő adta Bétsnek legelőször is a' Városi

alkotmányt, Városi Tanátsot tévén, belé, melly 24.

Polgárokból állott, hogy ezek az adás vevésben va

ló rendre, és mind arra ügyeljenek y a' mi a' Vá

ros hasznára , és betsületére szolgál ; végre sok

hasznos polgári , és a' köz bátorságra tzélozó (Po-

Jizey) törvényeket hozott, menyeknek fő tzéljok a',

polgárok meggazdagitása, 's a' külfőldiektől okoz-

tatható megkárosittatás elháritása vólt. Birtokát

Kárnioliának egy részével öregbitette, — mellyet

a' íreysingeni Püspökségtől 1650. Márkért vett

1229-ben , — és 1230. történt' halála után igen vi

rágzó állapotban hagyta a' legifFjabb fiára
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i,

II. vagy Hadakozó Fridrikre. Ez a' Lombár

diai Városokkal II. Fridrik Német Császár ellen,

a' ki Olasz Országhoz való jussát fegyverrel akarta

megállapitani, szövetségbe állván, a' Császártól 1236.

számkivettetett, és az Ennsen felytíl fekvo Tarto

mányt egészen Linzig Otto Bavariai Herlzeg fog

lalta el : a' Fridrik többi birtokait pedig a' Csá

szár Márk-Grófsággá és Bétset Birodalom Várossá-

vá tette 1237 's külömbféle szép szabadságokkal

ajándékozta meg. De alig huzta ki a' lábat Bétsből

a' Császár , tüstént megjelent Fridrik Austriában 's

vissza is foglalta, hajdani birtokát, sőt Bétset ma

gát is megvette 1240. éhség, által , mellyeknek bi

rásában őtet a' Császár is, a' kinek a' nélkül is elég

bajai vóltak az Olasz Országi nyughatatlanságokkal ,

's nem akart Német Országban is ellenségeket sze

rezni magának, megerositette 1245. midőn a' Béts

Birodalombeli Városi Privilegiuma is" eltöröltetett.

A* Császár megszorúlt állapotját Fridrik használni

kivánván , az Austriai , és Styriai Királyi Titulusra

is vágyott , de a" IV. Bélával , — a' kit midőn á' Ma

gyar Országot prédáló Mongolok elől szaladván ,

elfogott, es tftsftk nagy summa pénzért botsátott

el, és éppen a' miatt is támadtatott meg tole , — a'

Lajtánál történi. ütközetben 15. Jul. 1246. fáradha

tatlan életének 55. esztendejében elesvén, nagy fel

tételei semmiyé; lettek , 's benne a' Bábenbergi Fa- '

milia férfiúi ága' végképpen ki hólt.

A' Fridrikihaták után 1246-tól 1282-ig eltölt

ido Austriai Interregnumnak (a' meghólt és a' válasz

tandó Uralkodó közt eltölt idő) neveztetik ; II. Fri

drik Császár ugyan is Austriát, ésStyriát, a' Német

Birodalom megürült Feudumának 's a' Német Csá

szárok örökségének állitotta, a' honnan Helytartót

is tett Bétsbe , mellynek Birodalom Városi jussai is

mét megujittattak. De a' meghólt Fridrik Hertzeg



201

Asszonyi ágon lévő attyafiai , nevezetesen a* Nénje

Margit , a' VI. Henrik Császár Özvegye , 's a' Testvé

rének Leánnya Gertrud,—a' ki az első férjétol Wla-

dislaw Morvai Márk-Gróftól való elválása után

Herrmann Badeni Márk-Grófhoz , a' Fridrik Csá

szár Austriai Helytartójához ment férjhez , — IV. In-

nocentius Pápától , a ki a' Császár ellen , a' Püs

pökök kinevezése 's hivatalokba való béiktatása , és

a* Német Császároknak Olasz Oi szághoz való jus

tartások miatt, megengesztelhetetlen gyűlőlséggel

viseltetett , felingereltetvén 1248. just kezdtek a'

Testvérjek birtokához formálni. Hermann Márk

Gróf a' Pápától és hatalmas pártosaitól segittetvén ,

Bétset több Austriai Városokkal elfoglalta ; Styriá-

val mindazáltal , a' hol Meinhard Görzi Gróf, a'

' ki ott Helytartó vólt, ellent állott, nem boldogúl

hatott. Azonközben Hermann 1250. meghólt , a'

; fia , a' ki a' háborút folytathatta vólna , Atlya ha

lálakor még tsak 1. esztendos gyermek vólt, 1268.

pedig a' Sváb Conradinnal együtt Nápolyban feje

vétetett. Minthogy e' szerént a' szakadások az Aus

triai Tartományokat naponként siralmasabb álla

potra juttatták, a' Császár pedig IV. Conrád a' Pá

pa ösztönözésére ő hellyette választatott uj Császá

rokkal való hadakozások által sokkal inkább elvólt

foglalva, hogy sem figyelmetességét azokra fordit-

hatta vólna, az Austriai és Styriai rendek 1251.

azt végezték , hogy egyet a' hadakozó Fridrik má

sodik Asszony Testvérének Constantiának , a' Mei-

szeni (Misnia) Márk-Gróf Henrik Özvegyének fiai

közzül Herlzegjeknek nevezzenek ki. Már útban is

vóltak követjeik Meiszen felé, midon Prágába bé

térvén , Venceslaus Cseh Országi Király ezeket reá

beszélte, hogy az ö fiát Ottokárt tegyék Austria és

Styria Hertzegévé, a.' honnan tüstént el is inditot

ta Austria felé ezt egy válogatott Sereggel, a' ki
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minden ellent állás nélkül meg érkezvén a' fő vá

rosba Bétsbe , itt gazdag ajándékok áltat tsak hamar

megnyerte a' rendek szivét, és minthogy, az özvegy

Császárnét Margitot vette el feleségül, mely házasság

által tekintetét, és- hatalmát igen nagyra nevelte T

elébb Austriának, azután pedig a' StyriátelfoglalóIV.

Béla Magyar Királyt a' Marchfelden Jul. 1260. meg

győzvén,, ezen utóbb emlitett Tartománynak is birto

kába jött, mellyeket 1262. Richárd Római Király *)

mint Feudomokat, neki is ajándékozott. Ezeken

kivül a' Nagy Báttya Ulrik, Kárinthiának,, és Friaul-

nak (Forojulium) utolsó Hertzege 1269. mag nél

kül halván meg, a' Kárinthiai Hertzegség 's az ezzel

öszve köttetett része Karnioliának , Istria , és Fri-

aulnak egy része is ,. Testamentom szerént reá- ma

radt. Azonközben-

Rudolf Habsburgi Gróf az Ottokár akaratja el

len is 1272. Császárrá választatván, azt kivánta,

hogy Ottokár Austriáról, Styriáról, Kárinthiáról,-

és Kárnioliáról , mint törvénytelenül magához hu

zott tartományokról mondjon le. Ottokár, a' ki azon

közben a' Cseh Országi Királyságra is eljutott és igy

több Tartományok Urává lett, magát a' Rudolfnak

való meg felelésre elég alkalmatosnak gondolta, 'sa'

Rudolf kivánságát nem tellyesi tette; hadra került

annakokáért a' dolog, és Rudolf Bétset ostrom

alá vette 18. Oet. 1276. Ezen véletlen megjelené

sén Rudolfnak Ottokár meg rettenvén ,, de nem is

lévén elég hadi ereje, mellyel a' fő várost védel

mezhesse, a' felyebb emlitett Tartományokról 25.

Dec. le mondott, sőt Rudolfnak azon kivánságára

*} Római Királynak neveztetett hajdan a' már kiválasztott, de még

Rómában meg nem koronáztatott Német Császár , minekutűnna

pedig a' Császárok még életekben választottak magoknak Suc-

cessbrokat , ezek viselték a' Római Királyi nevet a' Császári Szék

re való jutásokig , az az , az előbbeni Császár haláláig t mikor

oszlá« Csásíáj'i titulust vettek fel.
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is reá állott, hogy Cseh Országra és Morvára néz

ve is őtet urának lenni meg esmeri , 's neki hűsé

get fog esküdni , hanem azt ki kérte , hogy az egész

dolog titokban történjen meg, a' mit Rudolf meg,

is igért. Azomban a' hűség esküvés alatt egyszer

hirtelen meg nyiltak a' tábori Sátor Előfüggői, 's

a' Cseh Király Rudolf elött térden állva az egész

Sereg nézésének tárgyul tétetett ki, és éppen e'

vólt az Ottokár hit szegésének 1277. a' fő oka, de

ezen próba tétele is sikeretlen vólt , mivel a' Marcli-

felden történt ütközetben 26. Aug. 1278. életét is

elvesztette és a' fia Venceslaus örökös tartományai

nak meg tarthatássára kéntelenittetett az Austriaiak-

ról örökre lemondani. Rudolf 3. esztendok mulva

Bétset, a' hol lakott, el hagyván , Austriát , Sty-

riát , és Kárinthiát a' fiainak Albertnek , és Rudolf

nak ajándékozta, mint Feudumokat, hanem az utól

emlitett tartományt ezek Meinhard Tyrolisi Gróf

nak , az Albert Ipának engedték által. Az ezt kö

veto 1283. eszt. a' két testvérek egyességre lépvén,

ezáltal Austriának, Styriának , és Kárnióliának

egyedül való birtokossa

I- Albert, Hertzegi lakó hely pedig Béts, melly

birodalombeli városi jussairól le mondott, lett,

melly idő ólta a' Habsburgi név hellyett a' Rudolf

familiája Austriai nevet viselt és ekkor plántálódott

a' még most is ditsoségesen uralkodó Felséges Au

striai ház , melynek egész neve már ekkor Habsbur-

gi-Austriai ház vólt, az Austriai Thronusra , és ép

pen ez által vettetett meg Austria késobbi Nagysá- .

gának fundamentoma. Az Albert uralkodását mind

járt kezdetében nyughatatlanná tették a' Bétsiek , a'

kik roszra magyarázván Albertnek az elébbeni nyug

hatatlan idokben a' polgári alkotmányba bétsuszott

rendetlenségek eltörlésére tzélozó tetteit , öszve es

küdtek ellene; és meg támadással fenyegették. Ezen
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a' mozgáson meg ütközvén Albert, elhagyta Bétset,

és a' hajdani Kahlenbergi Kastélyba költözött , 's

egyszer'smind katonáival a' várost körül is vétet-

-te , és minden eleséget elzárt tőlle. E' miatt olly nagy

éhség támadt a' városban, hogy ez kéntelenittetett

a' Hertzeghez követeket küldeni, és tőlle kegyel

met kérni , mellyet némelly szabadságai meg tson-

kittatássával meg is nyert. Azután Nassaui Adolfal ke

veredett hadba a' Római Királyi Korona felett ,

mellyet ugyan elnyert 1298. de győzedelmének

gyümöltsével, a' Császársággal nem élhetett sokkáig,

mivel a' testvérének Rudolfnak a' fiától, Jánostól,

a' kinek örökségét Svéviát (Schwaben) többszöri ki

vánságára sem akarta kiadni, meg ölettetett 1. Maj.

1308. 1313-ban követte ötet János is egy Pisai Kla*-

stromban , mellyben mint Sz. Agoston Szerzetesse

hólt meg, 's birtokai a' meg ölt Albert fiaira , szép

Filepre, Leopoldra, Henrikre, Albertre és Ottó

ra szállottak, kiknek az attyokról reájok maradt

tartományokban való feudális uraságot, mellyek

1308-ban 1254. Q m. f. tettek, VII. Henrik Né

met Császártól 20000. márk ezüstön kellett meg vá-

sárolniok. Leopold Austriai birtokaihoz, mellyeket

az attya Albert 1301. a' Svéviai Márkgrófsággal, és

a' Bavariával való hadakozásai alkalmatosságával ,

Neuburgal nevelt meg, ismét hozzájok akarta a' még

az attya Albert alatt elpártolt Helvétziaiakatiskap-

tsolni 1315. de a' melly próba lételét a' Szövetsé

ges Helvétziaiak , a' Morgarteni ütközetben semmi

vé tették. Semmivel se vólt szerentsésebb az Albert

másik fia Fridrik is, a' ki 1314. némelly választó

fejedelmek által Római - Német Királlyá választa

tott, a' Császári Méltóság elérésében; hatalmas el

lenségétől, a' Bavariai Lajos Császártól ugyan is

Mühldorfnál , nem tsak meg győzettetett , sőt el is

fogattatott 1322. és a' Trausznilzj várbau 2y.esz
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tendeig fogságban tartatott, mellyböl Lajos Császár

a Luxemburgi házzal (Cseh Országban) és a' XXII.

János Pápával való háborúskodásai miatt botsátot-

ta ki 1325. hanem azon feltétel alatt, hogy FriJrik

minden , a' Császári székhez való justartássáról le

mondjon, és mind azon részeit a' Birodalomnak,

mellyek még Austriai hatalom alatt vóltak , vissza

adja, inellyeket ez tellyesitett is: de Leo'pold a'

Fridrik testvére ezen egyezést tiszteségtelennek tart

ván , folytatta a' Lajossal való versengést , a' hon

nan Fridrik, igéretének Leopold állal való meg-

rontatását jóvá nem hagyván, Münchenbe ment

és magát önként a' Lajos foglyának lenni meg esmérte,

melly szavatosságán 's parolásságán Fridriknek La

jos meg indulván, vele barátságos szövetségre és

ollyan egyességre lépett 7. Sept. 1325. mellynél

fogva vele a' Császári Méltóságot, és az Uralkodást

meg osztotta , melly egyességnek mindazáltal , mi-

vejl a' választó fejedelmek jóváhagyása nélkül köt

tetett, semmi következése se vólt. Azonközben Leo

pold 1526. a' testvére Henrik 1327. 13. Jan. 1330.

pedig Fridrik is minden örökös nélkül meg hóltak,

és az Austriai tartományok a' testvéreikre '

II. Albertre és Ottóra maradtak örökségül, a'

kik a' nagy Báttyok Henrik Tyrolisi Márkgróf, és

Kárinthiai Hertzeg halála után Tyrolissal , és Ká-

rinthiával is , mint Feudomokkal meg ajándékoztat

ták magokat a' Császárral Maj. 1335., és ekkor ke

rült ismét Austriai ' hatalom alá vissza Kárinthia,

a' Meinhard Tyrolisi Gróf, a' kinek ezt a' Hertzeg-

séget még a' Habsburgi Rudolf fiai engedték vólt

által, férjfiúi ágának kihalása után; Tyrolist mind

azáltal a' 9 Oct. 1336. egycség szerént a' János Cseh

Király fiának, János Henriknek, mint a' nagy szá

jú (Maultasch) Margit, a' most emlitett Meinhard

unokája férjének, adták által. Otto és a' fiai is
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meghalván , 1344. II. vagy Bölts Albert minden

Austriához tartozó tartományokat egyesitett, mel-

lyekhez már az elött 1524. a' Pfirti Gróf, a' kinek

leánnyát tartotta feleségül , birtokait is hozzá kap-

tsolta, valamint a' Burgundiai-Kyburgi birtokokat

is 1326. A' II. Albert 4 fiai Rudolf, Albert, Leo-

pold , és Fridrik közt leginkább meg külömböztette

magát bölts rendeléseire nézve

II. Rudolf, a' ki 1358-ban lépett az Uralko

dásra; elvégezte ugyan is a' Sz. István templomának

épitését Bétsben ; fundálta a' Bétsi Universitást 1365.

a' Deák Oskolák mellé, mellyekben már a' szép tu

dományok és a' Filozófia tanittattak, a' törvény,

és Orvosi Tudományok számokra is Katedrát állit

ván fel ; hasonló tzélja volt a' Theologiára nézve is ,

de ebben IV". Károly Császártól, a' ki az általa fun

dált Prágai Umversitásra nézve amazt károsnak tar

totta, meg akadályoztatódotl. Meghólt 1365. Mai-

landban mag nélkül , a' leg iiFjabb öttse Fridrik pe

dig még elötte, a' honnan az Austriai Hertzegség

a* még két életben lévő testvéreire

III. Albertre, és III. vagy Kegyes Leopoldra

maradt, a' kik úgy egyeztek meg egymás közt,

hogy Austria az Alberté, a' többi tartományok pe

dig a' Leopoldéi legyenek: de Leopold ezeknek bi

rásával sokká nem élhetett, mivel a' Helvétziaiak-

kal, a' Hahsburgi birtokok felett hadba kevered

vén, Sempachnál 9. Juh 1386. a' hol a' Winkelried

halhatatlan tette a' gyozedelmet kezeiből kiragadta

életét elvesztette a' tsata mezőn, és azután Albert

vitte a' Tutorságot az ő még neveletlen fiainak ne

vekben. Albert Austriát Tyrolissal nevelte, által

engedvén ezt neki nagy Szájú Margit, az ő egyet

len egy fiának Meinhard Hertzegnek, az Albert

testvére férjének, halála után, és tsak egynéhány

Várakat 's 6000. márk aranyat tartván meg maga.
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szamára abból; Bavaria pedig minden ahoz való

•justartássairól . Schardingnek , és Kitzbühl , Bal-

íenberg, Kufstein 3. Tyrolisi Városoknak által en

gedéséért 's 116000. arany forintokért lemondván,

Tyrolison kivül még több tartományok' birtokába

-is jutott Austria ; már III. Leopoldmegvette ugyan

is az utolsó feldkirchi Gróftól ennek birtokait

36000. arany for. 1365. — azután 55000. arany

for. naeg szerezte Austria a' Fürstenberg Grófoktól

Breisgaut, Neuburg, Altbreisach, Henzingen, és

Villingen Városokkal együtt; Kárnioliának és a'

Vendusi Márkságnak még Austria alatt nem lévő

részét a' Görzi utokó Grófnak halála után; — a'

Pludenzi Grófságot Verdenberg Gróftól ; — a'Ho-

benbergi Grófi birtokokat 66000. arany forintokért 5

tulajdonává tette Triest Várossát egy Magyar Ország

és Velentze közt magát kiütött háború alkalmatossá

gával 1380. és a' felső, 's alsó Svéviában lévőkét

Praefeeturákat ( Landvogtei ) , mellyeket a' Ró

mai Király Ventzel zálogositott el Leopold Hertzeg-

nek 40000. arany for. Albert bővitette meg a' Bétsi

Universitást a' Theolcgiai Katedrával , engedelmet

nyervén arra a' Pápától 1384. mellybena'két elso Ta

nitók Párisból hozattak. III. Albert és az;öttse Leo

pold két lineát alkottak u. m. az Austriait és Sty-

riait , melfyek közzül amaz az V. Albert fiában La-

dislaus Posthumusban , 78. esztendők mulva, 1457.

elenyészvén , minden birtokai ezen utolsóra szál

lottak. Meghólt Albert 1395. és az Austriai Her-

tzegség az ő egyetlen egy fiára

IV. Albertre szállott , a' ki attya halálakor a'

Szent földön vólt, a' honnan, haza jővén Procop

Morvai Márk-Grófot, a' ki távollétében az Austriai

tartományokat háborgatta, haddal támadta meg, de

Znaym Várossánál méreg miatt meghólt 1404. Az

ő neveletlen fia
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V. Albert 1410. megért idejűnek (majorennis)

kiáltatott ki , a' ki a' Zsigmond Német Császár és

Magyar Király leányát Ersébetet vévén el feleségül

1437. a' Cseh és Magyar Koronát, 1438. pedig a'

Német Császári Méltoságot is elnyerte. —

Ezen idő ólta a* Német Császári méltóság sza

kadatlanúl az Austriai háznál maradt, tsak Magyar

és Cseh Országokat vesztette el , de a' mellyeket

tsak ugyan ismét vissza kapott, és még most is ál

landó birásokban van azoknak; a' Habsburgi fami

liai birtokait ellenben, mellyek Helvétziában van

nak , még a III. Fridrik Császár véres hadakozá

sai 's a' Helvétziaiakkal való tsatázásai után se kap

hatta Austria többé vissza : hanem e' hellyett uj tar

tományokra tett szert, u. m. Cillyre, Seckingenre,

Bregenzre, Nellenburgra, Sonnenbergre, ésMeyd-

bergre , mellyeket Austriával egyesitvén , hogy az

Austriai házat nagyobb fényre emelje, Fő Hertze-

gi Méltóságot adott III. Fridrik Császár annak. E'

szerént a' Felséges Austriai Ház ezután következő

tagjai (kik Német Császárok és Magyar Királyok

is vóltak egyszers'mind , és igy az Austria Históriá

ja a' Német Birodaloméval , és Hazánkéval el vál-

hatatlan öszve köttetésben van) Történeteiknek bo

vebb le irását a' Német Birodalom és Magyar Or

szág Históriai le irásokra halasztván , lássuk

2. Cseh Ország Históriáját.

Cseh Ország nevét a' Bojusoktól , egy Gallus,

vagy Celta néptől, vette, melly ott mintegy 600.

eszt. K. Sz. elött, Ambigatusnak , a' Berruiak Ki

rályok öttsének vezérlése alatt telepedett meg, ha

nem azután egy hajdani Német nemzettől a. Mar-

comannusoktól, — a' kik minekutánna , a' Római

ak Noricumot, és Pannoniát el foglalták vólna,

félvén ezeknek veszedelmes szomszédságától , Mar
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bod nevű hires Királlyok alatt a' Bojusok hazalok

ba (Bojenheim, Boheim, mellybol lett a' DeákBo-

hemia) költöztek , — ezen lakó hellyekből nagyobb

részént ki szoríttattak. Marbod majd fortéllyal,

majd erőszakkal , olly sok népeket huzott szövetsé

gébe, hogy 70000-ből álló gyakorlott népet tudott

ki állitani. A' Rómaiak , a' Pannoniabéüek táma

dása miatt,' a' Marcomannusok hatalmának neve->

kedését meg nem akadályoztathatták , sőt olly fé

lelmesek lettek ezek elöttök , hogy TiberiuS Császár

6. eszt. K. Sz. után szövetségre is lépett a' Királlyok-

kal. De a' Marcomannusok se vóltak Cseh Ország

nak állandó lakosai, mivel a' hatalmas Marbod°a*

a' Cheruscusok, — egy a' régi Német nemzetek

közt Ieg nevezetesebb nép — hires vezére Hermann

(Arminius) által meg gyozettetvén , a' Rómaiakhoz;

kéntelenittetett szaladni oltalom keresés végett , a*

kik neki Ravennát és Aqtiiléját adták lakó hellyüL

A' Nemzetek vándorlásáról esmeretes VI. Század

ban pedig a' Szarmálziából *) nap nyugot felé ván

dorló Slavus nemzeteknek Cseh nevű ágazatjok bo

rította el a4 mai Cseh Országot , kik az elött a' fe-^

kete tenger partjain laktak , melly uj lakosai Cseh

Országnak az egész Országot hatalmok alá hajtván,

az egymást ki küszöbölő", 's tsak hadakozást kedvel- .

lő nemzetek ott laktok alatt el hagyatott főldet mi-

telhetővé tették. Némelljek szerént leg első vezére

jek, a' ki alatt Cseh Országot elfoglalták

Zecko vólt , mások ellenben az állitják , hogy

ez a* Zecko, egy a' Slavusoktól egy átaljában füg-

getlen személy vólt, 's az örökösseivel is ezek igen ke^

) Ez kettő volt : az Europait Gatterer Bzerént Lengyel Ország a'

Visztulától kezdve , Prusszia , Kurlandia , Liefland , az Orosz

Birodalom és Europai Tatár Ország Krimmel együtt , az Ásiait

pedig az Asiai Orosz Ország , Szibéria , és a' Mongolok Orszá

ga tették.

u
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ményen bántak vólna, ámbár a' Zecko maradékait

az Országból egészen ki nem üzhették. Egy és egy-

szers'mind a' Zecko maradékai közzül leg első , a'

ki elöttünk esmeretes,

Przemislas , egy főld mivelö, a' ki, egy Li-

bussa nevű Fejedelem Asszony 632. hozzá férjhez

menvén Uralkodóvá lett. Ezután egy ideig tulajdon

független fejedelmeik alatt mintegy homályban él

tek a' Csehek , hanem a VIII. Században a' Nagy

Károly győzedelmes fegyvere ide is elhatott , és

Cseh Ország a' Frankusok Birodalmának egy részét

tette. De a* Károly maradékai alatt való létek a'

Cseheknek nem vólt tartós, és 840. a' Cseh, Szilé

ziai 's Morvai Hertzegségek minden idegen rajtok

való Uralkodástól Szabadok vóltak , és tulajdon Her-

tzegjeiktől igazgattattak, ki vévén azt, hogy a' még

Nagy Károlynak általok fizettetett 500. ezüst Márk

adót I vagy Madarász Henrik (918-956.) megujit

ván , 's ennek fia Nagy Otto alatt is hijában ipar

kodván magokat a' Német hatalom alól egészen ki

huzni, a' Német Birodalommal némünémü öszve

köttetésben vóltak, sőt a' Királyi Titulust is a' Né

met Császároktól kapták a' Cseh Hertzegek, kik

közzül Királyi névvel legelőször I. Ventzel élt, a'

kit azzal I. Otto Német Császár ajándékozott meg

940. melly Méltóságban IV. Vratislávot is megerő

sitette IV. Henrik Császár 1086. és igy a' Cseh Her-

tzegség másodszor esmértetett meg, a' Német Csá

szároktól Királyságnak. Ugyan ezt tették II. Ulászló

val (Uladislaus) I. Fridiik 1155. és I. Ottokárral

Filep Császár is 1197. eszt. melly idő ólta a' Királyi

névvel szakadatlanul is éltek a' Cseh Országi Ural

kodók. yi] ^.en itt elő számlált hajdani Hertzegeiken

kivül a. Cseheknek megjegyzést érdemel még Bor-

zrvvoy, a' ki a' Keresztény Vallást legelőször igye

kezett a' Csehek közzé bé vinni , melly izélből 894.
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maga is megkeresztelkedett ; de nemes iparkodásá-

nak nem tsak semmi foganatja nem vólt, sőt^maga

is kiüzettetett Hertzegi birtokaiból. Hasonló ér

demeket sxerzett magának II. vagy a' Keresztény

Vallás terjesztéséért "Kegyes mellék névvel megtisz

teltetett Boleslaw ; ennek Uralkodása alatt világosi

totta meg ugyan is állandóúl a' Krisztus idvezitő

Vallása a' rossz útra eltántorodott Cseheket a' X.

Század utolsó felében , nevezetesen 966. a' mit a'

Borziwoy szerentsétlenségétől megrémült, 's a' bál

vány i'mádásra vissza térő Cseh Hertzegek Boleslaw

elött próbálni nem mérészeltek.

Az uj Cseh Királyság I. Ottokár után , a' ki

1198-tól 1230-ig uralkodott olly igen elhatalma

sodott, hogy II. Ottokár az I. Ottokár Unokája, a*

ki az Austriai Tartományokat Richárd Római Ki

rálytól Feudumul kapta, az ezeket tőle vissza kí

vánó, 's a' Császári Méltósággal biró Habsburgi

Rudolfal is megmérészlett mérkőzni , és ezzel két

hadat viselt, mellyek közzül, a' mint már Austria

leirásában emlitettem az utóbbiban életét is elvesz

tette 1278. A' II. Ottokár fia II. Ventzel tsak ugyan

elvesztette az Austriai Tartományokat, kéntelenit-

tetvén azokról a' Habsburgi Rudolf részére lemon

dani, hogy Cseh Országtól is el ne essen, melly-

nek megtartásában Otto Brandenburgiai Márk-Gróf

tól is segittetett , és tsak ugyan megmaradt annak

birtokában , sőt a' Lengyelektől is Királlyá válasz

tatott egyszer'smind. Ezt követte az Uralkodásban

III. Ventzel, a' kit némelly párján lévők Magyar

Országi Királyságra akarván emelni , bé is hozták

Hazánkba 's Székes-Fejérváron megkoronázták , de

a' több Magyaroktól" segittetett Robert I oly tól a'

Királyi Méltóságból kiszorittatván , 's Lu„gyel Or

szágot is elvesztvén , megölettetett 1306.

14*
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III. Ventzellel a' Cseh Országi Tót eredetű Ki

rályi Familia férjfiúi ága kihalván , a' Csehek közt

polgári háború ütötte ki magát : némellyek ugyan is

Henrik Kárinthiai , mások Rudolf Austriai Hertze-

get választották Királlyoknak ; minekutánna pedig

Rudolf meghólt , hellyébe a' pártján lévők Luxem

burgi Jánost, a' VII. Henrik Császár fiát nevezték

ki és pedig annyival inkább, mivel János az utolsó

Cseh Király III. Ventzel Testvérét Erzsébetet vette

el Feleségül. Ez a' Karinthiai Henriket, a' ki az

Attyát VII. Henrik Császárt Fo Urának nem akar

ta megesmerni , meggyőzvén , az Attyától Cseh Or

szágot Feudumul kapta , 's a' belső zürzavarok ieT

tsendesedtek 1311. és a' Cseh Országi Korona a'

Luxemburgi Familiára szállott. János alatt Cseh

Ország igen megnagyobbodott , megvévén ez t. i. a'

a' Glátzi Grófságot 1322. — a' Brandenburgi Márk

Grófok Familiájának kihalása után magáévá tévén

1320. Felső Luzátziát, — és megnyervén Lengyel

Országtól. a' Szilézián való Fő Uraságot; ő fundál

ta a' Prágai Érsekséget is 1343. hogy Cseh Orszá

got a' Mainzi Fő Papi hatalom alól felszabaditsa.

Meghólt a' Frantzia Háborúban , a' Crecynél tör

tént ütközetben 1346. Még nagyobbá tette, 's a'

hatalomnak magasabb poltzára emelte Cseh Or

szágot I. Károly, a' ki IV. Károly neven Ném.ef

Császár is vólt egyszer'smind ; ez a' Luzátzia és Szi

lézia még hátra lévő részét is , mellyet t. i. az At-

tya János kezére nem kerithetett*) Cseh Országhoz

kaptsolta, és a' Prágai Universitást fundálta 1348.

Meghalván I. Károly 1378. az idősebb fia Ventzel,

a' ki munkátlansága , V restsége miatt Tunya Ven-

tzelnek is neveztetik, ült a' Királyi Székbe. Cseh

Országi Uralkodását nevezetessé teszik az alatta tá

madt Husziták nyughatatlanságai , kik neveket 's

lételeket Husz vagy Huszinetzi János Prágai Pro-
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fessortól vették. Ez a' Husz 1373. született Huszinetz-

ben a' honnan tanulás véget a' Prágai Universitásba

menvén, itt egy Professor mellett szolgálatba állott,

melly által alkalmatossága vólt arra, hogy ennek

könyv tárába béjárjon , és főképpen a' Theologiában ,

mellyre különös hajlandósággal birt , fundamentcwaos

esméreteket szerezhessen magának. Oskolai pályájának

elvégzése után 1402. Prágában a' Bethlehem Kápol

nában Prédikátori Hivatalt viselvén, ez által a' nép

re , 'Sófia Királynétól pedig Gyontató Atyává válasz

tatván , • az Udvarba való nagy béfolyást nyert.

Éppen ezen hivatalai folytatásában lettek a' Wicklef,

egy Angliai Theblogus irásai esmeretesekké , mel-

lyekben ez a' mérész férjfiú a' többek közt a' Pá

pák rendkivül való hatalmokat ostromolta, a' Szent

írás közönségessé tétettetését sürgette , a' Kenyérnek,

és Bornak a' Krisztus valóságos testévé , és vér,évé

való által változását tagadta , 's az Ur Vatsorájá->

ban, az ezzel élőknek Kenyeret, és Bort kivánt

osztogattatni. A' Wicklef szabad gondolkozása mód-,

ja felette nagy bényomást szült Huszba , a' mi nem-

maradt észre vétetlenül , és ehez járulván a' Cseh

Academicusokhoz való szitása 's ezeknek a' Néme

tek ellen való védelmezése is, igen hatalmas ellenség

gekre talált. A' Szászok, Bavariaiak, és Lengyelek

ugyan is akkor közönségesen Német név alatt Prá

gában azon elsőségi Just vitatták, hogy nekik az

Académiai választásokban 3. a' Cseheknek pedig tsak

egy szavok van. Az Üniversitás IV. Károlytól kia

datott fundationalis Levele ellenben a' szavakra néz

ve éppen ellenkező módon szóllott, és Husz Ventzel

Királynál 15. Octob. 1409. ki is tsinálta, hogy a'

külfőldieknek tsak egy és a' Cseheknek legyen 3.

szavok. Ez a' két Nemzet közt valóságos meghason

lást szült, 's tsak hamar 5000. külföldi Professo-

rok és Tanulók hagyták el Prágát, mclly történet-.
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nek köszönhetik a' Lipsiai , Erfurti , Ingolstadli .

Rostocki, és Krakaui Universitások résszerént léte

leket, résszerént virágzásba jöveteleket. Mind ezen.

fontos okok mellett is senki se támadhatta meg

Iluszt Cseh Országban , melly t. i. XIII. Benedeket ,

és, 14.09. ólta XII. Gergelyt se esmérte meg Pápád

nak, és igy a' Husz tanitásai ellen való parantso-

latjaik a' Pápáknak sikeretlenek vóltak ; azonban a*

Ventzel tunya Uralkodása a' vélekedések megha-

sonlásának , és az egymás ellen való fenekedések-

nek szabad mezőt engedett , a' minek okát a' Pápa ,

és a' Papság ellen való gyülőlségében , 's Husznak

a' néptől való felette nagy betsültetésében, a' kit a'

nemzet fellázzadásától tartván, nemmérészlett bán

tani, kell keresni. Husz ezen jó alkalmatosságot

használván, nyilván ki kelt a' Papság és a' világiak

elfajult erköltseik, 's a' bün botsátás ellen, mellyel

a' Pápa- éppen akkor Cseh Országban is vissza élt.

Az uj Pápa Y.. Sándor őtet ezen tetteiért Rómába

idézte, mellyet mivel Husz nem tett, a' Prágai Ér

sek Sbynko vette által ennek Üldözését: 200. kö

tet égettetett meg 1410. a" Wicklef irásaiból az Ér

seki Palotában , 's a' Cseh Prédikátzió a' Betlehem

Kápolnában megtiltatott. De Husz sem ezen tilal

mazó parantsolatnak, sem a' Pápa XXIII. János

uj Rómába hivásának nem engedelmeskedett, ha

nem minthogy a' követjei Rómában fogságba tétet

tek, egy közönséges 'Ekklésiai Zsinatra (Concilium)

appellált. Midőn a' Pápa a' Nápolyi László ellen

való keresztes hadat Cseh Országban is prédikál

tatta , ekkor is ellene szegezte magát Hüsz a' Pápa

akaratjának, sőt a' Barátja Hieronymus erősza

koskodásokra is vetemedett , mellyeket a' Pápa

Husznak tulajdonitott ., és őtet Egyházi átok 's

Prágát Interdictum *) alá vetette , mig tsak

*J Inferiliclúm azon nagy Egyházi átok, mellyel hajdan a' Pápa"

c giíaz Városokat , 's Tartományokat büntetett m»g , az clleuc
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Husz benne lesz. Ez annakokáért nem bizván

a' gyenge Király oltalmában, a' maga születése hel-

lyének Huszinetznek főldes Urához ment. Itt ,

és a' Bechini kerület több tájékain prédikállott a'

szabad ég alatt, és itt készitette a' hat tévelygések

rol , 's az anyaszentegyházról irt könyveit is , mel- '

lyekben az Ostyának a' Krisztus valóságos testévé

való által változása, a' Pápák, és Szentek hivése,

's az ellen, hogy egy bünös Pap valakit a' vétek

alól fel szabadithasson , továbbá az Anyaszentegy

ház világi Feje , t. i, a' Pápa eránt való fel tételet—

len engedelmesség, a' Pápa lelkiekkel való kereske

dése (Simonia) ellen kelt ki, és a' Sz. írást tette

a' hitre nézve egyetlen egy sinór mértékké. Az a'

tetszés, mellyet eze-n tanitások találtak, a' Husz

pártján lévők számát igen meg szaporitotta , a' hon

nan reményl vén, hogy tudománnya közönséges hely

be hagyást fog találni , örömmel engedelmeskedett

a' Constantiai (Cosztnitz) Conciliumra való meg-

hivattatásának. Ventzel őtet a' Gróf Chlum , és más

két Cseh nemesek oltalma alá adta, kiknek pártfo

gásokba 's a' Zsigmond Császár bátorság Levelébe

(salvus conductus), mellyben a' Császár a' Husz '

személyes bátorságáról jót állott, bizván, utnak is

indúlt Constantia felé , a' hová meg érkezvén , 4.

Nov. 1414. XXIII. János Pápa is meg igérte , hogy

semmi bántódása Se fog lenni. De minden fényes

igéretek mellett is már 28-dikban egy magános

(privat) vallatás alkalmatosságával, mellyen tsak

egynéhány Kárdinálisok vóltak jelen, minden Ügyész

vagy a' Papság ellen való engedetlenségért. Ez a' kó'zép

időben a' leg rettenetesebb büntetésnek tartatott ; minden Iste

ni tiszteiét ugyan is meg s/.iint , a' harangok meg némúltak ,

a' Sákramentomokkal való élés meg szűnt , a' halottak egyhá

zi pompa nélkül temettettek el , a' mi az elott szent volt , p.

o. a' keresztek , képek , oltárok 'b a' t. szentségtelenekké let

tek 's erejeket el vesztették.
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nélkül, 's betegen a' Cseh, és Morva Nagyok több

izbéli hatalmas ellentmondások mellett is fogságba

tétetett. Innen ki hozattatván 5. 7. és8.Jun. 1415.

ujra meg vallattatott, és pedig már most közönsé

gesen , de a' tudománnyát meg mutató állitásait ,

's okoskodásait az öszve gyúlt atyák lármája el

fojtván, és egyenesen eretnekségének fel tételetlen

vissza huzása 's tudományáról való le mondása ki

vántatván tőle, még meg átalkodottabb lett értelme

mellett 's annál állhatatosabban ragaszkodott véle

kedéseihez, mellynek következése a' lett, hogy

Zsigmond Császár szavát, 's levelét vissza huzván,

Husz 6, Jul. 1415. elevenen meg égettetett, 'sporai

a' Rhénus vizébe szórattak, A' halálra minden fé

lelem nélkül, és semmi vétekkel bé nem fertőzte

tett önnön tudással 's lelki esmérettel ment , és ör

vendező könyörgések közt fojtották meg a' lángok.

A' Husz meg égettetése nem hogy semmivé tette

vólna az általa Cseh Országban el terjesztett tudo

mányt, sot követőit fel fegyverkeztette , kiknek szá-*

mok naponként nevekedvén 's Hussziták neve alatt

valóságos hadi sereggé formáltatván, Ventzel kén-

telenittetett az Ur yatsorájának minda' két szin alatt

való ki szolgáltatására a' Huszitáknak több templo-r

mokat ki nyitni , sot a' Ventzel gyengeségét hasz

nálván olly vakmerőségre vetemedtek, hogy a' sza

bad vallásbeli gyakorlásnál már többet is kivántak

némelyek a' Husziták közzül. Végezetre a' Ventzel

ketséges, és tunya magaviselete, 's a' Pápa köve

tének JJominico János Kárdinálisnak, a' Spanyol

Országi eretnek nyomozó székhez hasonló erősza

koskodásai fel lobbantották a' pártütés , és belso

zendülés lappangó tüzét, mellyen Ventzel olly ha

ragba jött, hogy 13. Aug. 1419. a' guta meg ütöt

te. A' Ventzel halála által meg ürült Cseh Királyi

Székre e' szerént
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'Sigmond Német Császárnak , a' Testvérének ,

a' ki 1387. Magvar Királlyá, és 1410, Német

Császárrá is koronáztatott, kellett vólna jutni; de

minthogy mindég az Eretnekek ki irtásán dol

gozott, szavát gyakran meg nem tartotta, a' mit

a' Husszal való bánása is meg bizonyit, és sem

hadi népére nézve a' Hussziták vitézségével, sem

lelkitehetségére nézve ezeknek ügyes, és tanúlt

hadi vezéreikkel meg nem mérkozhetett , kénte-

lenittetett 15. esztendőkig a' Cseh országi Király

ság nélkül, a' hol ezen idő alatt a' leg vadabb Ural

kodó nélkül valóság (Anarchia) uralkodott, el

lenni. A' zendülésre való leg első lépések a.'

Husszitáknak, a Katholikusokon való véres bosszú

állás vólt; a' Klastromokat, mellyek Cseh Or

szágban számosabbak 's pompásabbak vóltak, mint

más akármelly Országban , ki prédálták 's hamuvá

tették, a' Katholikusok templomaikat fel égették,

a' papokat , 's szerzeteseket ki rabolták 's meg ől

dösték. Trocznowi Ziska János, és Cseh Nemes

vezérelte a' Husszitákat és a' mindenfelől hozzá

tódúló ember tsoportból egy igen gyakorlott 's

a' fegyver forgatásban jártas hadi sereget formált,

mellynek hartzmezejévé , és véd-pontiává , egy a'

Husz szabad ég alatt tartott prédikálása által szenti

nek tartatott, 's a' természettől meg erosittetett

hegyen a' Bechini kerületben, egy sántzokkal kö

rül vett Tábor nevű Városi épittetett, mellytől a'

Hussziták Táboriiáknak is neveztettek. Ziska után

való vezére a' Seregnek, Husznak egy leg régibh

barátja a' Vitéz Huszinetzi Miklós vólt, a' ki már

J 417. a' Husszitáktól vezérnek választatott, 's a'

ki a' tőlle el pártolt Rosenbergi Ulrichot a' Csá

szári Sereggel együtt 1420. Tábortól visza verte,

Huszinetzi Miklós eleinte a' hazája eránt viseltetett

szereteténél fogva ellent mondott a' Prágaiak azon
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szándékának , hogy idegén Fejedelmet válasszanak

Királlyoknak ; de a' Cseh ország szerentsétlenségé-

re igen korán, az. az 25. Bee. 1420. meg hólt.

A' Katholikusok üldözésében leg buzgóbb, és leg

kegyetlenebb vólt minden Hussziták . közt Ziska,

a' ki a' Császári Seregeken mindenütt győzedel

meskedett , melly hadi Szerentse neki a' Cseh Or

szági dolgokba olly nagy b"é folyást szerzett, melly

a' Protectorsághoz, vagy Ország védelmezői mél

tósághoz igen közel járt. Minthogy pedig a'

Ziska Seregének 's a' kitsiny tsapatoknak, niellyek

a' vallásbeli háború szine alatt prédára ki ki men

tek , öldöklése és gyujtogatása mindég tovább

tovább terjedt, a' mérséklettebben 's józanabban

gondolkozó Hussziták a' Prágai nemesség és pol

gárság közzül , — a' kik , mivel tsak az Ur Vatso-

rájában a' pohárral vagy borral való élést sürget

ték, a' pohártól (Calix) Calixtinusoknak, és mint

hogy Prágában laklak, Prágaiaknak is neveztettek,

— az Ország belső tsendességét ismét helyre akar

ván állítani , elébb Wladislaw Lengyel Királynak,

azután Vitold Lithvániai Nagy Hertzegnek és vég

re ennek unoka öttsének Koributnak ajánlottak a'

Cseh országi koronát; a* miben Ziska a' Tábori-

tákkal meg nem egyezvén , a' Feleknek ezen kü-

lömbözések utóbb valóságos meg hasonlássá 's egy

mástól valóel szakadássá változott. Semmi se volt

pedig a' Husszitákrá nézve veszedelmesebb , mint

a' Szakadások sokasodása ; 1421. ólta ugyan is

mindenik magáért külön dolgozott, és tsak az őket

közönségesen meg támadó Ellenség ellen egyesitet

ték magokat, mihelyt pedig azt vissza verték, azon

nal egymás ellen támadtak. Ziska, jollehet Raby

elött egészen meg vakult, hármas ellenségein mind

azáltal u. m. a' Császáriakon, — kiket a' Német

Brodnál (Deutschbrod) esett fő ütközetben 1422.
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valamint a' kissebb tsatákban is, mindenütt meg

t meg vert, — a' Nemességen, — melly az ö pré-

dálásai miatt felette sok javait el vesztette, — és

a' Prágaiakon, kik várossokat tsak kemény, de is

mét fel bontott békesség kötés által menthették

meg a' vég pusztulástól, mindég 's mindenütt gyo

zedelmeskedett. Meg hólt ez a' vitéz férfiú 12.

Oct. 1424. pestisben, és halálával több részekre

oszlott széllyel azon rettenetes, hadi nép is, mel-

lyet tsak az ö hadi vezéri tálentoma , és Szeren-

tséje tartott együtt. A' Táboriták nagyobb része

a' Ziskától különösen ajánltatott Procopius An

drást , a' ki elébb papi hivatalra lévén szánva,

„ Meg nyirtnak (rasus) " neveztetett , választották

vezérjeknek. Meg is mutatta Procopius, hogy ö a'

Ziska ajánlására érdemetlen nem vólt; először is

t. i. Koributot , a' Prágaiak árnyék Királlyokat

tigy meg szoritotla, hogy ez 1427. a' Cseh Koro

náról kéntelenittetett le mondani, azután Juliusban,

3427, és 14. Aug. 1431. Miesznél, .és Tachaunálf

a' Német birodalombeli fegyveres népen tökélletes

győzedelmet nyervén, a' Hussziták nevét, és fegy

verét nem kevésbé tette rettenetessé, mint az egyes

felek által, a' háború kezdetétől fogva 1452-ig

minden esztendőben, a' szomszéd tartományokban

tétetni szokott kegyetlen száguldozások 's puszti

tások ; leg , többet szenvedtek pedis^ Austria, 'Fran-

conia, de főképpen Saxonia és a' Pápát fejeknek

meg esmerő Cseh Országi tartományok, Luzátzia,

és Szilézia, mellyek a' leg borzasztóbb erőszakos

kodásoknak, és prédálásoknak néző hellyeik vól

tak. E' szerént tehát mindenek óhajtották a' tsen-

dességet, 's mivel a' Német fegyverek semmit se

tehettek a' Hussziták ellen, kéntelenittetett a.' Ba-

sileai Ekklésiai gyűlés {Concilium) Sigmond által,

a' kinek a' Cseh nemesség, és a' Prágaiak közt
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még mindég vóltak pártosai , ezen Eretnekekkel

alkudozásba ereszkedni, melly egyezés Prágai Com-

pactata név alatt 20. Nov. 1433. meg is lett; de

a' mellyet nem fogadott el a' Hasszitáknak minde

nik felekezete. Az ebből származott uj ellensé

geskedéseknek, a' Calixtinusok , és Katholikusok

tökél letes gyozedelme Neuhausi Meinhard vezérlé

se alatt Cseh Brodnál ( Böhmischbrod ) 30. Maj.

1434. vetett véget. Az ezen tul' hatalmasabb Ca

lixtinusok, és Katholikusok Sigmondot esmerték

meg Királyoknak , a ki a' Calixtinusok kivánsága

szerént a' Concilium által valamennyire meg lá-

gyitott Compactatára 5. Jul. 1436. Iglauban meg

esküdt, de igéretét ismét meg nem tartván, uj

mozdúlásoktól lehetett tartani , mellyek mindazál

tal a' Sigmond 9 Dec. H57. történt halálával uj

ra le tsendesedlek. *)

A' 'Sigmond halála után, a* veje Austriai Al

bert lépett a' Cseh Királyi székbe ; de ez a' derék

Fejedelem már 1439. meg halván, a' Királyi mél

tóságot halála után született (Posthumus) fiára Lász

lóra hagyta , a'' ki minthogy még gyenge gyer

mek vólt, nevében az Országot Podiebrád György

igazgatta. Ez, László 1457. meg halván, a' Frid-

rik Császár, a' kinek a pártot ütő Bétsiek ellen

segitséget küldött , maga közbe vetése által , 's a*

Cseh rendek meg egyezésével 1458. valóságos Ki-,

rályává is lett Cseh Országnak, A' Vitéz Podie-

brádnak sok baja vólt a' Vejével Hollós Mátyás

Magyar Királlyal , a' kit résszerént II. Pál Római

Pápa unszólt a' Podiebrád ellen való fel kelésre,

*J Az igen elgyengult Táboriták sorsa ezentúl mindég alább alább

szállott, 's vallásbeli Szabadságok többet többet szenvedett ,

mig végre a' közzülök 1457. támadt, és a' leg kegyetlenebbe

üdözések közt is állhatatosságokra 's erköltsök tisztaságára

nézve tiszteletre méltó Cseh -Morva atyafiak közönségével (Fra«

trés Bohemico - Moravici) öszve keveredvén, ácl nem enyésztek.
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mivel ez a' Husszitákkal tartott,, sőt értelmeket is

hé vette, melly miatt a' Pápa az Anyaszentegy

házból ki is rekesztette , és Jobbágyait az eránta

való hűség alól fel óldozván, Cseh Országot Má

tyásnak adta el foglalás végett , — résszerént pe

dig III. Fridiik Austriai Fő Hertzeg 's Német

Császár ösztönözött, a' ki a' két Királyt öszve ve

szetvén , maga akart tsendességben maradni, és az

ellene hadat inditó Podiebrádot a' nyakáról le ráz

ni. A' Mátyással való háborúban, a' ki az Ipá

val Podiebráddal való hadakozásra minden unszo

lás mellett is nehezen vette reá magát, ez eleinte

szerentsés vólt, de utóbb meg változott a' hadi

szerentse , és Mátyást tette, kedveltjévé, a' ki Mor

vái 's Sziléziát el is foglalta. Melly ellene való

támadását Mátyásnak Podiebrád azzal bosszulta

meg, hogy őtet a' Cseh Királyságtól, mellyet kü-

lömben bizonyosan el nyert vólna , végképpen el

ejtette: öszve hiván ugyan is a' Cseh Országi ren

deket, nem Mátyást, hanem a' Lengyel Királynak

Kaz,imirnek idősebb, fiát Ulászlót ajánlotta maga

után , minthogy neki semmi maradéka se vólt, Ki

rálynak, a' mire a' rendek egyező akarattal reá

állván, a' Podiebrád 1471. történt halála után

Ulászlót meg is koronázták. A' Lengyel

Ulászló hasonlóképpen hatalmas Ellenségre ta

lált Mátyásban, a' ki just tartván a' Cseh Koro

nához , ellene hadat inditott , de a' Csehek tán

torithatatlan hűséggel viseltetvén Ulászlóhoz, min

den iparkodásai után is semmire se mehetett,

a' honnan végre Boroszlóban (Vratislavia) ollyan

egyességre léptek egymással 1479. hogy a). Ulász

ló Cseh Ország birásában maradjon meg; hanem

a' Cseh Király titulussal Mátyás is élhessen; és

b.) Morvát, Sziléziát és Luzátziát Mátyás birja, a*

kinek ha fiú gyermeke nem marad, ezen három
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tartományok Ulászlóéi legyenek, mindazáltal a'

Csehek 40. ezer aranyat fizessenek annak idejében

értek; hanem ez a' fel tétel sikeretlen lett, mivel

a' Mátyás halála után Ulászló Magyar Országi Ki

rálynak is választatott, és igy a' két nemzet egy

Uralkodó alá jött. Ulászlót, a' ki 45. esztendei

gyáva Uralkodása után 1516". meg hólt, mind a*

Cseh , mind a' Magyar Királyságban a' fia Lajos

követte, a ki a' Törökökkel Mohátsnál történt

szerentsétlen ütközetben 1526. el veszvén, az

Ulászló, és Maximilián Császár közt 1515. kötte

tett egyesség szerént,— mellyben az állapittatott meg,

hogy a' Cseh Királyság a' Maximilián unokái Ká

roly , és Ferdinánd közzül azé legyen , a' ki az

Ulászló leányát Annát feleségül el fogja venni, —

Ferdinándra, a' ki Annának Férje lett, szállott a'

Cseh Királyi méltóság örökség szerént , a' ren

dek meg egyezésével, melly ido ólta Cseh Ország

a' Felséges Austriai ház hatalma alatt lévén, ugyan

azon Királyok által igazgattatott, a' kik által Ma

gyar Ország : a' honnan az olvasót ennek Históriá

jára utasitván , tekintsük meg röviden

3. yf Morvai Márkgrófság Históriáját.

A' mai Morvai Márkgrófságot hajdan a' Qua-

dusok, — egy Német nemzet, mellynek lak hellye a'

Dunánál keletre az Ihrisig, és északra a' Kárpát

hegyekig terjedtki, — birták ; ezeknek az V. Század

ban Spanyol Országba való vándorlások 's el enyé-

szések után pedig a' Scyrusok, Rugiusok, Heru-

lusok és 548. táján a' Longobárdusok hatalmok alá.

jött Morva. Narses a' Longobárdusokat a' paraditso-

mi Olasz Országi tartományokba bé hiván, az ezek

től el hagyattatott Morvába végezetre a' Dunri mel-

lyéki Tótok, kik a' Bolgároktól lakó heUyekbol
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ki szorittattak, telepedtek meg, és a' Morava vi

zétől Morva nevet kaptak. Hanyatlani kezdvén az;

Avarok hatalma a' VIII. Században a' Morvai

Tótok birtokaikat Pannonia felé mindég tovább

tovább terjesztették, mellyekből végre igen hatalmas

Királyság lett, melly Nagy Morva Ország név alatt

akkor sokkal több tartományokat foglalt magába ,

' mint a' mai Morvai Márkgrófság, és tulajdon füg

getlen Királlyai által igazgattatott Nagy Károlyig,

a' ki a' messze ki terjedő Morva Országot Samos-

lav nevű Királlya alatt a' VIII. Század vége felé

meg hódoltatta. Károly valamint más általa meg

gyözettetett pogány nemzetek, ugy a'* Morvák köz

zé is igyekezett a' keresztény vallást be hozni, Sa-

moslávot ennek bé vevésére 's a' meg keresztel-

kedésre kénszeritvén ; de, a' kéntelenségből bé vett

kereszténységnek tsak nem semmi foganatja se vólt,

és igazán szóílván Cyrillus, és Methodius, két Thes-

salonikai tudósok, kiket oda III. Mihály Görög

Császár küldött a' Keresztény vallás hirdetésére,

's prédikállására 856. , állittatott ez a' hitben

gyengélkedő Morvák közt állandó fundamentum

ra. Ugyan ez a' Cyrillus, és Methodius a' Szent

írást is le forditották Slavus nyelvre, melly for

ditással az Oroszok maig is élnek.

A' Nagy Károly győzedelmes fegyvere által

meg hódittatott Morva Ország Királlyai ezután

mind függésben vóltak a' Német Császároktól. Ke

gyes Lajos Császár (840) Megomir Morva Király

ra Adót vetett j sőt Német Lajos (875) Radislavot

fogságba is tette engedetlenségéért. Arnulf (a' IX.

Száz.) eleinte meg nagyobbitotta Morva Országot

Zuatobliknak, vagy Szvatoplugnak (Swjatopusk) ,

a' ki más neven Zventibáldnak is neveztetett, ad

ván, nem tsak Cseh Országot, hanem más tarto

mányokat is egy felől az Oderáig, más felöl Ma
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gyar Ország felé a' Garan vizéig ; de minekutánna

a' köszönet hellyett még pártot ütött -vólna Arnulf

ellen, ez a' Magyarok 's Csehek segitségével 892.

a' pártos Zventibáldot meg győzte, a' ki azután

Nyitra mellett egy Zóbor nevű hegyen töltötte el

3- remeték társaságában esméretlenül , hátra lévő

életét, 's tsak halála Óráján jelentette ki, hogy ö

Zventibáld : Morva Ország pedig maga felette kes-

keny határok közzé szorittatott , egy részét Ar

nulf Cseh Országhoz kaptsolván , más részét pe

dig a' Magyarok foglalván el, melly miatt ugy el

gyengült, hogy Swjatobog, a' Szvatoplug fia alatt

908. tökélletesen öszve omlott, 's a' Magyarok,

Lengyelek , és Németek száguldozásainak 's pré-

dálásainak tárgya lett. 1056 tsak nem a' mosta

ni formájába öntetvén, IV. Henrik Császártól az

általa 1086. Királyságnak meg esmert Cseh Or

szággal köttetett egészen öszve, mellyhez tartozott

ttár az elött is valami része, minekutánna 1085.

Márkgrófság nevet kapott vólna. Ezen idő ólta

szakadatlanul Cseh Országgal együtt is maradt, és

ugyan azon uralkodók által igazgattatván) sorsa

is ezéhez ' hasonló vólt.

4. Szilézia Históriája,

Hajdan ezt a* Tartományt a' Lygiusok , és

Quadusok lakták, kiknek némelly részek Spanyol

Országba vándorolván, az ithon maradtak a' Ví.

Században a' Slavus nemzetek által ki szorittattak,

*s Szilézia Lengyel Országhoz, mint a' rajta győze

delmeskedő Slavusok hazájához köttetett. Nevét ezen

Slavus Szótól „ Zli " melly a' Lengyeleknél Qua-

dust ( rosszat ) tett , vette. A' Lengyel Felsoség

alatt Lengyel nyelv és szokások, mellyeket né-

Welly részein még most is lehet észre venni, tsusa^



225

tak bé Sziléziába , 's egyszersmind a' keresztény

vallást is bé vették a' lakosok, mellynek állandó meg

maradására Schmogerben egy Püspökség is állit

tatott fel 966. melly késobben Breslauba tétetett

által. Midon III. Boleslav Lengyel Király Or

szágát 1158. a' fiai közt fel osztotta, több tarto

mányokkal 's az Országlásba való leg nagyobb rész

vétellel együtt Szilézia Wladislavnak vagy Ulász

lónak jutott : de ez az öttseitol tulajdon öröksé

geket is el akarván foglalni , Lengyel Országból

ki üzettetett, és az Ottse Boleslav, a* ki az Ulász

ló birtokait el foglalta, a' testvérei meg egyezé

sével 1163. Sziléziáról le mondván, ezt a' II.

-Wladislav fiainak, Magas Boleslavnak, Miecisláv-

nak , és Konrádnak engedte által.

Ezek a'^három testvérek , kik Sziléziát ma

gok közt fel osztották , lettek a' Pia9t ( neve az

elsö'LengyelHertzegnek) familiájából származó Szi

léziai Hertzegek törsök attyai , kiknek számos ma

radékaik attyaikról reájok szálló birtokaikat ismét

apróbb reszekre osztván el , támadtak azon sok

kitsiny Hertzegségek , mellyekből most Szilézia áll.

Ezen a' sok tagokból álló Hertzegi familián kivül

vóllak még Felső Sziléziában más , u. m. az Ottokár

töVsökéből eredeteket vevo Hertzegek is, kik az

1278. meg hólt Cseh Királynak Ottokárnak egy

törvénytelen ágyból született fiától származtak)

illyenek voltak a' Troppaui, Jágerndorfi és Ra-

tibori Hertzegek. Az ennyi sok Fők alatt lévő

Sziléziában belső egyenetlenségek, 's zűrzavarok

ütvén ki magokat, az ezek miatt el gyengült Tar

tomány 1327. a' hatalmas János Cseh Király Ol

talma alá adta magát, két Hertzegeken kivül; de

ezek is (u. m. a' Jaueri és Schweidnitzi Hertzeg

ségek) a' János fia I. Károly Király birtokába

jöttek a' felesége Anna után, a' ki 1355. egész

<

15
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Sziléziát, mellyhez való fó Urasági jussokról a*

Lengyel Királyok önként le mondottak, Cseh Or

szággal egyesitette, mellynek Királlyai alatt vólt

azután állandóul, 's van most is, azon részén ki

vül, melly a' Boroszlói (1741) és Dresdai (1745),

M. Therézia és II. Fridrik Prusszai Király közt

köttetett Békességek alkalmatosságával Prussziának

engedtetett, 's még most is Prussziai Felsoséget

esmér. ,

Bé rekesztésúl meg kell jegyzeni még Sziléziá-

ról , hogy ki halván benne a' Piast nagy tekintet

tel , és hatalommal biró familiájából származott

Hertzegek , kik azzal még a' Lengyel Királyoktól

ajándékoztattak meg, a' Cseh Királyoknak, mint ezen

Tartomány fő Urainak hatalmok mindég jobban ne

vekedett; a' ki hólt Hertzegek birtokaikat ugyan

is a' Királyok vagy közbe vetetlenül korona jószá

gaivá tették, vagy más amazoknál sokkal szoros-

Sabb korlátok közzé szoríttatott Hertzegeknek ad

ták azokat Feudumul. A' Lengyel eredetű Her-:

tzegekkel nagyobbáraa' Lengyel Erköltsök és Szo

kások is egészen el tűntek Sziléziából, annyira,

hogy már most alig lehet azoknak imitt amott vala

mi nyomokat többé látni , minthogy minden Német

lábra állittatott , &' midőn a' Kereskedés , kézi és

szép Mesterségek 's tudományok is azonnal virágzás

ba kezdtek jöni, mellyek a' Felséges Austriai háa

bőlts Kormánnya alatt naponként inkább lökél-

letesittetnek.

5. Tyrolis Históriája.

Tyrolist eleinte Celta, és Gallus eredetű nem

zetek lakták, mellyek közt leg esmeretesebbek

a' Bhatziaiak. Ezen Tartományt a' Rómaiak tsak

az első Császárjuk Augustus Uralkodása alatt hó
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ditották meg sok küszködésekkel , és nehézségekkel

K.- Sz. után az I. Század elején , mellynek pusz

tán hevero földje a' Rómaiak által miveltetett

meg leg először. A' Római hatalom 's nagyság

hanyatlásával a' Tartomány virágzó állapotja is

alább alább szállott, melly azután tovább egy

Századnál , a' Római Uraságot ostromló nemze

tek Száguldozásaik piattza, 's tsatamezeje volt. A'

Marcomannusok , Alemannusok, Gothusok, főkép

pen pedig a' Hunnusok Attila alatt, az V. Szá

zad közepe táján egymást fel váltva prédálták

azt , mig nem a' Római nap nyugoti Császárság

öszve omol ván , a' Gothusok hatalma alá jött.

Ezeknek Urasága is el enyészvén, a' Tyroliá déli

részét a' Longobardusok , az északit pedig a* Bo-

jusok vagy Bojoáriusok (Bavariaiak) foglalták el.

A' VIII. Században Nagy Károly mind a' Longo

bárdusok Országát Desiderius Király, mind Bava-

riát II. Thassilo Hertzeg alatt Birodalmához kap-

tsolván , az egész Tyrolis a' Francusok vagy Fran-

tziák birtokába jött, a'' kik azt> mint más meg

Jhóditott Tartományokat bizonyos részekre ( Gau )

osztották és Grófok által igazgattatták* A' nagy

Károly Familiájának ki halása után Bavaria ismét

tulajdon Hertzegeket kapván , kik által kormányoz

tatott , ezek Tyrolisnak nagy részét ujra kezekro

kerítették , 's a' benne lévő Grófokat vazallusaik

ká tették , kik a' Francusok Birodalmában dühös

ködo rendetlenségeket 's zürzavarokat,, és az Ural

kodók gyengeségét hasznokra forditván, a' nekik

tsak kormányozásra által adatott részeket örökös

tulajdonaikká tették. Maradtak mindazáltal több

hatalmas Grófok hátra, a' kik Bavariai Felsőséget

nem esmertek ^ 's a' magok Grófságait függetle

nül igazgatták; i ilyenek , 's egyszersmind a' leg

hatalmasabbak, a' kik utóbb egész Tyrolisnak Urai

15*
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vá is lettel, -vóltak az Andechsi Grófok. Egy ezen

Familiából származott Grófnak IV. Bertholdnak

ugyan is I. Fridrik Német Császár , minekutánna az

ellenségeivel tartó Bavariai Hertzeget Oroszlány

Henriket 1180. számkivetette vólna, oda ajándé

kozta Tyrolist, mint Feudumot, és ez a.' Berthold

-vólt Tyrolisnak első Országló Fejedelme , a' ki la

kó hellyévé Meránt tette , 's magát Meráni Her-

tzegnek nevezte. A' Tyrolisi Grófok tsak hamar ha

talmasok lettek; már a' XII. Században nagy te-

kéntetfl férfiakat emlit a' História azok közzül , kik

nek tör'sökös Kastéllyok egy Terioli nevű régi he

gyen épült eroség vólt. Egy Henrik nevű ezek

közzül egyetlen egy leánnyát, az Austria Históriá

jában már emlitett nagy szájú Margitot hagyván

maga után , ez az unoka Ottseinek az Austriai Her-

tzegeknek engedte által Tyrolist 1359. és igy Tyrolis

ez Austriai ház hatalma alá jött, melly a'Bavana ahoz

való jussát is 1369. pénzért megvévén, ez az egész

Tartomány mind e' mai napig Grófság név alatt a.

Fels. Austriai ház birtokában van, mellyhez 1805.

az eddig közbe vetetlenül a' Német Birodalom alatt

lévő Trienti és Brixeni Püspökségek is hozzá kap-

tsoltattak.

6. Az Erdélyi Nagy Fejedelemség Históriája.

A) Erdély a' Dákusok , Géták 's Gothusok alatt.

Erdély hajdan , mikor még a' Dákusok , Gothusok ,

és Géták birták , közép Dácziának neveztetett ; mos

tani neve pedig magyarúl Erdély, a' mi erdos és

hegyes, deákul Transylvania , melly Sylvánián

az az, a' Szilágyságon tul eso Tartományt teszen ,

és németül Siebenbürgen , melly nevét azon Né

met származású lakosoktól kapta, a' kik Erdély

be a' Rhénus jobb partján fekvo , 's most a' Prus—

szihi Királysághoz tartozó Jülich - Kleve - Bergi
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Provinciának Kölni kerületjében lévő Siebengebir-

ge nevű Bértzek (mellyek neveket a' bellőlök ki-

nyúló 7. tsuttsaiktól vették) tájékáról szállittattak

be oda , mint Kolonisták , a' kik uj hazájpkat Sie-

benbürgennek keresztelték el. Az Erdélyt biró ha

dakozó és kegyetlen Dákusoknak legrégibb 's még a'

mint némellyek vélekednek, Nagy Sándor idejében

K. Sz. elött 330. esztendokkel élő Királlyok

Sarmis vólt, a* ki épittette Szármizegethuza

Várossát. A' Rómaiak elött leginkább a' Didiussal ,

Drusussal , Curioval, 's Lucullussal viselt hadaik

által lettek esmeretesekké , későbben pedig nagyon

is sok bajok volt a' Rómaiaknak velek, kiváltkép

pen egy Boérebistes vagy Berobista nevű Fejedel

miek K. Sz. után 46. eszt. hadi Seregével Macedo

niát 's Illyricumot öszve kóborolván , mindent fel •

dult , a' mit a' Pompejus és Julius Caesár közt ki

ütött hazafiúi háború által önnön magával küszkö

dő hatalmas Róma meg nem akadályoztatha

tott; sőt mikor már Julius Caesar maga vólt is

a' Pompejuson nyert tökélletes győzedelme után

a' hatalom fő poltzán , akkor is bé bé ütöttek a'

Római Provinciákba f nevezetesen Pontusba , és

Thráciába , 's az Augustus Császár Uralkodása idejé

ben is Cotizo nevű Királlyok vezérlése alatt Moe-

siában kegyellen prédálást vittek véghez Svetonius

szerént és magát Rómát is úgy megijesztették, hogy

Horatius egy Versében eképpen panaszolkodik : „ Pae-

ne occupatam Seditionibus delevit Urbem Dacus" az

az: „ Szinte eltörölte a' párt ütésekkel bajoskodó

Várost (t. i. Rómát) a' Dákus : " melly béütéseiket

mind annyiszor megujitották , valahányszor a' Du

na olly keményen béfagyott , hogy Seregeikkel azon

által mehettek. Ezen béütéseiket a' Dákusoknak

legelőször Augustus Császárnak egy Lentulus nevű

vezére zabolázta meg, a' ki a' Dákusoknak 3. Ve
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zéreiket megvervén Őket a' Dunán túl kergette , 's

a' Római Provinciák, főképpen pedig Moesia, melly

tőllök légtöbbet szenvedett , védelmezésére őrö

ket és vigyázókat rendelt, E' szerént a' Dákusok af

Rómaiaknak nem mertek alkalmatlankodni , de ez

a' félelem nem sokká tartott, mivel a' Vitellius

Császár alatt támadt belső zűrzavarok miatt a' Ró

mai Seregnek kikellett Moesiából hozattatni , melly

alkalmatosságot amazok hasznokra forditván , a'

Duna mind a' két partjait tüstént elfoglalták 69.

sőt a' Római Seregek Tábor hellyeiket 's erős

ségeiket is bizonyosan elfoglalták vólna, ha Mutia-

nustól , és Fontejus Agrippától , Moesiának Igaz

gatójától meg nem akadályoztattak vólna, Az egy

más után következő sok alávaló Császárok Uralko

dása alatt a' Birodalom mindég jobban jobban

gyengülvén , a* Dákusok mérészsége ismét feléledt ,

és Domitianus Császár idejében 89. Decebalus ne

vű Vitéz Királlyok a' Római örző Seregeket a' Du

nán tul kergette , 's erősségeiket felforgatta , melly

vakmeroséget megakarván Domitianus zabolázni,

fegyvert fogott ellenek; de nem tsak megverettetett,

hanem még ezen kivül esztendei adó fizetés mel

lett kéntelenittetett tollök békességet kérni. Ezt

az Adót a' Domitianus után uralkodó Nerva is,

tsak hogy a' Dákusok' prédálásától a' Római Tar

tományokat bátorságba helyheztethesse, fizette; de

már Trájánu's ezt szégyenlvén , azon kivül a' Dá

kusok hadi Seregeinek naponként való nevekedé

sét, 's elkevéllyedését is látván, hadi Seregével

Dácziába- beütött, 's a' Keresztes mezején őket fe

lette igen megvervén , Decebalust békesség kérés

re kénszeritette, melly meg is köttetett azon fel

tétel alatt, hogy Decebalus a' fegyverejt, tábori mak-

hináit, mester embereit, és a' Római szökevénye

ket adja ki 's hogy ugyan azon ellenségei és barát-*
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jai legyenek , mellyek a' Rómaiakéi. Decebalus a'

Római jármot nem szenvedhetvén , azt minden

képpen igyekezett lerázni , melly nyughatatlanságai-

ért a' Római Tanátstól Ellenségnek kiáltatván ki ,

Trájánus a' Dunán kőhidat épittetett, ellene ment

Decebalusnak f hadi népét széllyel szórta, és fő

Várossát Szarmizegethuzát az egész Országgal együtt

elfoglalván , Dácziába Római lakosokat telepitett

meg, a' fő Városnak pedig Ulpia Trajana nevet

adott. Decebalus ezen megrémülvén, hogy az el

lenség kezébe ne kerüljön, maga magát megölte

104. a' kinek feje Rómába vitetvén, Dáczia Római

Provinciává tétetett.

B) Erdély a' Rómaiak hatalma alatt. Trajanus

az elfoglalt Dácziába Római Seregeket küldött

ezen uj Provinciának a' Barbarus népek ellen való

oltalmazására , és Al Kormányozóvá (Propraetor) ,

a' ki ezt a' hivatalt legelőször viselte, Dácziában

M. Scaurianus tétetett, melly idő ólta a' Trajanus

által j a' fbldmivelés 's mesterségek üzésére , és a'

Városok megnépesedésére az egész Római Biroda

lomból oda édesgetett lakosok munkásága Dácziát

olly mivelté tette, hogy ez a' többi Római Provin

ciákhoz hasonlóvá lett. Hogy Dácziában ezen idő

tájban a' pallérozódás magas póltzon állott, elle

ne mondbatatlanul bizonyitják a' Városok, Tem

plomok , Paloták , Amphilheatrumok vagy játék né

ző helyek, fördők, viz vivések, 's árkolások , és

a' kővel kirakott utak omladékai, az Istenek képei

's a' külömbféle felyül irásokkal tellyes emlék Osz

lopok, mindenek felett pedig a' Trajanus pénzei,

mellyek a' Dáczia azon idobeli Bátorságban 's Bé

kességben létének, polgári Bóldogságának 's Bosé

gének mind megannyi tanúbizonyságai. A' Traja

nus bőlts Uralkodásának 117. a' halál végét szakaszt

ván , az utánna következő Hadrianus , Dácziában fek
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Vő hadi népét a' Birodalom más részeiben kiütölt

támadások le tsendesitésére , seregenként ki hivo

gatta , és a' Trajanus Hidjának felső részét, hihe

tőképpen a' Barbarusok *) Dácziába való bé üté

seiknek meg gátolására , le rontattatta. Ezen Csá

szár alatt mindazáltal tsendesen viselték magokat

a' Dákusok , hanem az Antonius Pius , és Com-

modus Császárok idejében a' II. Század vége felé,

a' Rómaiak pénz tsikorása, és kegyetlensége

miatt fel zendültek. Az e' szerént zürzavaros Er

délybe a' III. Század elején , midőn a' Római Ka

tonák , — kik a' Császárokat szabad tetszések sze

rént emelték fel a' Császári' székre, vagy lökték le

arról, ahoz képpest, a' mint ezek az ő telhetet-

lenségeket ki tudták elégiteni , — felette nagy ha

talmok , az egész Birodalomban belső háborúkat

támasztott, a' Gothusok ütöttek bé, kikkel változó

szerentsével hadakoztak a' Rómaiak, egészen az

Aurelianus Császár idejéig , a' ki midon látta vól

na, hogy a' mindenfelol bé rohanó Barbarusok

sokasága ellen Dácziát meg nem tarthatja, ki hoz

ván belőle hadi népét, és a' Római eredetű la

kosokat , kiket osztán Moesiába telepitett meg, oda

hagyta azt 274. melly idő ólla a' Római Uraság

Dácziában tökélletesen meg szünt , 's a' Gothuso-

kénak engedett helyet, a' kik a' még ott maradt,

elöttök éppen annyira, mint a' Dákusok elött gyű

lőletes Rómaiakat résszerént meg öldösvén, része-

lént rabszolgáikká tévén, azok, a' kik az Oláhok

eredetét ezen időből 's ezen Rómaiaktól akarják

le hozni , felette helytelenül vélekednek, mivel az

Oláh nemzet sokkal későbben és tulajdonképpen

a' Bolgárok, Dákusok, Slavusok , Gothusok, és

Rómaiak öszve elegyedéséből vette lételét.

*) Így noveztellck a' Rómaiakt I , minden Olasz Országon ki-

tSÍ lakó nem/etek.
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C) Dáczia a' Gothusok alatt. El foglalván

a' Hómaiaktól el hagyatott Dácziát a' Gothusok ,

a' Dákusok és Gétak idovel egy nemzetté olvad

tak öszve velek, 's Dáczia róllók a' Hunnusok ki

jövetelekig 376. és igy mintegy egy Századig Go-

thiának neveztetett, mellyből gyakran ki rohan

ván, 's Moesiát, Illyricumot, és Pannoniát pré

dálván , az őket meg zabolázni akaró Probus ,

Diocletianus , és Nagy Constantinus Császároktól

a' IV. Század közepén több izben meg verettet

tek, néha mindazáltal nekik szolgálván a' szerentse

gazdag prédával tértek vissza hazájokba. II. Con-

stantiussal ellenben szövetségben vóltak a' Gothu

sok, és őtet a' Szarmaták ellen segitették is; de

már II. Valentinianussal fel bomlott az, és Thrá-

cziát el foglalták tőlle. A' sok prédálások által

való meg gazdagodás el puhulást, fel fuvalko-

dást 's egymás ellen való fondorkodást szült, mel-

lyek miatt hazafiúi háború ütötte ki magát kö

zöttük; egyik fél Athanaricus, másik Phritigernus

Királlyal tartott. A' polgári meg hasonlás lelkét

még dühösebbé tette a' vallásbeli külömbözés : a'

Gothusok t. i. az igazi (orthodoxa) vallást, mellyet

Ulphilas (a' Dácziában, és Moesiában lévo Keresz

tény Gothusoknak , vagy az ugy nevezett Moeso-

gothusoknak 360-tól 380-ig élt Püspökjök) ál->

tal vettek bé a' Nicaeai Ekklésiai Gyűlésben, a* .

Valens Császár kedvéért, a' ki az Arianismus *)

barátja vólt , el hagyták, mivel Ulphilás , hogy a'

Phritigernus Király részére Valenstől könnyebb

ben kaphasson segitséget, a' Phritigernus alatt - va-

*) Az Arianismus , egy Arius nevű Alexandriai Presbyternek az

a' tudománnya ,.melly szerent 6 azt állitotta,' hogy a' Kris-

tus , az Isten fia , minden semmiből teremtett dolgok közt a'

leg nemesebb , tehát kissebb , miat az Isten f és ennek sza

bad akaratja által állott clo.
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lóival az Arius tudományát vétette bé ; melly egye

netlenségeknek nem elébb, hanem a' Hunnusok

bé jövetelével lett végek ^ a' kik őket Dácziából

376. eszt. ki küszöbölték.

D) Dáczia a' Hunnusok alatt. A' Hunnu

sok bé ütésének sullyát leg először azon Gothu-

sok érezték, a' kik Dácziának napkeleti részében

laktak Emanaricus vagy Amanarich nevű Királlyok

alatt, a' ki meg győzettetvén a' Hunnusok vezé

rétől Balambertől , maga magát meg őlte , és a'

Gothusok birtoka a' Hunnusoké lett. A'jnyugot

felé lakó Gothusok ezen meg rémülvén Phritiger-

nus , és Athanaricus Királlyaik vezérlése alatt fel

kerekedtek 's el akarták hagyni Dácziát, de Va

lens Császár tsak Phritigernust botsátotta által a'

vele lévő Tasfalusokkal , Athanarikusnak pedig,

mivel ellensége vólt, 's az elött hadakozott is vele,

's az alatta lévő Tervingeknek, az által menetelt

meg tiltotta , a' ki osztán Dácziába vissza térvén ,

a' Hunnusoknak önként alájok adta magát. E' sze

rént tsak nem minden vérontás nélkül bírásába

jutottak a' Hunnusok Dácziának, és azt Országok

nak leg nevezetesebb tartománnyává tették, itt vá

lasztván magoknak a' Fejedelmeik , főképpen Attila

lakó hellyet, melly résszerént Havasi (Alpestris)

Dácziában , vagy a' mai Moldáviában , részszerént

közép Dácziában azon a' tájon vólt, a' hol most

Udverhely fekszik* Dácziának ezen tul hasonló

sorsa vólt a' Pannoniáéval a' Hunnusok és Avarok

hatalma alatt, egészen a' Magyarok ki jövetelekig,

melly a' IX. Században történt, a' honnan Dá

cziának az V. VI. VII. és VIII. Századok alatt

történt viszontagságai Pannonia Históriai le irásá

ban adattatván elő , lássuk

E) Dácziát a' Magyarok alatt. El enyészvén a'

Hunnusok hatalma 469, Dácziában a' Gepidák fesz
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Velték meg magokat; ezeket 557. ki verték az Ava

rok , kik 802. Nicephorus napkeleti Császár ural

kodása alatt a' Duna , vagy mint akkor neveztetett

az Iszter két partján alsó Moesiában lakó Bolgárok

tól ki irtatván, Dácziát ezeknek felsosége alatt az

Oláhok birták. Bé jővén a' Magyarok a' IX. Szá

zadban a' mai Magyar Országba, az Árpád, vezérei

közzül Tuhutum meghallván Erdélynek termékeny

vóltát , mellyről Ogmand nevű kémje valósággal is

bizonyossá tette , Árpádtól engedelmet kért annak

el foglalására. Jóvá hagyván Árpád a' Tuhutum

tzélját , azonnal Erdély felé inditotta ez hadi sere

gét, és az Oláhok fejedelmére Geloura véletlenül

reá ütvén , az Oláhokat az Almás vizénél történt

ütközetben meg szalasztotta, magát Gelout pedig

a' Magyarok a' Kapos vizénél utól érvén, le vág

ták, így Erdély a' Magyarok kezére kerülvén , Ár

pád azt derék vezérének Tuhutumriak ajándékozta,

Tuhutumot Erdélynek birásábana' fia Horka követ

te, a' kinek két fiai vóltak, Gyula és Zsombor.

Gyuláról egy Cedrenus nevű História iró azt irja,

hogy Konstántzinápolyban meg keresztelkedett , és

innen vissza jővén magával egy Hierotheus nevű

szerzetest is hozott vólna, a' ki Erdélyi Püspökké

lett. Ennek a' Gyulának a' Leánnya vólt Sarolta ,

Geyzának a' Magyarok fejedelmének felesége , 's a'

Sz. István elso Magyar Király édes annya, a' ki

a' Keresztény vallásban neveltetvén fel , ennek bol

dogitó Sugárait a' még akkor nagyobb részént po

gány Magyarok közt igen buzgón igyekezett elter

jeszteni, 's a' Magyarok pallérozódásának valóság

gal fő eszköze volt. I. Gyulát Erdélynek birásában

II. vagy Ifjabb Gyula , a' Zsombor fia , váltotta fel.

Ez leg utolsó vólt Erdélynek a' Tuhutum familiá

jából származó Birtokossai és Igazgatói közzül,

mivel a' pogányság mellett buzogván 's a' keresz*
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tény vallás terjesztésén munkálódó Sz. István ellen

hadat inditván , nem tsak meg győzettetett, hanem

maga is el fogattatott és két fiaival , Buevel vagy

Biviával és Buknevel 1002. Magyar Országba ho-

zattatott; Erdélyt pedig Sz. István Király Magyar

Országhoz kötötte, és több szerzeteseket küldvén

belé, az Erdélyi lakosokat is a' Keresztény vallás

ra téritette , mellynek állandóbb meg gyökerezésé-

re Gyula Fejérváron, melly város nevét, a' mint

közönségesen állitják, még I. Gyulától kapta , Püs

pökséget is állitott fel, és a' meg gyozött Gyula

kintseiből ugyan ott Templomot épittetett.

Ezen idő ólta Erdélyt a' Magyar Királyok

töllök függő kormányozók által igazgattatták , kik

ha Királyi vérből származtak, Fejedelmeknek, ha

pedig nem abból vették eredeteket, vajdáknak ne

veztettek. Él Fejedelmek közt, kiknek számok az

Árpád familiájából 12-re ment, leg utolsó vólt V.

István, a' IV. Béla Fia, a' ki 1270. Királlyá lévén

az utánna következett Igazgatók mind vajdák vól

tak. Ezek résszerént polgári , résszerént katonai ha

talommal birtak, melynél fogva, minthogy mind

a' békességbeli , mind a' hadi dolgokra nekik kel

lett ügyelniek, 's ezenkivül többnyire vagy a' Szé

kelyek Grófjaik , vagy a' Szolnok Vármegye Igaz

gatói is vóltak egyszers'mind, Al Vajdák is rendel

tettek melléjek , hogy ezek őket terhes hivataljok

viselésében segittsék. Egy vólt a' leg nevezetesebb

Vajdák közzül Apor , vagy Opor László , a' ki a'

némelly pártos Magyaroktól Királlyá koronáztatott

Bavariai Ottot, midőn ez hozzá ment, hogy a' le-

dnnyát feleségül vegye, a' Koronától meg fosztot

ta , és a' Magyar Országi Királyságról való le mon

dásra kénszeritette. Meg halván ez 1312. a' Vajdai

méltóság a' fiára, Latzffi vagy Latzkfi Istvánra

szállott, mellyböl I, Lajos Magyar Királytól, minek
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utánna az Öttse András, istentelen feleségétől, a'

Nápolyi Johannától meg fojtatott vólna, Nápolyi

Vice-Királyságra emeltetett 1347. 's hellyébe Opor

András lett Vajdává , a' kinek kormányozása ide

jében a' Szászok a' Királyi Censust nem akarván

fizetni , fel zendültek ; de I. Lajos hadi seregével

Erdélybe bé menvén , meg zabolázta őket. A' bel

ső zűrzavar le tsendesittetvén , külső fenyegette

Erdélyt; a' Tatárok ugyan is a' Székelységen ke

resztül bé ütvén prédálni kezdték azt, de András

ellenek menvén ezen alkalmatlan vendégeket igen

meg verte , sőt magát a' Tatár vezért is Ahalmost

el ejtette, és számos zászlókat 's foglyokat küldött

a' Királyhoz Visegrádra 1353. Soha elnem homá-

lyosittatható fénnyel ragyog ezeken kivül az Erdé

lyi Vajdák közt a' Nagy Hunyady János neve, a'

kinek meg rettenthetetlen bátorsága mentette meg

egyedül Erdélyt a' nyughatatlan Törökök örökös

vas jármától. Ez a' nagy férfiú ugyan is Mezet Tö

rök vezért Gyula Fejérvárnál igen megvervén 20.

ezer tsalmás vitézt küldött a' paraditsomba , sza

badságba helyheztette a' rab lántzra fűzött kereszté

nyeket 's vissza vette tőlök az Erdélyben tett gaz

dag prédát. 1441 ismét megakarván Erdélyt a' Tö

rökök lepni , a' Vas Kapunál ujra tökélletes győ

zedelmet vett rajtok. 1446 Hunyady mig a' gyen

ge idejű V. László Magyar Király az uralkodásra

alkalmatos lejénd, Ország kormányozójává vagy

Gubernátorává tétetvén , Erdélyi Vajdává Pelsőtzi

Imre lett , de ezen méltósággal nem sokká élhetett ,

mivel a' Hunyady János társaságában Amurath Tö

rök Császár ellen vitézül harczolván , a' Bigó me

zején történt ütközetben el esett 1448. Követte Ho

rogszegi Szilágyi Mihály a' Hunyady János felesé

gének testvére , a' kinek , egy ütközetben a' Törö

köktől el fogattatván , Konstántzinápolyban feje vé
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tetett 1463. A' szerentsétlen Szilágyi Mihály után

következő Báthori István Kinisi Pállal a' Temesi Bán

nal, 50. ezeret apritott le az Ali nevű vezérjek

alatt Erdélyt pusztitó Törökök közzül , a' Gyula Fe

jérvár és Szászváros közt fekvo Kenyérmezején

1479. Az í. Mátyás Király ditsőséges Uralkodása

után , , valamint Magyar Országban , ugy Erdélyben

is minden rend fel fordulván, a' belső zűrzavarok

le tsendesitésére a' most emlitett Ulászló egyszerre

két Vajdát tett Erdélybe u. m. Losontzy Lászlót ,

és Drágul Bertalant , de ezek nem hogy le tsillapi-

tották vólna a' Zenebonát, sőt egymás ellen tá

madván , nevelték azt; melly rosszan Ulászló az ál

tal segitett, Hogy Losontzyl Fő Udvar Mesterré té

vén , Erdélyből ki hozta , és igy Erdélynek ismét

egyetlen egy Vajdájává Drágul lett, a' ki ezen mél

tóságra való alkalmatos vóltát meg is bizonyitotta,

mivel a' belső háborúkat szerentsésen el fojtotta

1505. Követte Drágölt Zápolya János Szepesi Gróf,

a' ki a' Dósa György által Magyar Országban tá

masztott kegyetlen paraszt hadat elnyomta 1514. Ez

leg utólsó vólt a' Magyar Királyoktól függő Erdé

lyi Vajdák közzül; a' Mohátsi szerentsétlen ütkö

zetben 1526. elesett II. Lajos helyébe ugyan is né-

melly Magyaroktól Zápolya Királlyá választat

ván , — melly nevét a' Magyar Ország egy részé-,

től hasonlóképpen Királlyá koronáztatott L Fer-

dinándal való egyezés szerént egész haláláig meg

is tartotta, — 1540. történt halála után az Öz

vegye Izabella, a' még ö 's az I. Ferdinánd "közt

köttetett Egyesség ellenére is Magyar Országot a'

ha a' kisded János Zsigmond számára akarta meg

tartani , és az egyezés pontjai mellett álló L Fer

dinánd ellen, a' kire kellett vólna a' Zápolya Já

nos halála után a' Magyar Koronának szállani , II.

Szolimán Török Császárt, mint a' fiaTutoráthivta
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segitségül , a' ki Magyar Országba bé jovén , Bu

dát az Ország nagy részével együtt el foglalta , de

a' maga számára, a' reménységében meg tsalatla-

tott Izabella pedig kéntelenittetett Erdéllyel , mel-

lyet Szolimán neki engedett , meg elégedni. E' sze

rént el szakasztván Szolimán Magyar Országtól Er

délyt , ez tulajdon 's a' Magyar Királyoktól füg

getlen Fejedelmeitől igazgattatott egészen I. Leo-

pold Császái-ig , a* ki a' Törököket mind Magyar

Országból , mint Erdélyből ki vervén , Erdély is

mét a' Magyar Koronához kaptsoltatott a' rendek

meg egyezésével , az ugy neveztetett Leopoldinum

Diploma által 1687. — Leg első független Fejedel

me lett Erdélynek 1541.

Zápolya János Sigmond , a' ki helyett mig

felnőtt, az Annya Izabella uralkodott, segittetvén

az igazgatásban Martinusius György Váradi Püs

pöktől , és Petrovits Péter Temesvári Kommendáns-

tól, kiket még Zápolya János maga rendelt tsetse-

mo fia tútoraivá. De nem sokkáig birhatta Izabel

la tsendességben Erdélyt ; az uj Fejedelmi Udvar 's

a' katona tartás ugyan is sok költségeket kivánt,

mellyeket , a' Magyar Nemesek , és Székelyek ,

semmi adót se fizetvén, a' Nép többi Klaszissa ki

nem tudott állitani ; Izabella tehát , a' még a' Ma

gyar Királyoktól adott szabadságaikat az Erdélyiek

nek keskenyebb határok közzé akarván szoritani 's

uj polgári rendet kivánván béhozni 1545. Tordára

Ország Gyűlést hirdetett, mellyben a' végeztetett,

hogy a' Haza terheit mindenek egyaránt viseljék,

's mind a' Nemesek , mind a' Székelyek adózzanak.

Ez által sokan megbántatván , 's még több rosszak

tól tartván, Austriai Felsőség alá kivánkoztak az

Erdélyiek. Észre vévén az Erdélyi rendeknek ezen

gondolkozása módját Martinusius azonnal munkába

vette alattomban Erdélynek az I. Ferdinánd keze
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re való játszását, a' mire ötet nz Izabella ellen va

ló gyűlőlség vitte, mivel az Özvegy Királyné az

egyenes lelkű Petrovits' tanáttsára , a' ki nem szen

vedhette tovább, hogy Martinusius, mint Kints-

tárnok a' közönséges pénzt tulajdon maga számára

's hatalmának nevelésére forditja , a' Királynénak

pedig gyakran még szükséget is kellett látni, őtet

számadásra vonta. i Martinusius leakarván annak

okáért az Izabellától való függését tökélletesen ráz-

iii , titkon I. Ferdinándnak azt izente , hogy az ál

tal adás módjáról való tanátskozás végett valami

bizonyos embert válasszon ki. Ferdinánd Salm Mi

klós Grófot nevezte ki ezen nevezetes dologban Biz-

tossának, a' ki 1549. Bátorba megérkezvén, az al

kudozások következendő feltételek alatt mentek

végbe: a) I. Ferdinánd Izabellának Erdélyért, és

a' Magyar Ország hozzá tartozó részeiért az Oppo-

liai , és Ratibori Hertzegségeket (Sziléziában) engedi

által, János Sigmondnak pedig egyet a' leánnyai köz-

zül feleségül fog adni ; és b) Martinusiust Erdély

nek az I. Ferdinánd kezére való játszásáért Eszter

gomi Érsekké fogja tenni , sőt a' Római Pápánál a'

Kardinálisi Méltóságot is kifogja számára eszközölni.

Tudtára adódván Petrovits Péter és II. Henrik

Frantzia Király által, a' ki a' leánnyát János Sigmond

nak szánta vólt, Szolimánnak a' Martinusius alat

tomos tselekedete, tüstént jött a' kemény parantso-

lat Konstántzinápolyból, hogy az Erdélyiek Marti

nusiust , ha rettenetes boszúállását elakarják kerül

ni , fogják el , vagy öljék meg. De minden ipar-

kodásaik az Izabella részén lévőknek a' hatalmas

Martinusius megalázására sikeretlenek vóltak, mivel

majd fegyverrel győzedelmeskedvén azokon, majd

szép szóval 's hizelkedéssel részére tudván a' Széke

lyeket huzni, tsak ugyan megmaradt ő elébbeni

szabadságában és méltóságában. Azonközben meg-
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érkezett az I. Ferdinánd Vezére Castaldus is egy

nagy hadi Sereggel Erdélybe , hogy arra az eseire ,

ha I illám Izabella a' Bátori kötésre szép szerént reá

állani nem akarna, mind Izabellát magát, mind pe

dig az Erdélyieket erővel is kénszerithesse annak

elfogadására. Hallván ezt Martinusius Szász Sebes

re ment, a' hol ekkor Izabella tartózkodott, tet

tetett alázatossággal, és zokogások közt eleibe

terjesztette a' Királynénak, hogy a' Ferdinánd Se

regei Erdélynek el foglalására meg jelenvén, ha

ezt minden ellent állás nélkül által engedi, ezen

birtokai hellyébe Ferdinánd neki az Oppoliai 's

Ratibori Hertzegségeket, a' férje Magyar Országon

lévo örökös Jószágait, és száz ezer aranyokat, a'

fiának pedig Johanna nevű kissebbik leánnyát fog

ja adni feleségül. A' minden segitségtől meg foszta

tott Királyné Erdélyt meg nem tarthatván, minthogy

arra a.' Magyar Országon lévő Török sereg elégtelen

vólt, Szolimán pedig Konstántzinápolyból olly hir

telen , mint a' környülállások kivánták , meg

nem ér-hezhetett , azonkivül a' Ferdinánd számos

hadi népe is nyakán vólt, Kolosvárra Ország gyű

lést hirdetett, a' hol Juh 13v kán 1551. Erdély

ről 's Magyar Országnak ehez tartozó részeiről

az öszv e gyűlt rendek jelenlétében le mondott 's

édes aranyához költözött Lengyel Országba 1552.

Erdély pedig, — valamint a' János 'Sigmond egyik

Tutora Petrovits is , vagy Munkáts váráért ,

mellyet Castaldus neki igért, vagy nem mervén Cas-

taldussal meg mérkozni, — az I. Ferdinánd hűségére

még esküdt.

I. Ferdinándra szállván aí Erdélyi Fejede

lemség , Martinusiust azonnal Esztergomi Ér

sekké 's Erdélyi Gubernátorrá nevezte ki, sőt nem

sokkára Kárdinálisi méltóságra is emeltette III.

Julius Pápával. De a' Martinusius változó és tel

16
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hetetlen lelke ezekkel meg nem elégedvén , a' Tö

rök Udvart is le akarta kenyerezni , melly gon

dolatlan tette utóbb is nyakát törte neki. Ertés-

sére esvén ugyan is az Izabella története Szoli

mán Török. Császárnak Muhamet nevű Nagy ve

zérét 60. ezer emberrel Magyar Országba küldötte,

a' ki a' még Petrovits által I. Ferdinándnak által .

ndott Temesvári Bánáti várakat tsak hamar el fog

lalta. Ezek közt vólt Lippa is, mellyet Martinu-

sius, majd igéretek, majd fenyegetések által gyűj

tött, 's a' Törökökéhez szinte hasonló számú Se

regével ostrom alá vett. A' vár őrzésére hátra

hagyott Török vezér Ulamenes vagy Valmenes,

a' Ferdinánd számos hadi népének meg nem felel

hetvén, alkudozni kezdett, de a' vár fel adására

nézve tett ajánlásait Caslaldus tsak úgy fogadta el,

ha magát fogollyá hagyja tenni. E' szerént Cas-

taldussal semmire se mehetvén, Martinusiushoz fo

lyamodott a' meg szorult Ulamenes 's ennek, az

Erdélyi Gubernátorságban való megerosittetése ki-

eszközlését, '$ Szolimánnál való szó szóllását igér

vén, nem tsak szabadon botsáttatott , sőt késérő

sereget is kapott a' várból való bátorságos ki me

netelére. Tsak illyen alkalmatosságra várt Castal-

dus , a' ki a' Martinusius nagy hatalmát külömben

is görbe szemekkel nézte, melly magát elő adván,

el sem is mulatta ennek a' valóban veszedelmes

embernek megbuktatására a' szükséges lépéseket

meg tenni, de minden hibája mellett se mert el

lene Castaldus nyilván dolgozni, alattomos eszkö

zöket vett tehát elő, és egy az Erdély jövendo

beli sorsára nézve Ferdinándhoz irt levelet küldött

Martinusiushoz, a* ki akkor valamint Castaldus is

Alvintzen vólt, alá irás végett Markus Antonius

Ferrarius nevű Titoknokja által. Ez még haj

nal elött engedelmet kérvén a' bémenetelre, ini-
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dőn amaz ezt a' levelet éppen alá akarta vólna

irni , egy nálla lévő hegyes tőrrel Ferrarius által

ütötte, 's többen is bé rohanván sok szurkálások

után végre meg ölték 1552. azt a' hatalmas fér

fiút, a' kiről I. Ferdinánd mindég azt mondta,

hogy tsak egy tsuklyás embert (értvén Martinu-

siusl, *) a' ki eleinte szezetes vólt) irigyel Zápo-

lyának , a' ki többet ér tiz ezer sisakos katonánál.

I. Ferdinánd Erdélyt sokká nem birhatta; Izabel

la ugyan is a' neki adott Hertzegségekkel nem

lévén meg elégedve, Petrovits Pétert Szolimánhoz

küldötte segitségért, mellyet Petrovits megnyervén, a'

Török seregekkel a Ferdinánd pártján lévőket meg

győzte, 's Izabella fiával együtt Lengyel Országból

vissza hivattatott Erdélybe 1556. mellyet Petrovits

annyival könnyebben el foglalt Izabella részére, mi

vel a' Ferdinánd által ki nevezett Vajdák, Dobó

István és Kendi Ferentz közzúl, ezen utolsó Iza

bella mellé szitván , a' Rendeket reá vette, hogy

Petrovits általok Lugosról Erdélybe hivattassék,

és Izabella meg érkezéséig Helytartóvá tétessék,

a' mi meg is történt. Vissza állittatván

Izabella Erdélybe, háládatosságának meg bi

zonyitására a' Török Udvarnak 10,000. aranyok

ból álló ajándékot küldött, melly summát a' Szul

tán azután rendes adóvá tévén, ezen tette által

egész Erdély nyakára egy uj , 's felette sullyos

terhet húzott, melly tettén Szolimánnak Izabella

meg boszankodván , résszerént pedig, hogy vala-

melly külso Udvarral való öszve köttetése által

'

*) Ez a' Martinusius a' Cestakovi vagy másképpen a' Crenstocho-

viai JUastromnak a' Superiorja volt Lengyel Országiban, a' hon

nan még Zápolya János Király által, a' ki< az I. Ferdinándtól

való meg verettetése után , Tarnovius János Lengyel fő em

bernél tartózkodván , esmerkedett meg Martinuaiutsal , hozat-

* tatott be Magyar Országba.

16*
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uralkodását , mellynek leg hatalmasabb oltalom

bástyája eddig a' , Török barátság vólt, állandób

bá tehesse, II. Henrik Frantzia Királyhoz küldötte

Báthori Kristóf nevű követjét, azon kéréssel, hogy

Henrik szószóllása által szerezze vissza neki Te

mesvár vidékét, mellyet I. Ferdinándtól, a' kinek

azt még Petrovits adta által , a' Törökök el fog

lalván , neki többé vissza nem adtak, hanem ma

gok számára tartottak meg , - egyszer'smind pe

dig a' IL Henrik leányát a' fiának kérje meg.

Hehrik mind a' kettőt meg igérte , hanem ezen

utolsóra nézve azt kivánta, hogy János nem Asz-

szonyok, hanem férfiak közt, és Fejedelemhez illő

módon neveltessék, a' mi a' rendeknek is tetszvén^

János 'Sigmondot Gyula Fejérvárról , a' hol Iza

bella lakott, Nagy váradra akarták vinni, de eb

ben Izabella telyeséggel meg nem egyezett, sot

már egyszer Martinusius hasonlóban mesterkedvén,

a' sok viszontagságokon keresztül ment, 's most

már a' leg nemesebb szivü férfiak tetteit is balra

magyarázó Királynéban gyanúságot szült ez a* tzél,

hogy az egész dolog alatt tsalárdság és öszveesküvés

lappangana. El végezte annakokáért, hogy mind azo

kat a' kik a' János Nagy Váradra vitetését sürgetik*,

meg ölesse, melly fel tételét egy éjtszaka Gyula

Fejérváron Balassa Menyhárt által végre is hajtat

ta, midőn Kendi Ferentz és Antal, 's Bebek Fe-

rentz 1558. meg gyilkoltattak: Petrovits Pétert

mindazáltal, a' ki még 1557. természetes halállal

meg hólt , nem tehették a' gyilkosok az Izabella

gyanújának áldozatjává. Ez a' dolog természete

sen nagy meg háborodást szült a' rendekben, mel

lyet a' Magyaroknak Izabellától való meg vette-

tések 's ennek a* Lengyelekhez való különös von-

szódása még inkább nevelt, a' honnan arról kez

dett gondolkozni, hogy nagyobb báto-ság okáért
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I. Ferdinándal egyességre lépjen, de ezen szándé

kát, 20. Sept. 1559. száraz betegségben, mellyet

alkalmasint a' tántzhoz való felette nagy hajlan

dóságával huzott magára, életének 40. esztendeje

elött meg halván , végre nem hajthatta. — Az

Izabella halála után a' fiára a' 19. esztendős

János S'igmondra vagy rövideden II. Jánosra

szállott Erdély. Ez az annya által el kezdett kö

tést I. Ferdinándal tökélletességre akarta vinni,

de ollyanok lévén annak pontjai, mellyek által Er

délynek több Magyar Országi birtokait el kellett

vólna vesztenie , 's II. Jánosnak a' Királyi névről

le kellett vólna mondania , ez a' rendeknek tel-

lyességgel nem tetszett, azomban II. Szolimántól

is tartottak, mivel ez jóvá hagyta ugyan még Iza

bellának Ferdinándal való bekesség kötését, de

tsak ugy, ha az által birtokai semmi meg tson-

kulást se szenvednek. Más fel tételeket készitet

tek tehát magok a' Rendek, mellyek ezek vóltak :

1) hogy II. János Magyar Ország, Dalmátzia, Hor

vát, 's Tót Országok választott Királlyának nevez

tessék ; 2) I. Ferdinánd egyet a' leányai közzül II.

Jánosnak adjon feleségül j 3) ha II. Jánosnak örö

kösei nem maradnak , az Ország a' Ferdinándé 's

maradékaié legyen; 4) a' két Ország közt lévő

határrá a' Duna tétessék. De ezekrol Ferdinánd

hallani se akarván , az Erdélyi követek minden

haszon nélkül tértek vissza a' Császártól 1560. E'

6zerént Hadra került I. Ferdinánd és II. János közt

a' dolog , mellynek Jánosra nézve szerentsétlen ki

menetele vólt, mivel a' Székelyek is a' már em

litett Tordai Ország gyűlés végzéseivel nem lé

vén meg elégedve 's az Austriai házhoz, melly

nek még 1550. hűséget esküdtek, szitván, a' Ba

lassa Menyhárt unszolására , Nagy György nevű

vezérjek alatt éppen ekkor zendültek fel, a' kiket
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Igazgatóik egymás közt meghasonlván II. János Ra-

dák László vezére által meggyőzőtt ugyan , de ha

di erejének egy részét ezeknek elnyomására kén-

lelenittetvén forditani , a' Ferdinánd Seregének

meg nem felelhetett. Ugyan ezen Székely zendü

lés elnyomattatása után épittette II. János a' Szé

kelység fenyitékben tartására a' Székely-támadt és

Székely - bánja nevű várakat.

Azonközben, mig Erdély polgári állapotjára

nézve illyen viszontagságokon ment keresztül, a'

vallás is felette nagy változást szenvedett , melly ál

tal a' belső zűrzavaroknak uj kut fejeik nyittattak

fel. Erdélyben nevezetesen á' Luther Tudomán}'át ,

melly már II. Lajos alatt elkezdett a' Kereskedők

től Német Országból kihozattatott könyvek által

^ terjedni, 1545. az egész Szász Nemzet bevette: a*

Kalvinuséra, mellyet leginkább Kálmántsehi Sán

ta Márton tett esmeretessé , hasonlóképpen reá ál

lottak , ámbár hosszas vetélkedés után az Enyedy

Gyűlésén, a' Magyarok 's Székelyek közzül sokan

1563. Ugyan ezen idő tájban tsuszott bé Erdélybe

Dávid Ferentz ép Blandrata György állal a' Soci-

niána Vallás is , melly a* Szent Háromságot tagad

ja. Hogy ezen külömbféle Vallások tsendesen el

")em terjedhettek," az sokkal természetesebb, mint

sem. megmutogatni szükséges vólna , valamint az is

hogy a' vallásbeli vélekedések meghasonlása rend

szerént polgári szakadásokat szokott szülni. Hlyen

sorsa vólt a' Zápolya Jánostól fogva számtalan pol

gári viszontagságokkal küszködő Erdélynek is , melly

vallásbeli zűrzavarokat II. János maga is nevelt,

tf mennyiben a' Sociniána Vallást, mellyet Bland-

- rata György nevű Udvari Orvosa tanátsára bé

vett , minden módon igyekezett közönségessé

tennl.
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Résszerént a' változó szerentsével folytatott há

borúk megunása, résszerént pedig az 1566. Sziget

vár alatt meghólt II. Szolimán után Török Császár

rá lett II. Szelimnek eránta való hidegsége miatt

végre János békességes gondolatokra' jött. A' Nagy

Vezér ugyan is Mehemet , minthogy II. János , a'

kit egyszer magához hivatott ebédre, a' Békesi Gás

pár tanátsára, a' ki t. i. illetlennek tartotta, hogy

egy Király egy nagy Vezérhez ebédre menjen , nál-

la meg nem jelent, János ellen megengesztelhetet-

len gyűlőlséggel viseltetett, és semmit el nem mu

latott az ő mentol feketébb szinekkel való lerajzo

lására II. Szelim előtt ; ezen ki vül pedig Szelim , vala

mint minden utánna következő Török Császárok is a'

II. Szolimán rendelése szerént a' Serailban az Asszo

nyok közt neveltetvén fel, nem birt azon hadakozó

és vitézi lélekkel, mellyel az attya; következésképpen

nem is szánta el magát olly könnyen Jánosnak legkis-

sebb intésére is az Erdélybe való megjelenésre,

mint az Attya Szplimán ; mind ezeket felgondolván

II. János a' Török barátság eránt ő is kezdett meg-

hidegedni, 's Békési Gáspárt I. Maximiliánhoz, a*

ki váltotta fel a* ditsoséges Uralkodása után 1564.

meghólt I. Ferdinándot az Uralkodásban, követség

be küldötte , hogy az ö nevében vele békességet

kössön, melly meg is lett Spirában 15T1. ezen fel

tételek alatt: 1) hogy János lemondván a' Magyar

Királyi névről, Magyar Országnak négy Várme

gyéit, u. m. Máramarost, Bihart, Krasznát, és kö

zép Szólnokot birja Erdéllyel együtt Serenissimus

titulussal : 2) Maximilián Jánost a' Törökök ellen

oltalmazni köteles legyen , kik ha Jánost Erdélytől

megfosztanák , az Oppoliai Hertzegség' adattassék ne

ki birtokul: és 3) egyet a' megigért Császári Her-

tzegnék közzül adjon Maximilián neki Feleségül,
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Ezen békesség hasznával János mindazáltal nem

élhetett, 31. esztendos korában 1571. meghalván

és pedig minden örökös nélkül, mivel a' megigért

Menny- Asszonnyal való házassági öszve kötteté-

sét a' halál megelozte , 's benne a' Zápolya fami-

liát kióltotta. — A' Zápolya János 'Sigmond halá

la után az Erdélyi rendek

Somlyói vagy mivel nagy ember vólt, nagy lá

bú Báthori Istvánt emelték a' Fejedelemségre 1571.

melly választásban I. Maximilián és II. Szelim is

megegyeztek, Báthori annak hűséget esküdvén ,

, ennek pedig 50000. Tallér esztendei adót igérvén.

Ez /a', derék és vitéz férfiú, a' kihez hasonlót a'

Magyar História keveset tud mutatni, tsendeségben

V uralkodott , mellyet Erdélyben a' külömbféle val-

lásbeli felekezeteknek szabad Vallás gyakorlást en-

gedvén-j ő állitott vissza több esztendők mulva leg

először. Próbálta ugyan azt Békési . Gáspár , a' ki

ifyága akarván Fejedelem lenni, ezt a' Méltóságot

Bálhorlunk irigyelte, felforgatni, 's a' Székelyek

segitségével, a' kik a' II, János által elvett szabad

ságaikat vissza akarták szerezni, meg is támadta Bá-

thorit, de /ez a' Török Seregekkel Békésit Rad-

nótnál meggyőzvén, a' Székelyeknek néroelly ré

szét számkivetette , némeljyeknek pedig füleiket 's

orrokat*: lemétélvén , úgy küldte vissza hazájokba

1575. Á' Báthori István Vitézségének 's nemes lel

kének hire minden felé elterjedvén, a' Lengyelek

KirálJyoknak választották őtet 1576. e' szerént ma

gának taréván a' fő hatalmat , Erdély igazgatását

az Öttsére s h

Báthori Kristófra bizta. Ez Fejedelemségre

ameltelése után legelső 's egész Uralkodása alatt fő

gondját a'Katholika Vallás hajdani fénnyének visz-

sza állitására forditván, a* Jésuitákat Erdélybe bévitte

1579. és Kolosváron számokra Klastromot, *s Os
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kolát épittetett, Dávid Ferentzet pedig áz Unita

riusok vegy Socinianusok Píispökjét a' Krisztus Isten

ségének tagadásáért a' Dévai Várba örökös fogság

ba tette. 6. esztendei tsendes Kormányozása után

meg hólt 15S1. 's a' fejedelemség a' Báthori István

Lengyel Király maga közben vetésére, a' fiára,

az az , a Báthori Kristóf fiára

Báthori 'Sigmondra szállott , mellyet minthogy

még 8. esztendos gyermek vólt, a' Kendi Sándor,

Zombori László, és Kovásóczi Farkas Tutorságok alatt

kezdett viselni. Látván pedig Báthori István , hogy

ezek hárman meg nem egyezvén, utóbb belső há

borúba keverik Erdélyt , hivatalokból őket le tette ,

's helyekbe Gubernátor névvel a' fedhetetlen életű

Gétzi Jánost rendelte az ifjú Fejedelem mellé, a'

ki meg is felelt a' Báthori István benne Vetett re

ménységének, mivel a' hellyett hogy, mint sokan

mások tselekedtek, a' Fejedelem jövedelmeit a' ma

ga zsebébe dugta vólna , oHy szorgalmatosan meg

takaritotta azokat, hogy az az elött kiürült kints-

tárban halála után 1588. igen sok pénz találtatott.

A* derék Gétziben az ifjú 'Sigmond őr Angyalát ,

Erdély pedig belső tsendességének leg erősebb Bás

tyáját vesztette el , mivel 'Sigmond maga kezdvén

uralkodni gondolatlan tettei által tsak hamar fel for

gatta az áldott békességet; el állván ugyan is a' Tö

rök Udvartól , Rudolf Császárhoz és Magyar Király

hoz, mint az 1576. meghólt Maximilián követőjé

hez tsa tolta magát, a' mire némely főemberek, kik

rettegtek a' Török Császár III. Muhamet kegyetlen

bosszúállásától , nem akarván reá állani , ezeket ke

gyetlenül meg ölette 1594. Ezek közt vólt az attya

testvére Báthori Bóldisár is. Senki se mervén többé

ellene mondani , 'Sigmond II. Rudolfal szövetségre

lépett, a' ki ötet arany gyapjas vitézzé tette, Biro-

dalombeli Hertzegséggel ajándékozta meg , 's a' Sty-

./."
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riai Károly F5 Hertzeg Leánnyát Kristinát adta ne

ki feleségül, hanem olly feltétellel » hogy ha 'Sig-

mondnak gyermeke nem lejénd, Erdély örökösön

az Austriai házra száljon. Ezen Szerentséjét 'Sig-

mondnak a' győzedelmi ditsoség még nagyobbra

emelte; maga mellé -vévén ugyan is azon igérettel,

hogy el tsipkedett szabadságaikat vissza fogja adni ,

24000. Székelyeket, ezeknek segitségével Komis

Farkas vezérlése alatt az ellene küldött Török sere

geket széllyel verte, Tirgovist vagy Tervist, és

Bukarestet, meg gyozvén Sinán Basát, — a' ki

1595. Konstántzinápolyban szégyenletében, hogy

egy olly régi tanúlt, és győzedelemhez szokott ve

zér, a' hozzá képpest gyermek 'Sigmondtól meg

aláztatott, meg hólt, — el foglalta, melly által

olly nagy tekintetet szerzett magának , hogy a'

Moldvai, és Oláh Országi Vajdák is oltalma alá

adták magokat. Ezen vitézségekért a3 Székelyeknek

vissza adta ugyan 'Sigmond hajdani privilegiumai

kat, de elébbeni uraik eránt való dölyfös- magok

viseletekért ismét vissza vette azokat, melly miatt

a' Székelyek fel zendültek, hanem magok vesze

delmére, mivel el nyomattattak 's a' pártosok fejei

keményen meg büntettettek. Azonközben más ve

szedelem is fenyegette Erdélyt ; III. Muhamet ugyan

is Moldvának , és Oláh Országnak elvesztését fáj

lalván , roppant hadi seregével Magyar Ország és

Erdély ellen indúlt; ki állott tehát 'Sigmond is

Maximilián Fő Hertzeggel a' tsata mezőre , de már

itt a' szerentse Isten Asszonya nem vólt eránta ked-"

vező, 's a' hadakozást változó szerentsével folytatta ,

sőt Keresztesnél meg is verettetett 1596. 's talám

eppen ezen, szerentsétlenségén boszankodván meg ,

's egyszer'smind a' Török Császár , a' kitől elpártolt,

bosszúállásától félvén , ment még ugyan ezen esz

tendőben Prágába Rudolf Császárhoz, a' kinek 50.
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ezer arany esztendei fizetésért 's az Opoliai Hertzeg-

ségért , Erdélyt által adta és a' feleségétől el válván

1598. Opoliába költözött lakni. De RudolfErdély

nek tsendes birtokosa nem lehetett, mivel a' viz

eszű Báthori 'Sigmond oda hagyván Sziléziát , alat

tomban vissza jött Erdélybe , a' hol Krisztinával ,

a' ki már tsak nem utban vólt Styria felé , meg bé

kélt 's annya hatalmas testvérének Botskay István

nak és azoknak, a' kik az Erdély Rudolfnak való

által adattatásával nem vóltak meg elégedve , segi

tségével ismét Fejedelemmé lett, a' kinek őtet, a'

Botskai István és Náprádi vagy Naprági Demeter

Erdélyi Püypök szószollásokra, Rudolf is meg es

merte. Hogy pedig fejedelmi méltóságában magát

annál inkább meg erősithesse, a.' Török Udvart

is meg akarta maga eránt nyerni, de ez reá sem

halgatott , sőt haddal készült ellene , mellyen meg

ijedvén , a' feleségét az annyához Styriába vissza kül

dötte, maga pedig minekutánna Erdélyt, megfe

lejtkezvén a' Rudolfal tett egyességéről, Báthori An

drás Báttyának adta vólna által , Lengyel Ország

ba bujdosott 1599.

Báthori András Kárdinális és Vármiai Püs

pök a' Fejedelemséggel nem sokkáig élhetett, mi

vel Süveg vagy Hut Albert Szebeni Királyi Biró,

a' ki egy Kárdinálisi 's Püspöki Fejedelemtől a'

Lutherana vallást féltette, ki hivta Mihály Oláh

Országi Vajdát, a' ki valóban bé is ütött Erdélybe

a' Császár jussai védelmezésének szine alatt, 's a*

Székelyeket, Szabadságok vissza adását igérvén

nekik, maga résszére huzván, Báthori Andrásra

reá ütött, őtet Seregével együtt meg verte, 's meg

szalasztotta , és anidőn Csik Székben minden segi

tségtol el hagyattatva bujdoklana, a' Székelyektől,

a' kik a' Báthori familiára privilegiumaik el vétet-

tetéséért haragudtak, meg ölettetett 1599.
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Mihály Vajda Erdély el foglalása után, leg

először is a' Székelyeknek vissza adta Szabadsá

gaikat, de minthogy ö nem vólt törvényes feje

delem , a' Státusok az Ország gyűlésen ismét el

törölték azokat 1600. Azután Gyula Fejérvárra vé

vén lakását , mind maga mind katonái iszonyú

kegyetlenséget vittek véghez az Erdélyieken. Ezt

meg hallván Báthori Sigmond, ismét kezére akar

ta az Erdélyi Fejedelemséget keriteni , mellyet a'

Csáki István Fő hadi vezér maga közben vetése

által , a' Kolosvári gyűlésben 1601, Fejedelemnek

kiáltatván ki, el is nyert. Básta György eggy ke*

gyetlen Olasz ember, a' kit, midőn Mihály Erdélyt

el foglalta , Budolf ezen tartomány által vételére

Lé küldött , a' Báthori 'Sigmond Fejedelemségre

emeltetését meg hallván , a' Iluszti várba vette

magát, 's onnan az egész dolgot Rudolfnak tud

tára adta. Ez azonnal meg paiantsolta, hogy Bá

sta Mihállyal egyet érvén Erdélyt vegyék vissza.

E' szerént egyesült erővel meg támadták 'Sigmon-

dot Goroszlónál a' Szilágyságban és őtét hosszas

vérontás után végre tsak ugyan meg győzvén, Er

délyt el foglalták, mellyet osztán 'Sigmond, önként

le mondván rólla, Bástának valósággal is által en

gedett , hogy Budolf Császár nevében igazgatná ,

maga pedig 50. ezer arany fizetéssel Cseh Ország

ba ment ] 602. lakni, a' hol a' Lobkavitzi várban

éldegelt 1613-ig, midőn nyughatatlan életét a'

halál ketté szakasztotta. — E' szerént Erdély ismét

Rudolfra szállott, a' ki azt Básta és Mihály által,

kiknek egyenlő hatalmat adott, igazgattatta, és

ezek igazgatásának ideje azon leg rettenetesebb

idő pont, mellyre az Erdélyiek még most is bor

zadva emlékeznek vissza, kiváltképpen minekutánna

a' határtalan hatalomra vágyódó Básta, Mihályt tu

lajdon Sátorában 1601. Tordánál meg ölette. A'
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legyetlen Mihálynál szászorta kegyetlenebb, és ra

vasz Básta ugyan is ekkor minden tartózkodás nél

kül engedett istentelen szivének, 's annyira el pusz

titotta Erdélyt , hogy az emberek magok huzták

az ekét , 's a' két kerekű taligát , mellyet tsufság-

ból Básta szekerének neveztek, —> melly keserves

állapotját Erdélynek igy irja le Istvánfi lib. XXXIII.

„Crimini ducebantur divitiae. Nullius matronae

pudicilia tuta erat. Exercitus eius omnia sacra

pariter, et profana impurie diripiebat. u Uly ke

gyetlen nyomattatások miatt az Erdélyiek , kik

nek vagyónjaikat a' katonák , *soldjokat ki nem

.kapván, a' Básta engedelmével szabadon prédál

ták, el keseredvén, Székely Mósest vezérjekké tet

ték , a' ki Bástát Erdélyből ki kergetvén, III. Mu-

hamet Török Császártól a' Fejedelemséggel is meg

ajándékoztatott 1602> Básta pedig el hagyta az ál

tala siralmas állapotra jutattott Erdélyt, ezen szit

kokkal késértetve:

Quo fugia ah ! Basta ! sta ! ne fuge , sta hene Basla !

Sed fugis ? et vasta tua Copia sternitur hasta j

Copia non casta , miserorum Sangvine pasta ,

Perdat te ! Male Basta vasta catasta ! —

Azvij Fejedelem

Székely Móses sem sokkáig birhatta a' Feje

delemséget , mivel Básta György Bádula vagy más

neven Ráduly Oláh Országi Vajdát, kit maga

Básta emelt a' Mihály meg gyikoltatása után erre

a' méltóságra, ellene fel lovalván, ez nagy tsen-

dességgel, 4. ezer lovasokból és 6. ezer gyalogok

ból álló Sereget gyűjtött Jul. 22. kén 1603. és

Brassónál a' semmi veszedelmet se gyaniló Székely

Mósesre reá ütvén, hadi népét széllyel verte, melly

ütközetben maga Székely Móses is el esett, sok Fő,

és közrendű nemesekkel , kiknek szerentsétlen el

esések melly káros vólt légyen Erdélyre nézve?
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meg tetszik a' Brassóiak verséből , mellyet ezen

vitéz férfiak temető hellyére készitettek :

Quos gcnuit Cives , hio Transylvania claudit ,

Heu parvo tumulo quanta ruina jacetJ

Básiának e' szerént bátorságos út nyittatván

Erdélynek el foglalására , ismét Ura lett ezen el

Eusztult Tartománynak a' Rudolf Császár nevé

én , mellyet most még kegyetlenebbül nyomorga

tott , mint annak elötte , annyira hogy sokan az

Erdélyiek közzül el hagyván hazájokat, Magyar Or

szágba költöztek Botskai Istvánhoz, benne a' raj

tok el követett igazságtalanságok meg bosszullóját

reménylvén, a* ki 1599 -ki követségéből Prágából

haza jővén, midőn meg hallotta a' Báthori 'Sig-

mond Lengyel Országba való el illantása után

történt Erdélyi változásokat, vissza se ment többé

Erdélybe, hanem Bihar Vármegyében lakott Kis

Marján, és a' Nagy Váradi várnak fő hadi kor-

mányozója vólt, melly méltóságát ?1604. az Er

délyi Fejedelemséggel váltotta fel , mellyre a'

rendektől emeltetett.

Botskai uj Méltóságára lett emeltetése után,

résszerént Erdélynek szerentsétlen, sorsa , a* hol jó

szágai is vóltak, nevezetesen Görgény, Káplyán,

Sajó 's Egeres , résszerént pedig a* Barbianus Kas

sai Generális ellene való fenekedései miatt tsak

hamar fegyverre kelt. Ez a' Barbianus ugyan is

(a' mint Bethlen Farkas , a' ki a' Botskai Rudolf

Császár ellen való fel kelésének okát ebben ke

resi, állitja) Botskainak , mivel neki 20. ezer fo

rintot nem akart koltsönözni , halálos ellenségévé

lett, a' honnan minden módon iparkodott neki

ártani, de semmire se mehetett ellene. Hanem tsak

ugyan talált a' Botskai meg buktatására még is a'

Barbianus bosszúállást szomjúhozó lelke módot ,
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el fogván ugyan is több Botskaihoz intézett Er«

délyi leveleket, mellyek által ez a' Básta meg

zabolázására kérettetett, Rudolf elött, mint párt

ütött el vádolta, sőt Szent Jóbi várát is meg szál

lotta. Botskai a' Császártól igasságtételt kért, de mi

don — mind a' mellett is , Hogy az Erdélyiek levelé

re semmi választ sem tudtak ellenségei a' Király

ellen való támadásának meg bizonyitására , mellyben

kivánságokra való hajlását, és fegyverre kelését

igérte yólna , mutatni , — minden mentsége az Ud

varnál sikeretlen vólt , ártatlanságát fegyverrel akar

ta meg mutatni , 's birtokait óltalmazni-$ a' honnan

Lippai Balást , és Némethi Balást a' Vitéz Hajduk ,

kik szép szabadságaikat Botskainak köszönhetik,

Kapitányaikat, magokkal a' Hajdukkal együtt ma

gához édesgetvén , ezeknek segitségével az Adorján

alatt táborozó Barbiánussal Petz nevű vezérjek

alatt egyesülni akaró Sziléziai, Tyrolisi, Austriai ,

Styriai, és Kárinthiai seregekre 14. Oct. 1604. éjt—

szaka véletlenül reájok ütött Almosd és Diószeg

közt , 's azokat résszerént le kaszabolta , résszerént

a' Berettyóba fulasztotta , sőt magát a' vezért is el

fogta, melly szerentsétlenséget meg hallván Bar-

bianus Tokajon által Kassára ment , de.minden re

ménykedései után se botsáttatván bé , Szepesvárba

huzta meg magát, a' hol a' Thurzók adtak neki

menedék helyet. Botskai ezen győzedelem után az

elötte szaladó Barbiánust nyomba követvén, 's ha

di népét , a' hol el érhette , vesztegetvén , hasonló

képpen Kassának vefte utját, mellynek kapui a'

Tanáts által tüstént meg nyittattak , 's Botskay nagy

örömmel fogadtatott bé 30. Oct. Itt kötötte azután

19. Novemb. 1604. a' Törökökkel azon szövetsé

get , mellynek pontjai e' következendők vóltak : 1 .)

hogy a' Török köteles legyen ötet Rudolf Császár

ellen segiteni; 2.) egyik a' másik várait meg ne
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szálja *s el ne foglalja; 3.) se Botskai , se a' Török

udvar , egyik a' másik tudta 's meg egyezése nél

kül Rudolfal békességre ne lépjen; melly szövetsé

gen való örömét Botskainak, Szent Jóbi várának,

nudlyet még a' Barbianustól oda küldetett Concin

Cyprián foglalt vólt el, vissza botsáttatása, 'stöbb

Erdélyből , az Jktari Bethlen Gábor vezérlése alatt

hozzá ki vándorló Erdélyiek meg érkezése is nevel

te. Értésére esvén ez Rudolf Császárnak , Básta

Györgyöt Botskai ellen küldötte, a' kivel 's a'Szi-

nán > Bektes vagy Bektas Basák , Husszain Szólno

ki Bég vezérlése alatt Botskainak segitségül jött Tö

rökökkel , és a' Csillag Bég Tatár lovasságával Bá

sta a' 27. 's 28. Novemberi szerentsétlen ütközetek

után , nem mervén többé nyilvános tsatába elegyed

ni, alattomos eszközökhez nyult 's éjjel ütött a*

Botskai álomba merült Táborára Edelénynél , mel-

lyet széllyel szórt 's magát Botskait is Egerbe sza

lasztotta. Győzedelmi pályáját mindazáltal Básta

nem folytathatta , mivel katonái 'sóld nélkül nem

akarván szolgálni Eperjesnél , a' hol , Kassa kapui

bé zárattatván elötte, állapodott meg) töltötték az

idot. haszontalanul , a' honnan a' főld népét sanyar

gatván , hogy az el keseredett lakosok fel zendülé-

sét el kerülje, 's ezeknek a' Rudolf eránt való ide

genségre még több okot ne adjon, nyughatatlan se

regét Posonyhoz vitte a' Botskai Hajduitól késér

tetve, kik Seregében nem kevés kárt tettek. Meg

menekedvén Botskai Bástától , egyik szerentséje

nyomban követte a' másikat , annyira , hogy Felső

Magyar Ország a' Bánya városokkal együtt tsak

hamar az ové lett, és 27. April. 1605. a' Szeren-

tsi Ország Gyűlésen a' Rendektől, Serenissimus ti

tulussal Magyar Ország Fejedelmének választatott,

és fel is eskettetett, melly idő ólla magát igy szokta

irni : „ Stephanus Botskai , Dei gralia , Hungariae ,
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Transylvaniaeque Princeps, et Siculorum Comes."

A' Szerentsi Gyűlés után Magyar Ország védelme

zését Homonnai Bálintra , a' ki az Ország Generá

lisává választatott , bizván , Botskay Erdélybe ment,

a' hol dolgai nem a' leg jobb lábon állottak , mert

jóllehet a' Székelyektől Fejedelemnek választatott,

a' Szászok mindazáltal a' már fellyebb emlitett Sü

veg Albert ösztönözésére annak ötet meg nem es

merték, sőt Rátz Györgyöt, a' kit a' Császári Biz

tosok kérésére Rádula Oláh Országi Vajda küldött

bé Erdélybe a' Botskay pártján lévők háborgatásá

ra , minden lehetős módokon segitették , 's erősé

geikben menedék hellyet adtak neki. Meg érkezvén

Botskai Erdélybe , tüstént ennek az alkalmatlan

embernek meg zabolázását vette munkába , és Se-

gesvárat , a* hol tartózkodott , ostromolni kezdette,

mellyet szerentsésen meg is vett 's e' szerént Rátz

György is kezére került, a' kinek minden ellene

el követett hibái mellett is meg kegyelmezett. Az

után Medgyesen Gyűlést hirdetett, mellyben egész

Erdélytől Fejedelemnek választatván , a' Kormányt

Bákótzi 'Sigmondra bizta , maga pedig Magyar Or

szágba vissza jött. A' Botskai haza jövetelét meg

hallván Mahomet Nagy Vezér , ötet elébb a' Rákos

mezejére , 's innen Budára hivta magához , melly

meg hivásra , minekutánna a' meg történhető ve

szélyek el háritására Homonnai Bálint által min

den rendeléseket meg tétetett vólna , meg is jelent,

és sok ágyúzások közt a' Nagy Vezérhez vitetett ,

a' ki Botskainak az I. Achmet Török Császár nevé

ben egy arany pléhvel bé vont és drága kövekkel

ki rakott koronát tett a' fejére , 's Magyar Király

nak nevezte ki ; hanem ezen méltóságot Botskai el

nem fogadta , azzal mentvén magát , hogy már van

az Országnak Koronás Királlya. Látván Rudolf a'

Botskai hatalmának naponként való nevekedését 's

17
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hogy fegyverrel elene semmire se mehet , Békes

ségről kezdett gondolkozni , mellynek végre hajtá

sában Mátyás Fő Hertzeget, a' Testvérét, tette tel-

lyes hatalmú képviselojévé , a' ki azt az Illyésházi Ist-

vánközben járása által 23. Juh 1606. meg is köttette

Bétsben , a' honnan ez a' Békesség Bétsi Békesség

kötésnek (Pacificatio Viennensis) neveztetik. Fö-

vebb pontjai ennek ezek: 1.) hogy a' Protestánsok

vallásokat az egész Országban mindenütt szabadon

gyakorolhassák; 2.) a' leg első Ország Gyűlésen

Nádor Ispán választassák ; 3.) a' Korona Posonba

hozattassék; 4") Botskai Erdélyt, 's Magyar Or

szágban Közép Szolnok , Bihar', Arad , Zaránd ,

Kraszna, Máramaros, Ugotsa, 's Bereg Vármegyé

ket, és a' Szathmári 's Tokaji Várakat „Erdélyi

Fejedelem és Magyar Ország Részeinek Ura " titu

lussal birja ; végre 5.) ha Botskai férjfiúi örökös

nélkül hal meg , a' 4. szám alatt elő számlált Vár

megyék, és Várak a' Magyar Korona alá térjenek

vissza. Ugyan ezen idő tájban a' két Császárok közt

is 20. esztendei békesség köttetvén, Botskay nagy

örömmel Kassára ment, a' hol még 1606. 50. esz-

dős korában meg hólt minden örökös nélkül , a'

közönséges vélekedés szerént méreg által , mellynek

bé adását Kátai Mihálynak a' Kantzelláriusának tu

lajdonitották , a' ki ezen gyanuságból a' Hajduktól

öszve vagdaltatott. A' Botskai halála után

Bákótzi 'Sigmond, Erdélyi Kormányozó, —

el melloztetvén Homonnai Bálint, jóllehet Bots-

kaitól Testamentomában különösen ajánltatott, —

választatott kedve ellen is fejedelemmé az Erdélyi

rendektől 1607. a' miben Homonnai Bálint is,

mint Rákótzi 'Sigmondnak veje meg egyezett. De

éz a' békesség szerető, már koros, és gyenge egés-

ségü ember, félre akarván magát a' nagy rilág lár

májától huzni, azomban a' Báthori Gábortól, —
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a' kiben, résszerént eleinek ditsősegétől, résszerént pe

dig a' körülötte tekergo hizelkedőktől meg vakit-

tatván , résszerént végre , minthogy már akkor is ,

midőn Rákóczi 'SigmondTFejedelemmé lett, a'Bethlen

Gábor maga közben vetélére nem kevesen őtet akar

ták ezen méltóságra emelni , a' fejedelemségre való

vágyás igen nagy 's méjj gyökeret vert, — az ezen

okoknál fogva mondom Báthori Gábortól reá kö

vetkezhető veszéllyektől is félvén, Fejedelmi hivata

lát le tette, és Magyar Országba ki jővén, Felső

vadászi várában lakott 1608. történt haláláig. —

Önként le mondván a' Fejedelemségről Rákóczi

'Sigmond

Báthori Gábornak adták azt által a' rendek kqz

akarattal. Ez Fejedelemségre emeltetése után azonnal

hadba keveredett ft. Mátyás Császárral , és Magyar

Országi Királlyal , a' kinek II. Rudolf a' Biroda

lomban dühösködő számtalan zűrzavarokkal való

küszködésbe belé unván , a' Magyar Királyi koronát

által engedte 's a' ki 1608. azzal meg is koronázta

tott. Mátyás annakokáért , a' Botskaival kötött Bé-

tsi Békesség értelme szerint ennek minden Birto

kait a' Magyar koronához akarta kaptsolni , kö

vetkezésképpen Báthori Gábort, a' ki a' Békesség

nek ezen pontjáról hallani se akart, haddal támad

ta meg, ellene küldvén Forgáts 'Sigmondot, és

Radula Vajdát, a' kik elébb szerentsések is vóltak %

's Kolosvárt, és Szebent több Városokkal együtt

elfoglalták , de Gábornak Nagy András a' Hajduk

Kapitánnya, és számds% Törökök segitségére jövén,

a' Császári hadi Sereget ."kikergette Erdélyből

1611. 's minden elfoglalt Városokat ismét vissza

vett, mellyekkel kiváltképpen pedig a' Szászokéi

val, a' még Báthori András Kárdinális ellen való

enged etlenségekért igen kegyetlenül bánt, lakosaik

közzül sokakat kardra hányatott, sokakat pedig

17 *



260 •

mlnden jószágaiktól megfosztott. Egy felől ezen

tettei , más felől pedig nagy fajtalansága , és Nagy

\«, Andrással való illetlen bánása miatt, a' kinek jó

szivüségét azzal köszönte meg , hogy egyszer bori

tal közben agyon verte r ez a' külömben vitéz , 's

a' természettol szép tulajdonságokkal megajándé-

s> koztatott , de az alatson hizelkedőktől '* rossz tár

salkodóktól egészen elrontatott férfiú, közönsége-

>„ sen utálatba jött. Hasonló rút háládatlansággal vi-

\ seltetett Bethlen Gáborhoz is^ a' kit, ámbár feje-

j delemségre való' emeltetését neki köszönhette,

megakart öletni , azon tsekélységért , hogy ez egy

szer Szebenben létében Báthori Gábort ebédre hi-

ván magához , mikor már haza akart vólna menni,

a' grádits felső lépcsőjébol egy kő kimozdúlt 's úgy

megtántorodott, hjjgy Jsak nem*elesett, a' mit a'

Fejedelem szántszákdékos tselekedetnek magyaráz-

•

 

idt,

a' kínál talált is menedék helyet. « Megijedvén ezen

Báthorj Gábor f h.&gy kegyetlenségeiért a' Török

Udvarnál való " elváítalíatását megelőzze , 's vala-

hogy^ a' Török Császár kegyelmét el ne veszesse, Gé-

tzi András nevű meghitt emberét Konstántziná-

polybfc küldötte az ellene1 tejéndő vádak alól való

Áimentésére ; de Gét&i András nem hogy kimentet

te volna Báthori GályWt.' azok alól , sőt istentelen-

SM^it^t' legelevenebb színekjíel festvén le, annyira

feiharágitotta reá a' VqPökJCsász'art , hogy ez őtet

a' Fejedejemségtől mfegfojlztotta , és arra Bethlen

Gábort emelte , a' ki Török segitséggel a' lVas ka

pun béjövén , az Erdelyiek mindjárt mellé állot

ták, m&llyet látván Báethori Gábor, ott hagyta Er

délyt 15 Nagy Váradra jött ki , a' hol a' II. Má

tyástól kért segitségre várakozván , fajtalan életéért
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Szilasi János, és Nadányi Gergely Nemes emberek

által , kiknek feleségeikkel erköltstelen életet élt ,

midon a'fórdőbe akart vólna menni , tulajdon ko-

tsijában az uttzán meggyilkoltatott 1613. 's ben

ne a' Báthori Familia tökélletesen kihúlt. Hallván

a' Báthori Gábor megölettetését az Erdélyi rendek,

köz akarattal

Iktári Bethlen Gábort választották Fejedelmek

ké , a' ki az Erdélyi legnagyobb Fejedelmek sorá

ban méltán foglalhat helyet, mivel ennek IS. esz

tendei uralkodása alatt kezdett az egymást nyom

ban követo viszontagságok miatt megrontsolt Er

dély állapotja nyugottabb, 's bátorságosabb lenni.

Fejedelemségre emeltetése után mindjárt Ország

Gyűlést hirdetett Medgyesre az Ország dolgainak

rendbe szedésére, a' hol egyszer'smind a' Báthori

Gábor gyilkosainak ügyek is felvétetett , a' kik nem

hogy semmi büntetéstől nem féltek , sőt jutalmat

reménylettek gyilkos tettekért , és annak elnyerése

végett meg is jelentek Medgyesen, de a' remény

lett jutalom hellyett életekkel adóztak a' Báthori

Gábor haláláért, mivel, mind a' mellett is, hogy a'

Gyűlés nekik megkegyelmezett, a' katonák 's a'

köz rend halálra keresték őket, 's midőn a' To

ronyban, a' hová bujtak, megtalálták vólna, on

nan minden irgalom nélkül nyakra főre vettettek le

1614. Ugyan ezen esztendőben 3,. Várakat, u. m.

Lippát , Jenot , és Aradot a' Törököknek engedvén

által , az ezekért kitserélt 1 6. ezer Keresztény ra

bokat szabadságba helyheztette. A' Báthori Gábor

által el vett szabadságról szolló Leveleiket a' Szá

szoknak vissza adván , 's a' három nemzet egymás

sal való egyesülését (Unio) megujjitván , és meg

erősitvén , ez által ezeknek egymás ellen való fon-

dorkodásaiknak végét szakasztotta. A' katonai fenyit

téket helyre állitotta , melly által Erdélynek hadi
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ditsőséget, és a' Státusok dolgaiba való nevezetes

béfolyást szerzett. A' Vallások miatt üldöztetett

Cseh Országi protestánsok ugyan is II. Ferdinánd

tól igen nyomattatván , felzendültek , de minthogy

tulajdon erejekben nem bizhattak , a' többi Euro

pai Fejedelmek közt Bethlen Gáborhoz is folya

modtak segedelemért, a' ki azt nekik meg is igérte

1619. és pedig annyival inkább, mivel a' Magya

rok közt is a' vallásbeli türedelmetlenség miatt sok

békételenek találtattak , a' kik ötet már az elött ösz

tönözték a' felkelésre. Béütött annakokáért Bethlen

Gábor 18. ezerből álló Seregével Magyar Ország

ba, 's ott legelőször is Kassát, azután a' Bánya

Városokat , több más Városokkal 's Várakkal együtt

kevés munkával elfoglalván , egész Posonyig fel

ment , melly minden ellent állás mellett is kénte-

lenittetvén magát feladni, a' Magyar Korona, 's

az Ország Klenodiumai is a' kezére kerültek, söt

Bétset magát is ostrom alá vette vólna , ha azon

hirre, hogy Kassai Vezére Rákótzi György, a' II.

Ferdinánd pártján lévo Homonnai György Lengyel

Seregétől megverettetett , nem kéntelenittetett vól

na Magyar Országba vissza jőni. Posonyba érkez

vén, Palatinus Forgáts 'Sigmond által, — a' ki

elébb a' II. Ferdinánd részén vólt ; hanem a' Po-

sonyi Vár , mellybe magát a' Korona Őrzőkkel ,

Pálfi Istvánnal és Révai Péterrel , 's több fő embe

rekkel huzta vala , megvétele után Bethlen Gábor

nak esküdött hűséget, — Ország Gyűlést hirdette

tett Nov. 11. kére 1619. mellyben Bethlen Gábor

Királynak választatott , de ö ezen titulust el nem

fogadta , megelégedvén a' „Magyar Ország Ura ,

és Fejedelme" névvel. A' Posonyi Ország Gyűlést ,

a' Besztertze Bányai követte Májusban 1620. melly

ben Pázmán Péter Esztergomi Érsek 's több más

Papi , és Világi fő emberek , főképpen pedig a' Jé
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suiták elten kemény végzések hozattatván, kik szám

kivetésre itéltettek , Bethlen Gábor ismét Magyar

Ország Királlyává tétetett , de ez a' Koronát , melly

még most is nálla vólt, a' fejére tétetni nem en

gedte. Látván tehát Ferdinánd', hogy Bethlen Gá

borral fegyverrel semmire se mehet, főképpen

minekutánna két jeles Vezérei Dampier és Bou-

quoi (olv. Bukoa) — kik közzül amaz még Posony-

nál lövetett főbe, ezt pedig egy Magyar Katona

verte agyon Érsekujvárnál a' Kopjájával 1621. mi

dőn a' Bethlen Gábor Erdélybe való vissza téré

se után , ezt a' Várat a' Császár részére vissza akar

ta foglalni az Erdélyiektől — elestek , hajlandó kez

dett lenni a' Békességre, melly Nicolsburgban Mor

vában meg is köttetett 1622. ezen feltételek alatt:

1) Hogy Bethlen Gábor a* Magyar Koronát II.

Ferdinándnak adja vissza , a' Királyi névről mond

jon le, 's e' hellyett Római Szent Birodalombeli

Hertzegnek neveztessék ; 2) Magyar Országban Hét

u. m. Abauj , Zemplin , Borsod , Bereg , CJgotsa ,

Szabolts és Szathmár Vármegyéket birja ; 3) Er

dély a' vele határos négy Vármegyékkel, u. m.

Biharral, Krasznával , Közép Szólnokkal, és Má-

ramarossal együtt Bethlen Gáboré legyen, örök

ség szerént a' férfiúi ágon; 4) A' Protestánsok a'

Bétsi Békesség kötés , és a' II. Mátyás megkoronáz-

tatása elött hozott törvény tzikkelyek értelme sze

rént vallásokat Magyar Országban mindenütt sza

badon gyakorolhassák. De az óhajtott békesség nem

vólt tartós , mivel Bethlen Gábor azon okból , hogy

a' hadi költség neki ki nem fizettetett, ismét bé

ütött Magyar Országba 1623. mellyen keresztül

menvén hadi Seregével, Morvát tette ujra tsata

mezővé , a' hol Schwarzenburg nevű vezérét II.

Ferdinándnak megszoritván , a' Császár letette a'

fegyvert, '§ békességről gondolkozott, mellyre
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Bethlen Gábor is hajlandó lévén 1624. a* Nicöls-

burgi békesség megujittatott , melly Bethlent az

az Etsedi Vár, és a' hozzá tartozó jószágok Urává

tette. Ezen békesség hasznával sem élhetett II. Fer

dinánd tovább , mint az elébbeniével ; mert Beth

len 1625. a' Német Országi Protestánsok kérésére

ismét a' Császár ellenségeihez tsapta magát, 's

Murtezán Budai Basát maga mellé vévén , harmad

szor is megtámadta ötet; hanem az Ország szeren-

tséjéreezt a' fergeteget is eloszlatta az 1628. ki Po-

sonyi békesség , mellynek pontjait azután Bethlen

megis tartotta mind haláláig, melly 1629. tör

tént vizi betegség által , minekutánna mind II. Fer

dinándnak , mind a' Török Császárnak 40000. ara

nyat, és egy drága szerszámú paripát, a' második

feleségének pedig Brandenburgiai Katalinnak, a'

kit Károlyi Susánna halála után vett el feleségül,

100000, Tallérokat hagyott vólna testamentomá

ban a' Munkátsi , Tokaji , és Fogarasi Uradalmak

kal együtt. — A' fegyver tsattogás közt a' Musák

szelid hangját is betsülte Bethlen Gábor: Szeben-

ben költ Donationalis levelével ugyan is megerő

sitette 1614. a' Debretzeni Reformáta Oskolát azon

adományok birásában, mellyeket Báthori Gábor

ajándékozott annak; Nagy Szombatban egy Refor.

Oskolát fundált, mellyben az ő költségén 24, ifjak

neveltettek, de ez utóbb elenyészett; Erdélyben

a' Gyula Fejérvári Oskolát , mellyre olly különös

gondja vólt , hogy még testamentomában se felejt

kezett el rolla, 74000. Tallérokat hagyván neki,

Academicum Gymnasiummá , melly hasonló vólt a'

mai Collegiumhoz , tette és sok külfőldi tudósom

kat nevezetesen Opitz Mártont, Alstediust, Pisca-

tort , és Bisterfeldet szép fizetésekkel benne tani

tókká tévén, igen szép virágzásba hozta, végre

több jó reménységü ifjakat, a' többek közt Gelei
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Katona Istvánt , Bojti Gáspárt , Keserűi Dajka Já

nost , Melotai Nyilas Istvánt , 's másokat küldött

a' maga költségén a' külfőldi hires Oskolákba ma

gok tökélletesitése végett , kikből idővel igen tú

dós emberek lettek, — A' Bethlen Gábor Halála

után a' felesége

Katalin, a' ki a' Brandenburgiai házból való vólt,

emeltetett a' férje hamvait is tisztelő Erdélyi rendek

től a' fejedelemségre 1 629. mellyet Bethlen István a'

meghólt Bethlen Gábor Testvére és 12. Tanátsosok,

kiket a' fontosabb dolgokban köteles vólt megkér

deni, segitségével igen kevés ideig viselt, mivel

őtet a' fő rendek , — kik közzül némellyek magok

vágyván ezen méltóságra, egy idegen Német Asz- .

szony alatt, a' kire már a' Katholika Valláshoz

való hajlandósága 's azon hir miatt is nehézteltek ,

hogy Csáki Istvánhoz akarna férjhez menni, nem

akartak lenni — a' Kolosvári Gyűlésen reá vették

1630. hogy a' Fejedelemségrol mondjon le, a' mit

Katalin meg is tselekedett , 's oda hagyván Erdélyt

Magyar Országba jött, a' férje által neki testált

Jószágaiba , mellyek közzül a' Fogarasi , és Mun-

kátsi Dominiumokat I. Rákótzi Györgynek kénte-

lenittetvén által engedni Tokajban lakott , de mi

dőn ez annyi jövedelmet , a' mennyi arra , hogy

Fejedelem Asszony módra élhessen , bé nem ho

zott 's az attyafia a' hatalmas Svécziai Király Gusz

táv Adolf, elébbeni méltóságába való béiktatása

végett a' Török Udvarnál hasztalan munkálkodott

vólna , Tokajt is elhagyta , 's Német Országba köl

tözött, a' hol Ferentz Szász Hertzeghez férjhez

ment. Erdélyben azzal hagyta emlékezetét hátra,

hogy a' Testvérével Fridrik Vilhelm Brandenbur

giai választó Fejedelemmel az Odera mellett lévő

Frankfurti fő Oskolában a' Gyula Fejérvári Colle-

giumból oda ki menő tanuló Ifjak számokra két
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örökös fundátziót tett , mellyeknek esztendei In-

teressek 80. Tallérra ment. — A' Katalin Er

délyből való ki költözése után

Bethlen István választatott Fejedelemmé 1630.

de ez együgyüsége miatt tsak hamar el esett at

tól. Még minekelötte ugyan is ezen méltóság

ra emeltetett vólna, kéttségben lévén a' választás

ki meneteléről, mint sem ollyant valakit kente—

lenittessék Urának esmerni , a' kit nem kedvel ,

inkább ö maga akart valami kedve szerént való

férfiút emeltetni a' fejedelemségre. E' szerént a'

maga fiát Bethlen Istvánt, 's a' vejét Zolyomi

Dávidot alattomban Rákótzi Györgyhez küldötte

Sáros Patakra, hogy a' fejedelemséggel kinálnák

meg. Azonközben a' Rendek ötet magát emelték

ezen méltóságra ; ekkor tehát tüstént utánnok kül

dött a' Követeknek, hogy térjenek vissza, 's ne

menjenek Rákóczihoz , de későn ; mert már ek

kor Rákóczi egynéhány ezer Hajdúktól késértet

ve Váradon vólt, a' hovaiíTjabb Bethlen Istvántól,

a' Vár fő igazgatójától bé is botsáttatott. E' szerént

két Fejedelme lévén Erdélynek, a' rendek a*

belso háború el kerülésére azt végezték , hogy

Szavak áltól döntsék el a' dolgot, a' miben Beth

len is meg egyezett. Ország Gyűlés hirdettetett

annakokáért Segesvárra 1630. mellyben Rákóczi,

az alatt mig Bethlen István oda haza könyörgés

sel töltötte idejét, a' Rendek körül gazdag aján

dékokkal forgolódott, mellyekhez járúlván a' Ka

talin Fejedelemné , a' ki abban a' vélekedésben

vólt , hogy Fejedelemnéi méltóságából Bethlen Ist

ván miatt esett ki , követjének Kemény János

nak ajánlása 's maga közben vetése is , tsak ugyan

Rákóczi György nyerte el a' Fejedelemséget, a' Ki

ezen a' neven első.

■v
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I. Bákóczi György, a' már emlitett Rákóczi

'Sigmond fia Váradról nagy pompával Erdélybe bé

menvén, és Fejedelmi méltóságába bé állván, II.

Ferdinánd a' vele és az elötte uralkodó Császárokkal

kötött egyességek szerént Erdélyt el akarta foglal

ni , mellyre nézve Eszterházy Miklóst a' Nádor

Ispánt egy hadi sereggel Rákóczi ellen küldötte ,

hogy ha szép szerént nem akarna a' békességek

pontjainak engedelmeskedni, erővel is kénszeritse

a' Fejedelemségről való lemondásra. De Rákóczy bé

se várta Eszterházyt Erdélybe, hanem Magyar Or

szágba eleibe jővén , a' Német Országi terhes 30.

esztendős háború miatt kevés számú Császári sere

get vissza verte, 's a' szorongattatásban lévő Csá

szár maga is kéntelen vólt őtet Erdélyi Fejedelemnek

meg esmerni 1633. az Eperjesi békesség által,

melly szerént Erdély firól fira I. Rákóczi Györgyé

lett. Ez a' békesség felette hasznos vólt Rákóczira

nézve , mivel külömben két hatalmas ellenséggel

lett vólna dolga, u. m. a' Német és Török Császá

rokkal , kiknek bizonyosan meg nem tudott vólna

felelni. A' II. Ferdinándal való békesség kötés után

ugyan is Bethlen István sajnálván a' Fejedelemség

től való el esését a' Török Császárhoz folyamodott

segitségért. A' Szultán Bethlennek a' fejedelmi mél

tóságba való vissza állitását a' Budai Basára bizta;

de ennek a' kedvetlen látogatónak is eleibe ment

Rákóczi , és Szalontánál keményen megverte 6. Oct.

1636. melly vitézségéért a' Török Császártól is meg

esmertetett Erdélyi Fejedelemnek , 's ezen méltósá

gában többé Bethlen István se háborgatta őtet. A'

két Császárokkal kötött békességek közzül a' II. Fer

dinándal való fel bomolván, Rákóczi ismét fegy

vert fogott a' Német Császár ellen , a' ki ekkor III.

Ferdinánd vólt, mivel II. Ferdinánd még 1637.

meg hólt, Azon meg engesztelhetetlen gyűlőlség
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miatt ugyanis, mellyel II. Ferdinánd a' Protestán

sok ellen viseltetett, ezek, sérelmeik meg nem

orvosoltatván, I. Rákóczi Györgyhez folyamodtak,

a' ki 1644. 70. ezer résszerént Erdélyiekből, rés—

szerént Törökökből álló seregével Magyar Ország

ban teremvén , ennek felső részét tsak nem egészen

elfoglalta, 's már Morva határaiban száguldozott ,

egyesiteni akarván magát a' Svécziai Seregek vezé

rével , az ekkor Morvában táborozó hires Torsten-

sonnal. III. Ferdinánd , a' ki magával Torstenson-

nal se tudott meg mérkőzni, nem akarván illyen

két hatalmas ellenséggel bajoskodni , a' két vezér

közt való egyesülésnek a' Lintzi békesség kötéssel

(Pacificatio Lincensis) vette elejét 1645. mellyet

Rákócziel fogadván, ennek pontjai szerént 1.) a'

Protestánsoknak tökélletes vallásbeli szabadság en

gedtetett, melly pontnak következésében az 1647.

Ország gyűlésen 90. Templomok adattak ezeknek

vissza Magyar Országon ; 2. ) Rákóczi azon hét

Vármegyéknek, mellyeket Bethlen Gábor birt, u.

m. Abaujnak , Borsodnak , Beregnek, Zemplinnek,

Ugotsának , Szathmárnak , és Szabolesnak , ezeken

kivül a' Tokaji, Regétzi , Szathmári, 's Kállai Vá

raknak, és Nagy-Bánya Várossánakis birtokossává

's tulajdonossává lett. A' külső háborúkon kivül

vallásbeli villongások is fenyegették Erdélyt ; okoz

ták ezt egy felől a' Sabbatháriusok ( Szombat in-

neplők), vagy más neven a' Judaisánsok ('Sidó-

sághoz szitók), a' kik azt hitték, hogy az uj Te-

stamentom nem Istentol való , és igy a' hitre néz

ve nem is ezt, hanem az 0 Testamentomot tették

Sinór mértékül , 's a' tzérémóniák meg tartását

nevezetesen a' Szombat meg inneplését vitatták:

más felől pedig az Unitáriusok közt lévő szakadások,

mellyek közzül a' Blandratisták, vagy a' még a' II.

János Fejedelemsége Históriájában emlitett Blan
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drata György vélekedését követok a' Krlsztus lmá

dása t tagadták, a' Dávid Ferentzén lévők ellenben

ugyan azt vitatták. Hanem az Uralkodásra termett

Rákóczi mind az elébb, mind az utóbb elő adott

szakadásokat a' Dé'si Ország gyűlésen 1638. el

nyomván , 's az utólsóbbak közt a' Kristus imádá-

sát tagadó Unitáriusokat egész Erdélyből ki tiltván,

minden belöllök származható zűrzavaroknak, és

polgári vissza vonásoknak elejét vette. Meg hólt

1648. 55. esztendős korában. Derék, és vitéz Fe

jedelem vólt, 's egy Erdélynek leg nagyobb férfiai

közzül , tsak kár , hogy nagy nevét a' pénzhez , és

gazdagsághoz való felette nagy ragaszkodásával bé

motskolta, melly boldogtalan indulatjának áldozta

fel a' Brandenburgiai Katalin Fogarasi és Munká-

tsi Uradalmait is , mellyeket igazságtalan utakon

keritett kezére, valamint azon 74. ezer Tallérokat is,

mellyeket Bethlen Gábor a' Gyula Fejérvári Refor.

Collegium számára hagyott testamentom szerént ;

melly alávaló tetteit" a' hite sorsosi u. m. a' Refor

mátusok Templomaikra 's Oskoláikra , és a' külfől

di Oskolákba tanulni kimenő ifjakra 's a' t. fordi

tott adakozásai , 's a' Debretzeni , Kolosvári , és

Kassai Ekklésiáknak ajándékoztatott harangok, mel-

lyek közt kiváltképpen az első ritka nagyságú , se

mosnak egészen le. I. Rákóczi Györgyöt a' Fejede

lemségben a' fia

II. Rákóczi György váltotta fel, a' ki még

attya halála előtt 6. esztendokkel el választatott

vólt ezen méltóságra 1642. Ezt a' természettől tü

zes , és nagyra látó Fejedelmet a' kedvező Szeren-

tse utóljára olly gondatlan lépésekre vezette , mel-

lyek nem tsak nagy tekintetét meg alázták , hanem

ötet méltóságából is ki vetkeztették. Temérdek kin-

tsek birtokában lévén, Fejedelemségre lépése al

kalmatosságával a' Török Udvarnak drága ajándé
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kokat küldött, mellyekkel ezt annyira meg nyerte

maga eránt , hogy nem tsak fejedelmi méltóságában

meg erősittetett általa , hanem még a' Moldvai ,

és Oláh Országi Vajdák is az ő igazgatása alá adat

tak. Ezen nagy tekintetével való fel fuvalkodását

nevelte egyéb dolgainak is szerentsés kimenetele ;

mindjárt ugyan is Fejedelemségének elején a' Mol

dvai Vajdát Basiliust, a' ki nem akarta őtet Urá

nak meg esmerni, Kemény János vezére által hi

vatalából le tette, 's hellyébe István nevüCancel-

lariussát tette Vajdává , és minekutánna Basilius a'

Kozákok segitségével ismét vissza állittatott vólna

elébbeni tisztségébe, Petki István által ujonnan meg

fosztotta attól, melly alkalmatossággal a' Basilius

kintsei is mind kezére kerültek 1653. Hasonló sze-

rentsével alázta meg 1655. a' Constantinus nevű

Vajdájokat ki kergető Oláhokat is, kiket meg za

bolázván, Constantinust elébbeni tisztségébe vissza

tette. Fegyverei e' szerént minden, felé diadalmas

kodván , olly nagy tekintetet szerzett magának ,

hogy némelly külső Fejedelmektől követséggel tisz

teltetett meg, az Erdélyiek pedig 11. esztendős fiát

Ferentzet *) a' Fejedelemségben örökösének nevezték

*) I. Bikótzi Ferentz attyának szerentsétlensége miatt valóságos

Fejedelme Erdélynek soha se lett , hanem a' Fejedelemségnek

tsak titulussával élt ; sőt Erdélyt is oda hagyta és Sáros Pa

takra jött ki lakni , a' hova az attya és nagy attya annyi kin-

tseket hoztak ki Erdélyből , hogy az Erdélyiek köz beszédben

ezt szokták mondani : „ a' Patai vitte el minden pénzünket. '*

Magyar Országon telepedvén meg Katholikussá lett és házassá

gi életre lépett Zrinyi Ilonával a' Zrinyi Péter Horvát Országi

Bán leánnyával. A' Zrinyi Péterrel való öszve köttetése Rákótzit

igen nagy veszedelembe ejtette ; mivel ez több fo emberekkel L.

Leopold Császár és Magyar Király ellen öszve esküvést formál

ván , 5 is mint veje Zrinyinek részt vett a' pártü tésben , melly-

nck veszedelmes következéseitől tsak a' Jésuiták közben já

rása 's e' következendő pontokra való állása által menekedett

meg : 1.) hogy Trentsini uradalmáról mondjon le ; 2.) minden

Váraiba Német őr-seregeket botsásson bé; és 3.) 400000. For,

fizessen. Ezután Rákótzi nyugodalmas életet élt í677-ig ,

midon két gyermekeket, u. in. Juliannát és Fwentzet hagyván

maga után , mcg hólt.

*
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ki. De nagyon el bizván magát a' változó szerentse

eránta való kedvezésében, még többre vágyott,

melíy által maga magának nyakát törte. Gusztáv

Károly Svécziai Király ugyan is, meg hallván a'

Rákóczi vitéz tetteit, követei által a' Lengyelek

ellen , kikkel mind a' Német, mind a' Török Császár

barátságban vóltak, segitséget kért tőlle, ugyan

ezt tették a' Lengyelek is a' Svécziaiak ellen , sőt

azt igérték neki, hogy ha őket segiteni fogja, a'

fiát Ferentzet , ha ez a' Katholika vallásban nevel

tetik ftíl , Királlyoknak fogják választani ; de Rá

kóczi sem ezen fényes igéretekre , sem mind a' két

Császár haragjára nem hajtván 1657. 50. ezer ka

tonákkal bé ütött Lengyel Országba , 's ott Krakaut

cl foglalta: haner>* ezen szerentsével kevés ideig

élhetett, a' Dánusok ugyan is meg támadván a'

Svécziaiakat , ezek kéntelenittettek a' Lengyel Or

szágban táborozó seregeiket hazájok védelmezésére

vissza hivni, melly meg történvén, Rákótzi maga

maga maradt a' tsata mezőn, a' hol minden oldal

ról ellenségeitől vétetvén körül, hadi népének nagy

részét résszerént fegyver, résszerént éhség által

minden tábori eszközeivel együtt el vesztette ; a'

még meg maradt, és már 20. ezerre le olvadt se

regét pedig a' Tatárok Podoliában el fogván , Ke

mény János , és Apafi Mihály vezéreivel' együtt

barom módra hajtották Krimbe rabságra. Azon

közben a' Lengyelek se mulattak el semmit a' Rá-

kótzinak való ártásra ; Lobomirszki nevű vezérjek

alatt ugyan is bé tsaptak ennek a' szerentsétlen Fe

jedelemnek Lengyel Országgal határos, nevezete

sen a' Munkátsi uradalmára , 's ott kegyetlen pré-

dálást , és pusztitást vittek véghez , mindent öszve

vágtak , 's fel égették , a' többek közt Beregszász

ban az ártatlan lakosokat, a' kik a' Templom ke-*

rilésében huzták meg magokat, minden irgalom
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nélkül kardra hányták , 's a' le égett házak falaira

ezt irták : „ Vicem pro vice reddo tibi bone vici-

ne, azaz, vissza adom a' költsönt jó szomszéd. "

Mind ezen szerenlsétlenségeit Rákótzinak uj és a' leg

nagyobb követte, melly az ö gondatlan tettéből

származó kegyetlen sors keserű poharát tellyessé

tette ; haza vergodvén ugyan is a' Havasokon ke

resztül nagy ügyel bajjal Etsedre 1000. lovasoktól

késértetve, a' Török Császár iszonyú fenyegetések

mellett meg parantsolta az Erdélyi Rendeknek,

hogy Rákótzit a' fejedelemségből tegyék ki, 's

hellyébe

Rhédey Ferentzet, a' Máramarosi Fő Ispánt

emeljék ezen méltóságra 1658. mellyről Rákótzi ,

látván a' maga erőtlenségét, 's következésképpen

nem akarván a' hatalmas Szultánnal ujjat huzni,

még 1657 a' Gyula Fejérvári Gyűlésen le mondott j

meg is esmerték a' Rendek Rhédeit Fejedelmeknek,

hanem olly fel tétel alatt, hogy II. Rákótzi György,

ha eránta a' Török Császár az ő közben járásokra,

's esedezésekre meg fog engesztelődni , a' fejedelem

ségbe ismét vissza állhasson, addig pedig az igazga

tásba magát tellyességgel ne avassa , a' mit Rákótzi

meg igérvén , sot petsétes levelével is meg erősit-

vén, minekutánna a' Rendektől el bútsúzott vólna,

Etsedre jött lakni. De minekelötte a' Rendek a'

Török Udvart Rákótzi eránt meg engesztelték vól

na , Rákótzi résszerént Rhédeinek azon tettén , hogy

mikor a' Várakat által vette, 's az ezekben lévő

őrizeteket maga hűségére fel eskette vólna , az es

küvés formájába azt is bé tette , hogy a' várbéli

Katonák a' Török Császár meg engesztelődése után

is tsak az Ország meg egyezésével fognak a' II. Rá

kótzi György eránt való engedelmességre vissza tér

ni, fel boszankodván, — résszerént pedig a' Gyu

lai Ferentz, Váradi várbeli Fő vezér, a' ki, vala
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mint a' Jenoi 's Szamos-Ujváz^i várak Kapitánnyai

is, a' Rhédei Ferentz esküvés formája szerént a' hi

tet nem akarta le tenni, ösztönözése által, hogy

t. i. ne engedné a' Fejedelemséget olly könnyen

egy jobbágyának által, neki bátorodván , fegyveres

népével bé ütött Erdélybe, és a' Medgyesi Gyűlé

sen, minekutánna a' szelid természetű Rhédey a'

Fejedelemségről, mellyet a' nyughatatlan Rákótzi

ellene való fenekedéseit jól tudván, először is aka

ratja ellen toltak a' nyakára , le mondott vólna ,

arra kénszeritette a' Rendeket, hogy őtet ismét Fe

jedelmeknek esmerjék meg , a' mit ezek féltekben

meg is tettek és igy

II. Rákótzy György ismét bé állott a' Fejede

lemségbe. Meg hallván ezt a' Török Császár IV.

Mahomed nem tsak Rákótzinak magának , hanem

egész Erdélynek is véres bosszút esküdött , és mi

nekutánna a' Budai Basa , a' kinek a' Rákótzi Er

délyből való ki kergetését meg parantsolta , kevés

nép ével ettől meg verettetett vólna , egy felől a' Nagy

Vezért Mustafát küldötte Rákótzi 's Erdély ellen

tsak nem 100. ezer katonákkal, más felől pedig a'

kegyetlen Tatárok Khámját , 's a' Moldvai , és Oláh

Országi Vajdákat 1658. Tökélletesen meg is felelt

küldettetése tzéljának ez a' bárdolatlan Sereg , mert

nem vólt Erdélynek egy egy siralmasabb állapotja,

mint á' millyenre ekkor az emberiséget nem esme

rő.Törökök, 's Tatárok juttatták, kik nem tsak az

élőkön gyakorolták kegyetlenségeket, hanem még

a' holtaknak sem hagytak békét, kiváltképpen Gyu

la Fejéváron, a' hol a' Fő emberek koporsóit fel

törték a' bennek találtatott drágaságokért, mint

hogy hajdan a' halottakat igen gazdagon temették

el ; porrá lett ekkor az ott lévő Refor. Collegium

is , a' honnan azután a' meg maradt tanúló ifjak ,

mivel az ellenség ellen fegyvert fogván , nagy ré-

18
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szént le vagdaltattak , Nagy Enyedre Vonták ma

gokat Vásárhelyi Péter nevű Tanitójokkal. Ezen

kegyetlen és egész Erdélyt bé kóborló , 's mindent

a' mit utjában talált, minden irgalom nélkül fel

prédáló ellenségtol tsak az egy Szeben maradt sér

tetlenül, mellynek erős várát nem tudván meg

venni , a' magát ott meg huzó nemesség a' fel kon-

tzoltatást 's a' Gyula Fejérvárról oda vitt levelek

a' semmivé tétettetést el kerülték ; a' többi része

ellenben ezen szerentsétlen Tartománynak kissebb

nagyobb mértékben kéntelenittetett az ellenség dü-

hösségét érezni; maga pedig Rákótzi az alatt elébb

az Erdélyi Erdőkben , azután Magyar Országban

lappangott imitt amott. Ezen nagy inségekben a'

Kendek Bartsai Akos ( Acatius Bartsai ) nevű Kö-

vetjek által a' Nagy Vezérhez folyamodtak , a' ki

*kkor Jenőn vólt , és kérték , hogy kegyelmezzen

meg nekik , és ne jutassa őket vég pusztúlásra. Meg

tetszvén Bartsai a' Nagy Vezérnek végre nagy ne

hezen kérésekre hajlott , de ezen terhes feltételek

alatt: 1.) hogy Bartsai Ákost esmerjék meg II. Rá

kótzi György hellyett Fejedelemnek , és eránta tö-

kélletes engedelmességgel viseltessenek; 2.) a' Tö

rök Császárnak esztendőnként 40. ezer arany adót

küldjenek Konstántzinápolyba ; 5.) a' háborúra

tett költség meg teritése fejében 500. ezer Talíért

fizessenek; és 4.) II. Rákótzi Györgyöt kezekre ke

ritvén , mentol előbb Bartsai kezébe adják. A' meg

szorult Erdélyiek kéntelenittetvén hazájoknak a' vég

pusztulástól való meg mentésére ezt a' keserves bé

kességet el fogadni, ennek első pontja szerént

Bartsai Ákos lett Fejedelemmé 1658. a' ki 2000.

Törököktől késértetve bémenvén Erdélybe, a' Se

gesvári Gyűlesben a' rendek megegyezésével bé is

állott ezen hivatalába , 's ekkor a' Törökök és Ta

tárok pusztitásai is megszűntek , kik számtalan Ke
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resztény rabokat fűzvén rab lántzra, hazájokba

vissza tértek ; de tsak hamar ismét megjelent ez a'

kegyetlen ostora Erdélynek , ezen már is puszta

Tartományba, mivel Rákóczi fájlalván , hogy a'

Fejedelemségtől ismét elesett , hadi Sereget gyűj

tött, Bartsait megtámadta 1659. Ez megijedvén a'

Török Császárhoz drága ajándékokkal követeket

küldött , hogy tőle számára segitséget , és pártfo

gást kérjenek. A' Szultán IV. Mahomed tehát tűs

tént kemény parantsolatot küldött a' Temesvári

•Basához, Szejdi Amháthoz, hogy minden késede

lem nélkül Rákóczi ellen indúljon, a' ki azonnal

fel is kerekedett és 1660. Szarvasnál a' Keres vi

zén által költözvén legelőször is a' Rákóczihoz szitó

Hajdukon akart bosszút állani. Levelet irt annak-

okáért hozzájok, hogy engedelmességek jeléül elo

kellőbb embereiket minden Városok küldjék hoz

zá a' Táborba. Tellyesitették is vólna a' Basa ki

vánságát a' Hajduk, ha Gyulai Ferentz a' Váradi

Vár Fő Igazgatója le nem verte vólna őket arról,

azon igérettel ketsegtetvén, hogy a' Váradi, és

Kállai Vár Örző Seregekkel 's a' szomszéd Várme

gyék segitségével a' Törököket vissza fogja verni:

de meghallván Gyulai a' Törökök sokaságát, ki se

mert a' Várból bujni, hanem azt tanátsolta a' Haj

duknak, hogy keressenek a' hol tudnak magoknak,

valamelly bátorságos menedek hellyet , a' mit a'

reménységekben megtsalattatott Hajduk meg is tet

tek , egész házok népével a' Potsaji , Székelyhidi ,

Váradi , Etsedi , 's Tokaji Várakba költözvén. Az

üres Hajdu Városokat felégetvén a' Basa, Debre-

czen alájött, abban a' gyanúban lévén, hogy a'

Hajduk nagy részént ott rejtették vólna el mago

kat, melly magát a' felégetéstől és felprédáltatás-

tól 100. ezer Talléron váltotta meg. Innen Erdély

nek vette utját, de ismét vissza tért, mivel a' Po-

-.

18 *
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Isaji Várbeli őrizet Seregének hátul maradt részét

megtámadta , 's egy néhányat le is vágott katonái

közzül, mellynek megbosszullására a' Basa Po-

tsaj alá ment , azt megvette , 's a' benne lévőket

egyrol egyig kardra hányatta. Hasonló bosszút akart

állani a' Székelyhidi Örizeten is, melly az Erdély

felé vonuló Török Seregre más felől tsapott vólt

reá , de itt felsültt , mivel a' Várbeliek hatalmasan

ellent állottak , kiken e' szerént bosszúját nem tölt-

hetvén, a' rétek 's nádas motsárok közt lappangó

szegény lakosokat kerestette fel, és többet tett dü-

hössége áldozatjává 4. ezernél , résszerént fegyver ,

résszerént a' Nád felgyujtása , 's résszerént a' mo-

tsárokba fulasztás által. Magyar Országban elköve

tett kegyetlenségei után ismét Erdély felé indúlt,

>a' hová béütvén , Rákóczival , a' ki minekutánna a'

Bartsai pártján lévo Szeben Várossát injában ostro

molta vólna , a' Törökök béütésének hirére ezek

ének eleikbe akart jőni , Kolosvárnál Gyalu , és

Fenes közt öszve találkozott, 's Május 22 -kén

megütközött, melly tsatában a* Rákóczi Sere

ge a' négyszerte is több Törököktől Oroszláni vias

kodása mellett is megverettetett , sőt maga is mi

don szaladó népét, a' vissza fordúlásra akarta vól

na buzditani, 's egy árkon ugorván keresztül, a'

Sisakja fejéről lehullott vólna , ' a' fején sebet ka

pott, melly miatt Nagy Váradon, a' hová a' tsa

ta mezőről kotsin vitetett, sok nyughatatlanságok

közt töltött életének 7. Jun. 1660. 40. esztendős

korában a' halál végét szakasztotta. A* szerentsét-

len II. Rákóczi György halála után ismét

Baitsai Ákos lépett a' Fejedelemségre , minek

utánna Ali Basától, — a' kit a' Török Császár,

semmit se tudván a' fellyebb le irt győzedelmek-

ről , a' Szejdi Basa vezéri hivatalából ártatlanúl va

ló letétettetése után emeli a' Temesvári Basaság
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ra , — a' Nagy Váradi Vár megvétele után szaba

don botsáttatott vólna. De a' másodszori Fejede

lemségre jutása se vólt az elsonél szerentsésebb ,

mivel még fogságban léte alatt gyakori leveleivel

arra kérte az Erdélyieket, hogy a' Kemény Janos

Tanátsára halgassanak 's a' Magyaroktól segitséget

kérjenek , mellyet meg is nyertek ; vissza nyervén

pedig szabadságát Bartsai, az Erdélyi rendeket a'

segedelem kérésért , mint ha ő arról semmit se'

tudott vólna , megpirongatta , mellyel sokakat ma

gára haragitott ; de legnagyobb ellenségei vóltak a'

Székelyek, a' kik a' Bartsai Ákos Testvérének Gás

párnak rajtok elkövetett erőszakoskodásai miatt ,

a' Bartsaiakat éppen nem szenvedhették. Ezek te

hát, minekutánna Kemény Jánost,—■ a' ki a' Tatárok

rabságából "kiszabadúlván, ekkor Magyar Ország

ban résszerént az Ipa ar Palatinus Vessetényi Fe-

rentz , résszerént a' maga Jószágaiban , . nevezetesen

Aranyos-Medgyesen (Szathmár Vár.) lakott, — egy

felől a' többi Erdélyiek r — kik a' roppant Török

adót , melly Bartsai Ákos alatt szaporodott olly

igen nagyra , felette megunták , — más felől pedig

azok az Erdélyi Nemesek , a' kik a' Törököktol ,

és a' Bartsai Ákostól való félelem miatt Magyar

Országba bujdostak ki 's most mint számkivettettek ,

úgy éldegéltek itt, a'j Fejedelemség elfoglalásá

ra ösztönözték, 's Erdélybe hivták, és ez en

gedvén a' hivásnak a' Rákóczi elszéledt katonáit is

öszve szedte és valósággal bé is ütött vólna, tüstént

mellé állottak. Kemény János megjelenvén Erdély

ben hogy ezen tselekedetének valami szint adjon,

azt hirdette, ki, hogy ennek okai, a' Bartsai

Ákostól , a' ki az ő Erdélyi Jószágait elakarta fog

lalni , szenvedett méltatlanságok 's Erdélyben a'

közönséges bátorság, és tsendesség helyre állítása

vóltak. Ekkor a' vele egyesülő Székelyekkel meg-,
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támadta a' Bartsai Ákos Seregét, mellyet az öttse

Bartsai András vezérlett, a' kit, a' megtámadtatás-

ról nem is álmodván , megvert , és Bartsai Ákost

Görgénybe békeritvén , megszoritotta. Látván Bar

tsai , hogy semmi segedelme nem érkezik , a' Ke

mény János unszolására és kénszerilésére a' rende

ket a' neki tett esküvés alól feloldozta, V kik a'

Bartsai erről szolló levelét olvasván, a' Szász líé-

geni Gyűlésben Magyar Gyező-Monpstori

Kemény Jánost Fejedelmekké is választották

1660. melly Méltóságában a' Török Császár nem a-

karván ötet megerősiteni , I. Leopold Császárhoz fo

lyamodott pártfogásért, mellyet meg is nyert. Azon

ban Bartsai se mulatta el a' Fejedelemség vissza

szerzése felett a' Török Udvarral alattomban ta-

nátskozni , a' mit megtudván Kemény János , elébb

a' Besztertzei, azután a' Medgyesi Gyűlésen pa

naszt tett a' Bartsai ellene való áskálódásai miatt

a' Rendek elött, a' kik a' Kemény panaszát igaz

ságosnak esmervén, a' rendek eránta való hajlan

dóságában bizakodó Kemény azt kivánta Bartsaitól,

hogy Görgényi Várába a' hol tartózkodott , 's ma

gános életet élt , az ö örizetét botsássa bé ; ezt te-

lyesitvén Bartsai , még se hitt neki Kemény , ha

nem már most -azt kivánta , hogy a' mellette lévő

Katonákat is, mivel ezekre neki, mint magános

embernek szüksége nints , botsássa el magától ; ezt

is megtette Bartsai ; de ezzel sem elégedett meg Ke

mény , hanem szoros rabságba tévén , Kővárra

akarta vitetni őrizet alá. A' Török Császár ugyan

is mihelyt megtudta Bartsainak a' Fejedelemség

ről való lemondását , több izben izent Kemény Já

nosnak, 's ast kivánta tőle, hogy a' fiát kezesnek

küldje , maga pedig Temesvárra menjen a' Feje

delemség jeleinek , mellyek egy Buzogány és Zász

ló vóltak, Ali Basától való által vételére, de ezek
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re Kemény azt felelte, hogy ha az Erdélyre vetett

adót elengedi , úgy elfog Temesvárra menni , kü-

lö'mben pedig nem. Ez a' kedvetlen válasz a' Nagy

Urnak természetesen nem tetszett , parantsolatot

adott annakokáért tüstént Ismael Budai Basának ,

hogy Keményt a' Fejedelemségtol fossza meg, 's

abba Bartsait állitsa vissza. Hogy tehát ' a' Török

Vezér Bartsait ki ne szabadithassa Görgényi fog

ságából, 's Fejedelemmé ne tehesse, azért akarta

őtet Kemény Kovárra küldeni, de oda meg nem

érkezhetett , mivel az úton a' Kemény pártján lé

vőktől Bépa nevű helységnél meggyilkoltatott 1661.

Azonközben a' Török Sereg már Erdély határaiban

járt, mellynek egy részét Kemény jános az I. Leo-

pold Császár Vezére Montecuculi segitségével meg

verte, de minekutánna Montecuculi nem akarván

a' Császár népét illy elpusztúlt Tartományban éhez

tetni , magát vissza huzta , 's Ali Basa ennek hiré

re Erdélybe beütött vólna, Kemény János nem

lévén Katonái a' tsata mezon többé megnem jelen

hetett , hanem Magyar Országba szaladt ' az őtet

nyomba kergeto Tatárok 's Ali Basa elött, a' ki,

minekutánna az elébb Huszton tartózkodó, azután

Tokajba illantó Keményt sehol utól nem érte vól

na , Nagy Bányáról a' meddig jött , vissza tért Er

délybe , 's ott a' Szászok követeiknek javallására ,

Apafi Mihályt Ebesfalvi KastélLyából magához hi

vatván Erdélyi Fejedelemmé tette a' rendek köz

akaratjával 's megegyezésével 20. Nov. 1661. Csak

a' Székelyek nem akarták Apafit Fejedelemnek

megesmerni , de a' kik a' Kemény János mellett

való hűségeket, 's a' neki letett hit megtartását igen

drágán fizették meg, mivel Ali Basa kiütvén fől

dökre azt tűzzel vassal mind' addig pusztitotta , mig

az Apafi erárit való engedelmességre megnem esküd

tek, így egész Erdéllyel Apafit Fejedelemnek meg
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esihertetvén , vissza ment Ali Basa Temesvárra téli ,

Kvártélyra, az uj Fejedelemnek tsak 2000. Törö

köket hagyván védelmezésére. Megtudván a' Török

őrizet kevés vóltát Kemény János, sem tanátsosai

javallásokra , sem az Erdélyiek 's Apafi intéseire ,

's kérésére, hogy a' hatalmas Török nemzetet ne

ingerelje fel ismét maga 's a' már is siralmas álla

potra jutott Erdély ellen , sem azon igéretekre ,

hogy Erdélyi jószágai birásában meg nem fog há

borittatni , sőt ha a' Török Udvar eránta megen

gesztelődik, a' rendek az eránta való engedelmes

ségre viszont vissza fognak térni , mind ezekre mon

dom semmit se hajtván 5. ezer tulajdon katonáival,

's 3. ezer Németekkel 3. Jan. 1662. Erdélybe ter

mett, hogy Apafit Segesváron békeritse 's ostrom

alá vegye. Apafi Ali Basához folyamodott segitség

ért, a' ki Kutsuk Jenői Basát, egy prédáláshoz

szokott kegyetlen embert küldvén Erdélybe, ez

véletlenül a' Nagy Szőlős alatt táborozó Kemény

János Seregére ütött , éppen mikor a' Katonák ebé

delni akartak. Szerte széllyel lévén a' Kemény

Katonái a-' jel adásra öszve nem gyűlhettek olly hir

telen, mint a' szükség kivánta, 's a' mi keveset

hadi rendbe állithatott is , tsak hamar zavarodásba

jött a' nagyobb Török erőtől nyomattatván. E'

szer-ént a' Kemény János Serege megverettetvén ,

futásnak eredt , mellyet látván Kemény tüzes vias

kodása után maga is szaladásra vette a' dolgot,

melly alkalmatossággal Lova megtántorodván leesett

arról, 's öszve tapodtatott 23. Jun. 1662.— A'

Kemény János szerentsétlen halála után

l. Apafi Mihály minden akadály nélkül meg

erősödvén a' fejedelmi méltóságban , I. Leopold

Császárhoz követeket küldött , és arra kérte, hogy

a' még Kemény János segitségére meg jelent Mon-

tecuculi által Erdélyben hátra hagyott vár őrző
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Seregeket hozná ki , a' mit meg nem nyervén a'

Kutsuk Basa alatt lévő Törökökkel Kolosvárt, mint

a' Császáriak leg nevezetesebb erősségeket ostrom

alá vette ; de ámbár tüzesen ostromolták is azt

a' Törökök ; még is ellent állottak azoknak a' vár

ban lévők, melly vitézségek a' Császáriaknak, az

Ostromlóknak a' vár meg vétele felől való re

ménységeket semmivé tévén , a' meg boszankodott

Törökök a' tér hellyeknek estek és a' körül belől

lévő városokban 's falukban kegyetlen pusztitást

vittek véghez , és igen nehezen tudta Apafi a' Tö

rök Császárnál ki eszközölni , hogy ezen rabló

tsoport, 's Szövetségeseit, és ellenségeit egyaránt

Sanyargató durva nép Erdélyből ki takarodjon

1663. A' mire Apafi erővel, és fegyveres néppel

reá nem mehetett , azt azután minden fáradság

nélkül el nyerte ; a' Császári vár örző Katonaság

ugyan is hó pénze vagy 'Sóldja ki nem adattatván,

ingyen nem akart szolgálni , mellynél fogva fel

zendülvén 's tulajdon fő tisztjeit a' várakból ki

kergetvén, Apafihoz állott 's neki hűséget is es

küdött. E' szerént a' tsendesség Erdélyben nagy

nehezen hellyre állott , de ez a' békesség jóltévő

következéseivel tsak 1682-ig élhetett, midőn a'

Tököli Magyar Országban támasztott zenebonája

Erdélybe is be hatott ; Apafi ugyan is Tökölinek

I. Leopold ellen, a' Teleki Mihály vezérlése alatt

segitséget küldött,' de minekelötte ezen tette Er

délyre nézve veszedelmes következéseket szült vól

na, a' dolgot egy felől ugyan ismét jóvá tette,

mert minekutánna Tököli a' Császáriaktól a' Tö

rökökkel együtt meg verettetett vólna , segitő se

regét vissza parantsolta, és Károlyt, a' Lotharin-

giai Herczeget, az Austriai hadi nép vezérét, nem

tsak barátságosan fogadta, hanem ennek jelen lé

tében 27. Octob. 1637. látván azl. Leopold fegy



282

verének a* Törökökön való győzedelmeit , Erdélyt

a' fellyebb emlitett Telekinek *) , aT ki a' rendek

elött nagy tekintettel birt, okos tanátsára, a' Csá

szárnak ajánlotta , olly fel tétel alatt , hogy ez a'

rendek jussait , és szabadságait , 's az oltalmába

ajánlott Apafi familiából származó Fejedelmeket

védelmezni köteles légyen, ha pedig ez egészen

ki hal , a' Fejedelemség örökség szerént való jus

sal az I. Leopold maradékára száljon , sot a' kö

vetkező 1688. esztendőben a' Császári Sereg fo

vezére Karaffa Gróf arra is reá vette Apafit, 's

az Erdélyi rendeket, hogy a' Török Felsőségről

nyilván le mondanának, és az Austriai seregeket,

mellyeknek eddig tsak a' falukban vólt szabad tar

tózkodniuk , a' várakba 's erösségekbe is bé bo-

tsátanák : más részről ellenben belso lázzadásra

adott okot , mivel ez a' dolog a' Brassóiaknak tel-

lyességgel nem tetszett, a' honnan Tanátsossaikat

fogságba tévén, fegyvert fogtak a' Császáriak el

len ; de önnön veszedelmekre , mivel Veteráni

Gróf, a' Német Katonaság vezére, seregével hir

telen • rajtok ment , 's a' zendülést el nyomván ,

a' zenebona támasztók fejeinek Beernek, és Stein-

nak a' három nemzetekbol , u. m. Magyarokból ,

Székelyekből , és Szászokból választott Birák itélet

hozások szerént fejek vétetett, mellyet látván a'

Brassói polgárok mindnyájan a' Császár hűségére

esküdtek. Ezek után I. Apafi Mihály nem sokkára

az az 1690. meg hólt, jó emlékezetet hagyván

maga után ; ugyan is jámbor , és szelid erköltsü

*) Az Erdélyieknek az I. Leopold eránt való hűségre , és engedel

mességre térések ki eszközléséért , Teleki Mihály Római Szent

Birodalombeli Grófságot kapott , melly titulussal ez a' való

ban sok , mind a' tudományokra , mind a' polgári társaságra

nézve , fényes érdemekkel ékeskedo férfiakat mutatni tudó fa

mília 1806-ig élt , midőn a' Német Birodalomból Német Szö

vetség lett, 's Felséges Urunk a' Német Császári titulus hel-

lyctt , Austriai Császári titulust veit fel.
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ember vóltba' honnan mind a' Német, mind a'

Török Császár, mind pedig az Erdélyiek szerették,

és a' Kemény János halála után senki se is hábo

ritotta meg tsendes uralkodásában, az egy Bánd

Dienesen kivül , a' ki fel fuvalkodott, 's igen gaz

dag emberlévén, a' jámbor Apafi ellen fel támadt,

de az egész dolognak , a' most emlitett Bánfi Die-

nesnek a' Bethleni várba történt feje vétetése,

végét szakasztotta. Különös ditséretet érdemel

ezen kivül még Apafi a' tudományok , 's a' tudó

sok kedvelléséért 's gyarapitásáért is, a* Debre-

czeni Collegiumnak nevezetesen esztendőnként 5.

ezer kő sót adott 's a' Sáros - Pataki Oskolát ,

mellyet Báthori 'Sófia 1672. onnan ki mozditott,

Erdélybe bé fogadta , 's a' tanuló ifjaknak a' Gyu

la Fejérvári Collegiumban helyet adott. Követte

a' Fejedelemségben a' fia

II. Apafi Mihály, ennek hűségére minekelőtte

a' rendek meg esküdtek vólna, jóllehet az I. Leo-

pold Császár helyben hagyását az I. Apafi Mihál

lyal" kötött egyeségnél fogva bizonyoson remény

lették is, elébb mindazáltal a'; Fogarasi Gyűlés

ből, a' hol az uj Fejedelemnek tejendő esküvé-

6en tanátskoztak , egy Nagy Pál nevű fő embert,

Bétsbe küldöttek , hogy a' II. Apafi Mihály feje

delemségben való meg erosittetését eszközölje ki.

Azomban niig Nagy Pál a' reá bizott Követség

gel foglalatoskodott, uj veszedelem fenyegette Er

délyt ; helyben nem hagyván ugyan is a' Török

Császár Erdélynek tölle való el pártolását, ismét

vissza akarta azt az eránta való engedelmességre

tériteni , a' honnan Tököli Imrét , a' Magyar Or

szági békételenek fejét Erdélyi Fejedelemnek ne

vezte ki , a' ki egy Törökökből , 's Tatárokból álló

sereggel Erdélybe 20. Aug. 1690. be ütvén, Heis-

lerrel a' Német , és Teleki Mihállyal , az Érdé-
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lyi hadi nép fó vezérével meg ütközött, és hosszas

vér ontás után nem esak győzedelmet nyert a'

Császáriakon , hanem magát Heislert és Doriát is

(egy másik vezért) el fogta, Teleki Mihály pedig

az ütközetben el esett, melly szerentséje által fel

fuvalkodván, Tököli Fejedelemnek kezdte magát

neveztetni ; de a' millyen könnyen el jutott a' fe

jedelmi méltóságra, éppen olly könnyen 's hamar

el is esett attól, mivel a' Bádeni Márkgróftól La

jostól meg verettetvén , Oláh Országba való futása

által mentette meg életét 4. Dec. 1691. 's követ

kezésképpen a' fejedelemségtol végképpen el tsep-

pent. Ismét hatalma alá hajtván I. .Leopold Er

délyt, Apafit a' Fejedelemségben meg erősitette

ugyan , de gyenge ideje miatt XII. Tanátsosokból

álló Kormány széket ( Gubernium ) , mellynek fe

jévé vagy Erdély Gubernátorává I. Losontzi Bánfi

Györgyöt tette, rendelt melléje 9. Apr. 1692.

Ugyan ezen esztendőben vétetett bé a' Szebeni

Gyűlésen a' Leopold Császár parantsolatjára Beth

len Miklós által 1691. készittetett Leopoldinum

Diploma is, melly az Ország levél tárába tevőd

vén bé , Erdély mind polgári , , mind vallásbeli

szabadságának mind e' mái napig fundamentoma.

Azon 18. Czikkelyék, mellyekből ez a' Királyi

függő petsétes levél áll , ezek :

- 1 ) Az ifjú Apafi Mihály Fejedelemségéről

való bizonyossá tétel, ha arra való lessz.

2 ) Hogy több Catholicus Szerzet bé nem

megy Erdélybe, azon Szerzeteken kivül , mellyek

addig ott vóltak.

3 ) A' régi Királyok , és Fejedelmek ajándé

kozásinak meg erősitése.

4 ) Az Erdélybe bé vett szokásoknak , Tör

vényeknek , Törvénykezéseknek , és addig való sza

badságoknak meg erősitése.
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5) A' helybe hagyott és öszve szedegethe

tett Kendereseknek , és a' Szászok különös polgári

jussaiknak meg erositése.

6 ) Mindenféle Tisztségekre tsak a' Hazafiak

ál Iktatása.

-7 ) A' hüségtelenség, és magva szakadás jus

sán keresett jószágoknak az érdemes Hazafiaknak

való ajándékozása.

8 ) A' F6 Tisztségekre való minémüségek.

9) A' Tanáts Tábla, és az Itélö mestereknek

felállittatása.

10) Az Erdélyi Gubernátor Hivatala. „

11) Minden esztendőben Ország Gyűlések

tartása. *

12) Az Ország esztendőnként való adója.

13) A' rendes adón felyül való adóknak el-

töröltetése.

14) A' Székely Nemzet Szabadsága.

15) A' Szabad Kereskedésnek meg engedése.

16) A' Dézmák árendájának a' birtokosoknál

való meg hagyása.

17) Az Erdélyben lakó Német oltalom Se

regeknek jobb rendbe való szedések.

18) A' Szász Nemzeten való postálkodásnak,

és ingyen való gazdálkodásnak el törlése. — II.

Apafi Mihály a' Tejedelmi méltóságot kevés ideig

használta , mivel némelly zavarosban halászni sze

rető Urak I. Leopold Császár elött azzal vádolván

el, mintha a' Török Udvarhoz vólna hajlandó,.

minden izetlenkedés el kerülése végett feleségével

Bethlen Katalinnal Bétsbe ment lakni, 's a' feje

delemséget Leopoldnak engedte által , Ő pedig

Romai Szent Birodalombeli Herczeg titulussal 's

10. ezer forint esztendei fizetéssel Bétsbe maradt

egész haláláig, a' hol 1713. maga, 1714. pedig

a' felesége is minden örökös nélkül meg hóltak.
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E' szerént a' két Apafiakkal való kötés, 's a' ren

dek ebben való meg egyezése szerént a' Fejedel

mi méltóság

I. Leopold Császárra szállott, a' ki Erdélyhez

való jussát, a' Török Udvarnak a' Karloviczban

1G99. kötött Békesség pontjai szerént egész Er

délyről való le mondása által is, meg erosilette.

Ez idő ólta Erdélynek, mellynek Mária Thérézia

Nagy Fejedelemség nevet adott, Magyar Ország

gal ugyan azon uralkodói lévén , lássuk

7. Magyar Ország Históriáját j

mellyben az eddig elő adott Státusok Történeteik le

irása is , mint egy közép pontban , az ezzel

való egyesülések idejétől kezdve , öszve

, huzattatik.

A. B é vezetés.

iVz a' tartomány, mellyet ma Magyar Országnak

nevezünk a' hajdani Pannóniának , Dácziának ,

Nagy Morva Országnak , és a' Jászok birtokának

lette egy részét. Ezek közzül : 1 ) Pannónia a'

Cetius hegye, az Ister vagy Duna, és Száva vi

zek közt feküdt és felsőre , 's alsóra osztatott ;

amazt Első Konzuli Pannóniának nevezték a' Ró

maiak, 's Austriának , Styriának , Kárinthiának ,

a' Cetius hegyén innen lévő Kárnióliának egy ré

szét , a' tul a' Dunán eso Magyar Országot a' Rába

vizéig, 's Horvát Országnak nagy részét foglalta

magába , ennek pedig Második Konzuli Pannónia

neve vólt, és a' Dunán tul lévő Magyar Ország

többi részéből, melly a' Rába, Duna, és Dráva

közt fekszik , továbbá Tót Országból , és Bosz

niából , 's Szerviának Belgrád körül eső részéből
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állott. Mind a' kettőnek a' Dráva , és Száva közt

fekvő része vizközi, parti Pannóniának, Száviá-

nak, és Valeriának is neveztetett , melly utolsó

nevét vagy Illyricumnak Valeria nevii várossától ,

vagy a' Diocletianus Római Császár Valeria nevű

leánnyától kapta: — 2 ) Dácziát határozták ,

északra a' Karpát hegyei ,, és a'Hierasus vagyPruth

vize: eiocztatott parti, — melly ma a' Tiszán tul

lévő Magyar Országot , közép , — melly Erdélyt ,

és hegy allyi (alpestris) — melly most Moldvát,

és Oláh Országot teszi , — Dáeziára ; — 3 ) Nagy

Morva Ország az Albistól (Élbe) a' Garanig ter

jedt ki ; — végre 4) a' Jászok földje a' Garan,

és Tisza vizek közt feküdt. — A' mai Magyar Or

szágot tévő részeiket ezen tartományoknak kü-

lömbféle nemzetek lakták ; leg régibb lakosai vól

tak pedig a' Pannónok , Gepidák , Géták , Mor

vák vagy mint akkor neveztettek Marahanusok ,

Jászok , Dákusok , és más Szarmata , 's Tót ere

detű népek, kik természeti szabadságokkal tsen-

dességben éltek egész Augustus Római Császárig,

a' kinek Uralkodása alatt kezdtek először esmere-

tesek lenni. Augustus ugyan még nem éreztette

velek a' Római fegyvereket, de az ölet fel váltó

Tiberius, utóbb pedig Trajanus K. Sz. után az I.

Században a' mostani Magyar Országot meg

hódoltatták , melly idő ólta ez Római Uraság alatt

vólt , a' Vandalusoknak , és Gothusoknak ' a' Ró

mai birodalomba való bé ütésekig , kik a' belső

zűrzavarok miatt romlásához siető Birodalom

gyáva Császárai alatt meg telepedtek abban 's bir

ták is a' IV. Századig, midőn

B. sí' Hunnusok

Krisztus Születése után 574. esztendőben Ba-

lamber vezérek alatt , a' Caspium Tenger és Mo
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eotis tava közt fekvő lakó hellyekből , — a' hova

eredeti hazájokból , melly a' Chinai Birodalommal

vólt határos , vándoroltak ki , a' Peustól, egy párt

ütő Hunnus vezértől , Országából ki üzettetett Pu-

nuchus vezérlése alatt 93. eszt. -— a' felette való

el szaporodás miatt 1,080,000-en felkerekedvén,

Europába jöttek. Az utjokban lévő Nemzeteket,

résszerént meg győzvén , résszerént magokhoz vé

vén, a' Gothusokra ütöttek, a' kik a' Dnieper vagy

Boristhenes vizétol Délre a' Dunáig, nap nyugolra

pedig a' Tiszáig fekvő földet, és igy a' mai Oláh

Országot, Moldvát, Erdélyt, Magyar Országnak

Erdéllyel határos részét a' Tiszáig, és a' Fekete

tenger mellett lévő tartományoknak északi részét

birták. Eloször is a' nap keleti Gothusokat (Ostro-

gothi ezen Német szótól „Ost" napkelet) támad

ták meg, kiknek Dácziában lakó Királlyok Ama-

narich vagy Ermenerich a' rajta erőt vevo Hun—

nusoktól való féltében maga magát meg ölvén , el

foglalták Dácziát , 's. a' többi tartományokat is

egészen a' Dunáig. Azután a' Vizigothusokat vagy

nap nyugot felé lakó Gothusokat (neveket ezen

német szótól kapták, West az az nap nyugot), kiket

Moesiában Válens Császár telepitett meg , akarták

meg támadni. Ezeknek két Királlyaik vóltak, u. m.

Athanaricus és Fritigernus. Értésekre esvén a' Vi-

zigothusoknak a' Hunnusok Szándéka , annyira meg

rémültek , hogy lakhellyeket oda hagyván, a' Du

nán által akartak költözni, 's a' Duna partjára

gyűlvén, Valens Császárt kérték, hogy botsása ál

tal őket. Valens ezt Fritigernusnak meg is engedte,

a' ki a' Tasfalusokkal által költözött a' Dunán ,

Athanaricust ellenben nem botsátotta keresztül az

alatta lévő Tervingekkel, minthogy annakelötte há

borúja vólt vele , a' honnan Athanaricus Dátziába

vonván magát , itt hihető önként meg adta a' Hun
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busoinak magát 's ezektől barátságokba felvétetett.

Dácziát a' Hunnusok e' szerént K. Sz. után 376. el

foglalván , innen Moesiába 's Thrácziába több iz

ben béütöttek, sőt a' fellyebb emlitett Fritigernus-

sal, a' ki Valens Császártól elpártolt, kezet fog

ván , nem tsak győzedelmeskedtek a' Római hadi

Seregen , hanem magát Valenst is , midőn egy

kunyhóba bujt vólna belé égették 379. Ezen sze-

rentséjekben elbizván magokat, Nagy Theodosius

Császár Uralkodása idejében már nem tsak Thrá-

cziát, hanem Görög Országot is kezdték háborgat

ni , de ez a' vitéz Császár 379. őket igen megver

vén , többé ellene fegyvert fogni nem mertek. A'

Balamber 387. történt halála után Charaton lett á'

Hunnusok Vezére , a' ki Theodosiussal barátságban

élt. Ezt követte 400. Uldinus, vagy Udinus, a' ki

Arcadius Napkeleti Császártól segitségül hivattat

ván ,- Gainát megverte, és Konstántzinápolyt a' Go-

thusoktól való félelemtol megmentette. Olasz Or

szágban Radagaisust , a' ki a' Gothusokkal , 's más

barbarus nemzetekkel egyesülvén nagy pusztitáso

kat vitt véghez, meggyőzte; és Seregét széllyel

verte 406. Uldinust, Mundzuchus, vagy más ne

ven Bendeguz váltotta fel 411. Ennek viselt dolgai

ról ugyan a' História halgat, annyi mindazáltal bi

zonyos, hogy a' Rómaiaknak függésben kellett tőle

lenniek , mivel Aetiust kezesül adták neki , a' ki az

ifjú Attilával együtt nevelődvén fel, a' Hunnusok

hadakozások módját , 's mesterségét is megtanulta

egyszer'smind , és aí mint alább elő fog adódni At

tilának veszedelmes^etélkedő társa lett; melly ke

zesség adást a' Rómaiak önkéntJiizonyosan nem tse-

lekedtek , hanem ha kéntelenségből. Mundzuchus

meghalván, a' Hunnusok Országát 428. táján a' fiára

Attilára, hagyta, a' ki nemzete tekintetét 's ha-

talíüat a?' legmagasabb póltzra felvitte , és a' Hun-

ml"' 19
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nus nevet rettenetessé tette. Ez először az Octár , és

Iluás Tutorságok alatt kezdett az Öttsével Blédával

vagy Budával együtt uralkodni , meghalván pedig,

minekutánna a' Jászokat (Jazyges) 's több Duna

mellyéki népeket meghódoltattak, 's az Ország ha

tárait kiszélesitették vólna, a' Tutorai , nevezete

sen Octár 430. és Ruás a' tőle elpártolt, 's a' Nap

keleti Császárhoz II. Theodosiushoz álló Amaldzu-

rok ellen való táborozása alkalmatosságával 4'34.

maga vette által Attila a' Kormányt , mintegy 30.

esztendős korában, az Öttsét Budát megölvén,

melly tselekedetének okát tudni nem lehet. Mihelyt

a' fő hatalmat kezébe vette, tüstént megtámadta II.

Theodosiust, hogy a' Ruással kezdett hadnak vé

get vessen; hanem a' Császár, a' már Thrácziában

prédáló Attilához követeket küldvén , vele békesség

re lépett, a' többek közt azon feltétel alatt, hogy

a' Görögök neki esztendonként 700. font aranjot

fizessenek. Megigérte ezt II. Theodosius , de vagy

meg nem tartotta, vagy Attila minden igaz ok nél

kül belé akart kötni , az egyeség felbomlott 's At

tila a' Napkeleti Birodalom Tartománnyaiba 447.

béütvén, a' Császáron, a' kit véletlenül támadott

meg , győzedelmeskedett , Moesiát , Thrácziát , és

Illyricumot feldulta , és egész Thermopylaeig nyo

mult. Hogy tehát Theodosius Birodalmát több ve

szedelmeknek tárgyul ki ne tegye , Maximinus és

Orestes két fő emberét követségbe küldötte Attilá

hoz , kik tőle akármelly terhes feltételek alatt is bé

kességet kérjenek ; de szerentsétlen kimenetellel,

mivel a' tolmáts Bigilás a' 11. Theodosius rendelése

szerént 100. font aranyot osztogatván ki az Attila

test örző Katonái közt, ezeket az Attila meggyil

kolására kiakarta bérelni, a' mi kitudódván Atti

la Theodosiusnak ezen tettéért a' követeken méltó

képpen bosszút nem állott , hanem megelégedvén a'
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Bigilás tömlötzbe vetésével, a' Császár alatsonysá-

gát azzal bosszulta meg, hogy Orestest a' nyakába

akasztott pénzes erszénnyel küldötte haza , ez által

hit szegését kivánván a' Császárnak szemére hányni.

Theodosius szándékának napfényre jövésén megijed

vén, ismét követeket küldött Attilához, kik gazdag

ajándékok és sok kérések által nagy nehezen végre

megengesztelték őtet, esztendei adót igérvén néki;

hanem a' békesség hasznával Theodosius nem élhe

tett, mivel a' következő 450." oszt. meghólt, Mar-

tianusra hagyván a' Császári Méltóságot , a' ki ám

bár kereken megizente Attilának , hogy ő a' II. Theo-

dosiustól igért adót nem fizeti , Uralkodásának egész

ideje alatt a' Hunnusoktól még is nyugodalomban

élt, minthogy Attila a' Napnyugoti Birodalmot

tette prédálásainak tárgyává , e következendő okok

nál fogva a) hogy Honoria, a' IIJ. Valentinianus

napnyugoti Császár testvér huga Attilának alattom

ban gyürüt küldvén , magát neki feleségül ajánlot

ta, és jegybe a' Napnyugoti Birodalom felét Ígér

te ^ hanem ezen házasságot Valentiniánus véghez

menni nem engedi; b) meghalván Clodio a' Fran-

cusok Királlya, az Országot Meroveus, az ifjabb

fia akarja elfoglalni , a' kit tzéljában a' Bómaiak ve

zére Aetius is segitene; az idősebb Clodio ellen

ben , a' kinek kellene igazság szerént az Országlás-

ra jutni , őtet hivta segitségül , következésképpen

két ellenkező fél pártját védelmezvén , tsak fegyver

által lehet a. dolgot eligazitani. Megtudván az At

tila rettenetes készületjeit III. Valentinianus , az ak

kor Frantzia Ország déli részeiben lakó Vizigothu-

sokkal, — a' kik ellen szándékozott egyszersmind

Attila , az Afrika szélén és Spanyol Országban meg

telepedett Vandalusok Királlyának , Gensericusnak

kérésére menni, — és a' Meroveus pártján lévo Fran-

cusokkal egyesitette magát. Attila hasonlóképpen

19*
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több nemzetekkel , u. m. az Ostrogothusokkal , Ge

pidákkal , Quadusokkal, Herulusokkal , Marcoman-

nusokkal és több másokkal állott szövetségbe és

800000. főből álló roppant hadi Sereget állitott ki,

mellyel 451. megindulván, először is Pannóniát fog

lalta el, azután Német Országba ütött bé, a' hol

szörnyű prédálást vivén véghez , egész Frantzia

Ország közepéig , nevezetesen Orleansig benyomúlt,

a' honnan értésére esvén az Aetius Rómaiakból ,

A tanusokból, 's Vizigothusokból álló Seregének fe

lévaló közelgetése, vissza huzta magát 's Campániá-

ban a Catalaunumi (Chalons sur Marne) térségen

táborba szállott , a' hová megérkezvén Aetius is

Theodosius a' Vizigothusok, Sangibanus az Alanusok,

és Meroveus a' Francusok Királlyaival 's ezeknek

segitő Seregeikkel, megütközött a' két hatalmas Ve

zér egymással és a' reggeli 9. órától fogva , késő

éjtszakáig tartott iszonyú vérontás 's a' két részről

180. ezer bajnokoknak , — kik közt vólt Theodo-

ricus a' Vizigothusok , és Gundaricus a' Burgundiaiak

Királlya is, — elesése után is, tsak nem egyenlő

hadi szerentsével választotta el a' setétség a' két Se

reget egymástól. Közönségesen mindazáltal Attila

tartatik meggyőzettetett lelnek, mivel táborát kaszás

szekerekkel körül vévén, többé reá nem mert ab

ból az ellenségre ütni , és lovasainak nyergeit rakás

ra hordatta , hogy azon esetben , ha Aetius reá fog

ütni, azokat felgyújtsa , maga pedig a' lángok köz

zé ugorjon; de Aetiusnak sem lehetett jobb dolga,

mivel sem az ütközetet nem merte megujjitani,

sem a' Német Országot pusztitó Atíilát üldözni

nem mérészelte. A' következő 452. észt. Honoriá-

tól ösztönöztelvén , Olasz. Országot tette tsata piat-

Uá; legelőször is Aquileja , melly kapuit elötte bé

zárta, érezte a' Hunnusok hatalmát, kik ezt a' sze-

rentsétlen Várost hosszas ostrom után, — mellyet
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már abba akartak hagyni és tsak egy a' fiait vivo

Gólyának a' városból való ki repülését jó jelnek

magyarázván , ujitottak meg ismét , — végre még

is meg vették és kegyetlenül fel dulták. Innen Attila

Ravenna, Padua, Mediolanum Mutina, 's több más

Olasz Országi városok alá menvén , ezeket is ön

ként való fel adás által el foglalta, sőt már Rómát

magát szándékozott meg venni, de Katonái meg

lévén prédával terhelve , nem igen mutatták a' to

vábbi Olasz Országban való kóborlásra kedveket ,

azomban meg hallotta Aetiusnak a' nap keleti Csá

szár Martianus segitö seregével való közelgetését

is , és igy ezen okoknál 's nem a' Nagy Leo Római

Pápa elött való meg rémülése miatt (mint némelly

Történet irók irják) vissza tért Dácziába , hogy Ae-

tius az öothon nem létében ötet onnan ki ne szorit-

tsa. Haza jövén Dácziába, midőn Ildicoval , kit

némellyek a' Baktrianusok, némellyek pedig a' Fran-

cziák Királlyok leánnyának állitanak, menyegzői

pompát tartott vólna, az orra vére, melly gyakran

meg szokott indúlni, a' torkára folyván, meg fult

454. és három ' egymásba helyheztetett koporsók

ban , mellyek közzül a' belső arany , a' középső

ezüst és a' külső vas vólt , el temettetett.

Az Attila halála a' Hunnusok Országának végső

romlását is maga után huzta ; a' Creca nevű fele

ségétől való három fiái Ellák, Dengezich és írnák

vagy Hernák ugyan is az attyok roppant Birodal

mát a' köztök támadt vissza vonások által el vesz

tették ; Dengezich t. i. az Ország fel osztatását sür

gette, Ellák ellenben azt tellyességgel nem akarta,

hanem maga szeretett vólna az egésznek Ura lenni;

ebből tehát természetesen meg hasonlás lett a' test

vérek közt, sot utóbb egymás ellen is támadtak ,

a' mit a' szomszéd nemzetek hasznokra forditván,

a' Hunnus jármot magokról le ráztuk. Leg először
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is a' Gepidák Királlya Ardaricus pártolt el töllök ,

kit Ellák ismét a' maga eránt való engedelmességre

akarván vissza tériteni , haddal támadott meg , de

ütközetre jövén a' dolog, Ellák 30. ezer Hunnu-

sokkal el esett , 's Dácziát , vagy a' mai Oláh Or

szágot , Moldvát , Erdélyt , és Magyar Országnak

Erdéllyel határos részét a' Tiszáig a' Gepidák fog

lalták el. Ezek szerentsés elő menetelekkel a' többi

Hunnus felsőséget esmerő népeket is fel serkentet

ték a' magok szabadságok vissza szerzésére, a' mil-

lyenek vóltak a' Herulusok , Quadusok , Rugiusok,

Marcomannusok és Ostrogothusok , melly utolsók

ezen kivül még a' nap keleti Császár engedelmével

Pannóniát is magokévá tették. A' még életben lévo

két testvérek Hazájokból e' szerént ki szorittat

ván a' Fekete Tengerhez szaladtak 's a' Hunnusok-

nak nagy részek a' Pruth, Dnyeper és Dniester fo-

Iyó vizek közzé , a' hol az elött az Alanusok és

Gothusok . laktak , huzta meg magát, Dengezichet

uralkodójává tévén; némely részek pedig a.' Du

nának a' Fekete Tengerbe való szakadásánál tele

pedett meg irnák alatt. De ezen lakó hellyek is a'

Hunnusoknak, nem sok idő mulva igen keskeny

határok közzé szorittatott, mivel meg nem eléged

vén a' hatalmok alatt lévő birtokaikkal, az Ostro-

golhusokat is, mint el pártolt jobbágyaikat, ismét

meg akarták hódoltatni , de ezeknek Valemir nevű

Királlyoktól meg verettetvén , Dengezich Országát

is el vesztette, 's Imáknál keresett lakó hellyet,

mellyel a' két testvérek alatt lévő Hunnusok kén-

telenittettek meg elégedni. Minekutánna pedig itt

se nyughattak , söt Dengezich I. Leo nap keleti Csá

szárt is meg merte vólna támadni, Ánagastus a'

Császári vezér 469. az ütközetben őtet nem tsak

meg verte, hanem el is fogta, 's a' fejét Konstáh-

tzinápolyba küldötte , a' hol azt karóba huzták.
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írnák a' leg kissebb fia Attilának , a' báttya sze

rencsétlensége után a' Hunnusok némelly részével

Europai Scythiába költözött, 's a' Boristhenes és

Tanais közt telepedett meg, melly főldet a' mara

dékai is, CJturgurokra , és Cuturgurokra oszolván

el , sokkáig birtak, végre pedig a' Históriából egé

szen el tűnnek. Az Attila Hunnusaitól, a' kik a'

Gepidákkal meg egyezhettek és igy a' Dácziáhan

való maradásra szabadságot nyertek, vették a' mai

Székelyek torsok attyai is lételeket. Vége lévén 95.

eszvendei fen állása után 469. a' Hunnusok Orszá

gának , ismét egy Asiai nemzet

C. Az Avarok

Jelentek meg Magyar Országban Khágán nevű

Tezérjek alatt, a.' kik Evagrius, egy VI. Század

beli Görög írónak munkája szerent , minekelötte

Európába jöttek vólna , a' Kaukasus hegyén túl

lévő térségen laktak, a' hol Országok 555. a' szom

széd Törökoktől fel forgattatván , ezen lakó hel-

lyeket oda hagyták 's a' Hunnusok példája szerént

Európa felé indúltak , melly utjokban a' Duna part

jaihoz érvén, egy Kandich nevű követet küldöt

tek I. Justiniánus nap keleti Császárhoz, a' ki elött

amaz, Menander , egy VI. Századbeli író szerént ,

igy szollott : „Meg jelent előtted. Császár , egy igen

erős nemzet , a' ki minden ellenségeidet meg fogja

győzni , ha vele frigyet kötsz : ezt mindazonáltal

tsak úgy éred el , ha neki drága ajándékot, eszten

dőnként való adót és lakó hellyül jó, és alkalma

tos földet fogsz adni." Justinianus öreg ember lé

vén nem akarta az Avarokat fel bosszantani , és

velek hadba keveredni , Ymég adta nekik'kivánsá-

gaikat, de olly fel tétel alatt, hogy a' Birodalom

Cfjíenségei ellen -hadakozzanak , igy gondolkozván

Justiniánus , hogy akár győznek az Avarok, akár
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nem , 5 mindenik esetben egy formán nyér , mert

ha győznek, akkor mostani ellenségeitol, a' Hun-

' nus nemzetektől és a' Gepidáktól menekszik meg,

ha pedig az Avarok győzettetnek meg, úgy ezeket

fogja a' nyakáról le rázni ; ellenben , ha kérése

ket nem tellyesiti , a' Birodalom ellenségeinek szá

mát a' hadakozó Avarokkal fogja szaporitani. Tel-

lyesitették is a' szövetség fel tételeit az Avarok, 's

leg először is a' Fekete tengernél lakó Hunnus né

pekre ütöttek , meilyeken gyözedelmeskedvén , a'

Gepidákat támadták meg, kiket hasonlóképpen meg

győzvén , Dácziát el foglalták 557. a' hol meg te

lepedvén, az I. Justinianus Császár 565. történt

haláláig tsendesen viselték magokat , mivel ez aján

dékokkal járt körülöttek. De már II. Justinus, a'

kitől Targitius nevű követjek által az I. Justiniá-

nustól fizettetett adót hasonlóképpen meg kiván

ták , sem ezt , sem ajándékot nem adott nekik, sőt

fegyverrel fenyegette őket. Nem lettzett ez az Ava

roknak, de még sem mertek Justinus ellen fegyvert

fogni , hanem I. Khágánjok alatt elébb a' nap nyu-

goti tartományokra ütöttek , a' hol Sigebertust , a'

Frankusok Kiráílyát meg vervén , ez tsak drága

ajándékokkal nyerhetett töllök békességet. A' hadi

dksőséget egy másik szerentse követte ; Narsest

ugyan is egy érdemekkel tellyes vezérét II. Justi

nus némelly ellenségeinek vádjára, főképpen pedig

a' Császárné Sófia sürgetésére Olasz Országból, a'

hol az Ostrogothusok Országát Totilas és Tejas alatt

fel forgatta , vissza hivta Konstantzinápolyba , sőt

Patriciusi méltóságától is meg fosztotta. Az inkább

jutalmat reménylő , mint illyen méltatlanságtól

tartó Narses a' II. Justinus háládatlanságának meg

bosszújlására, az ezen idő tájban Pannóniában lakó

Longobárdusokat , Alboinus Királlyok alatt Olasz

Országba hivta, a' ki engedvén a* Narses hivásá-
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nak, Pannóniát azon fel tétel alatt, hogy ha Olasz

Ország neki nem tettzene, azt ismét vissza kaphassa,

az Avaroknak engedte által 568. Résszerént tehát .

a' nap nyugoton tett próba tételek szerentsés el

sülése , résszerént Országjok meg nagyobbodása

által neki bátorodván , várva várták az alkalma -

tosságot a' Justinus ellen valo támadásra, mellyre

ez okot nem mervén szolgáltatni , ok magok kö

töttek belé a' Császárba, ollyanokat kivánván tölle,

mellyekre tudták előre, hogy Justinus nem fog reá

állani , u. m. 1 ) hogy adja vissza nekik Szirmiumot;

2 ) a' Justiniánus halála ólta el mulasztott adót te

gye le , és 3 ) ezután ő is esztendonként adót fi

zessen. Ezek sokkal terhessebb fel tételek vóltak ,

mint sem Justinus telyesithette vólna azokat, a'

honnan Tiberius nevű vezérét ellenek küldötte*, a'

ki velek meg ütközvén, tökélletesen meg verette

tett, mellyen a' Császár meg remülvén 80. ezer

font esztendei adó fizetés alatt kéntelenittetett velek

békességre lépni , mellyet az Avarok meg is tartot

tak, sőt a' II. Justinus után következő Tiberiust

segitették is a' Persák > Királlya Chosroes ellen , a'

kit a' Görögök leg inkább az ő segitségekkel győz

tek meg 579. Ellenben Maurilius, a' ki Tiberiust

a' Császári székben fel váltotta , nem akarván a'

Birodalmat ezen terhes adóval sanyargatni , az

Avaroknak kereken meg izente , hogy ö azt többé

nem fizeti, sőt Priscus nevű vezérje a' Dunán túl

lakó , 's az Avarokkal szövetségben lévő Slavuso-

kat is kezdte háborgatni, mellyen az Avarok II.

Khágánja meg bosszankodván Moesiát , és Thrá-

cziát kegyetlenül fel dulta , és a' Császár Commen-

tiolus nevű vezérét úgy meg verte , hogy alig tu

dott ez maga a' tsata mezőről egynehányad magá

val el illantani , a' többi Katonái pedig, vagy el

estek az ütközetben vagy el fogattak. Ezen szeren
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tsétlen táborozását a' Mauritius1 vezérének talám

az egész Birodalom vég pusztulása követte volna ,

ha a' kegyetlen Avarok még kegyetlenebb Khágán-

jok táborában dög halál nem támadt vólna, melly

népének nagy részét, 's hét fijait is el ragadta.

Meg rémülvén ezen tsapáson a.' Khágán , hajlott

a' Mauritius követjeinek, — kik reménylvén , hogy

ez az Ostor a' gyozedelmei által, fel fuvalkodott

Khágánt meg alázta, éppen a' dög halál meg szü-

nésekor jelentek megnálla,— kérésére, és békességre

lépett a' Görögökkel ezen kötés alatt, hogy az ö

Országa, és a' nap keleti Birodalom közt a' Duna

legyen határ, *s a' 80. ezer font esztendőnként való

adó 20. ezerrel szaporodjék. Ugyan ezen békesség

kötés alkalmatosságával meg kinálta a' Khágán

Mauritiust azon 12. ezer rabokkal is, a* kiket a'

Commentiolussal való ütközetben fogott el , ha

mindenikért egy egy arany pénzt ád, a' mit a'

fösvény Mauritius nem tselekedvén , a' dühös Khá

gán ezen szeren tsétleneket mind egy lábig le vá

gatta, melly utálatos tette miatt Mauritiust alatt

valói annyira meg vetették, hogy hellyébePhocast'

tették Császárrá, a' ki Mauritiust házanépével együtt

ki irtotta az" élok közzül. Napkeletet rémülésbe

hozván, napnyugotra ment a' Khágán, és ottFo-

rojuliumot (Friaul ), meg vervén elébb Gilulfus-

nak az ide való Herczegnek seregét , sőt magát is

meg ölvén , meg szállotta , és ezt az erős várost

Romildának a' Herczeg Özvegyének, a' ki neki a*

vár fel adását meg igérte, ha őtet feleségül fogja

venni , árulása által igen könnyen meg is vette ,

melly tselekedetét Romildának a' Khágán azzal kö

szönte meg, hogy ötet hazája el árulásáért eleve

nen nyársba vonatta, igy szólván: ,rA' hazáját el

árúló asszony illyen, és nem m£s férjre érdemes";

azután gazdag prédával Dácziába vissza tort. Ax
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Avaroknak ezen nagy hatalmok a' 602. meg hólt II.

Khágánt fel váltó III. Khágán alatt is tartott, nem

tsak Phocas , hanem Heraclius nap keleti Császárok

uralkodások idejében is , sőt Heraclius követség

gel is meg tisztelte a' Khágánt ""s Heraclea város

sába hivta barátságos tanátskozás végett , de a' ra

vasz Khágán oda való menetelét tettetvén, hirtelen

nagy sereget küldött bé Thrácziába , hogy Hera-

cliust bé keritse, 's elfogja, melly álnok szándé

kát a' Khágánnak meg tudván Heraclius paraszt

ruhában egy jó paripán a' városba szaladt , minden

kintsét, és mig Császári palástját is az Avaroknak hagy

ván. Ezen alatsonyságot mindazáltal ez úttal Hera

clius meg nem bosszulta , sőt a' Khágánnal békes

séget kötött, mivel a' Persákkal lévén háborúja,

nem akart két ellenségtol körül vétetni ; de eléb-

beni nemtelen tettét a' Khágán uj húséglelenséggel

tetézte, mivel megegyezvén alattomban a' Persák

Királlyával, mig a' Császár Asiában táborozott,

az alatt a' Khágán magát Konstántzinápolyt szállot

ta meg 626. hanem szerentsétlen ki menetellel, mert

hajói aprók lévén, a' szélvész miatt többnyire el

merültek, 's a' rajtok lévő Avarok a' tengerbe vesz

tek , és tsak kevesen térhettek vissza Dácziába. Ez

idő ól ta mindég hanyatlott az Avarok szerentséje,

's hatalma , mellynek következése a' velek szövetsé

ges népeknek tőllök való el pártolása lett ; leg elsőben

is a' Bolgárok állottak el az Avaroktól, és Kubrát

nevű Fejedelmek alatt Heraclius alá adták mago

kat 635. 's Dácziának nagy részét is el foglalták

töllök. Ezt a' szerentsétlenséget 640. ismét más kö

vette ; ekkor ugyan is a' Lengyel Országból és Szi-

léziából ki jövő Chrobát, 's a' Cseh Országból,

Misniából , és Morvából ki vándorló Serbus , vagy

Sorbus nevű Slavus nemzetek Dalmátziát foglal

ták el töllök a' Heraclius engedelmével , és ez az
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eredete a' mai Horvát Országnak, Boszniának, Szer

viának 's Dalmátziúnak.

Nap kelet és Dél felé vallott károkat az Ava

rok nap nyugoton akarták helyre hozni , 's az itt

lakó népekkel a' VII. 's VIII. Században is mindég

hadakoztak; leg szerentsésebbek vóltak pedig a'

Bojusok ellen , a' kiket meg győzvén , birtokaikat

az Enns (Anisus) vizéig, melly akkor Bojoáriát,

vagy a' mai Baváriát választotta el Austriától, ki

terjesztették 649. melly tartománynak 's a' még

nállok maradt Pannóniának birásában a' szomszéd

nemzetekkel, u. m. a' Carentánusokkal, 's Bojusok-

kal való számtalan tsatázásaik mellett is , egész

Nagy Károlyig , a' ki őket végképpen meg alázta ,

meg maradtak. Desiderius a' Longobárdusok Királ

lya ugyan is a' Pápa birtokát, mellyel Kis Pipinus

a' Nagy Károly attya ajándékozott vólt a' Római

Pápáknak, el akarta venni, és Carolomannusnak

a' Nagy Károly testvérének, a' ki neki veje volt,

a' fiait akarta az Olasz Országi Királyságra emelni ;

Károly a' Pápától segitségül hivattatván , Desideriust

meg győzte , 's fogva vitte magával Német Ország

ba. Károlyt ezért a' Desiderius másik veje II. Tha-

sziló Baváriai Hertzeg a' felesége Luitberga unszo

lására , haddal támadta meg ; de minthogy maga

ezt a' vakmerő lépést tenni nem mérészelte , az Ava

rokat is magához vette , kik a' fegyvert még akkor

se tették le, midőn Thassilót Károly szép szin alatt

Ingelheimba tsalván el fogatta, hanem bé ütöttek

Olasz Országba, de a' magok veszedelmekre, mivel

Nagy Károlytól meg verettetvén, 10. ezer ember

veszteséggel kéntelenittettek hazájokba vissza térni

788. Ezen szerentsétlenségeken nem tanúlván ismét

kezdtek a' Frankusok Tartománnyaiknak alkalmat

lankodni , melly nyughatatlanságoknak ujra drágán

megadlák az árrá t, mivel résszeréntKárolytól magától,
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résszerént pedig a' fiától Plplnustól meg gyozettet-

vén , Seregeiknek nagy részét el vesztették. A' két

szeri kemény meg verettetés se hozta az Avarokat

józanabb gondolatra , mivel mig Károly a' Szászok

meg hóditásával bajoskodott, az .alatt az Avarok

harmadszor is fegyvert fogtak Károly ellen, a' ki

ezen nyughatatlan nemzetet tökélletesen el nyomta,

Ringjeket vagy erőségeiket el foglalta 796. és a'

Pannónia pusztitásától Thudun nevű Khágánjoknak

tsak azon igéretére szünt meg , hogy egész népével

együtt a' keresztény vallást bé fogja venni , melly

Károlyt , mint a3 Kereszténység igen buzgó téritő

jét ez uttal is meg engesztelte. A' hatalmas Avarok

nemzete ezen sok pártoskodások , 's az innen támadt

háborúk miatt a' IX. Század elején már olly kevés

re olvadt, hogy Theodorus nevű Khágánjok a' szom

széd Tót nemzetektől való háborgattatása miattCar-

nantum, melly a' Bétsen alól lévő mai Petronell

hellyén feküdt, és Sabariavagy a' mai Szombat

hely közt lévő kevés főldön kért magának lakó hel-

lyet , a' hol meg telepedvén minden erőtlenségek 's

kevés számok mellett is a' rajtok uralkodó Frankus

Fejedelmek ellen gyakran pártot ütöttek, és vagy

ezek irtották ki őket egészen pártoskodásaik miatt ,

vagy a' Slavus nemzeteknek , nevezetesen a' napon

ként jobban el hatalmasodó Marahánusoknak

lettek prédáivá, mivel 826. ólta a' Históriában töb

bé semmi emlékezet sínts a* Pannóniai Avarokról;

a' Dácziaiakat pedig még 802. el törölték Nicephc—

rus Görög Császár uralkodása idejében az alsó Moe-

siában lakó Bolgárok.

D. A! Magyarok.

Magyar Országnak, melly a' nemzetek vándor

lásától fogva az egymást hab módra el ütő Barba-

rus népeknek tsatázó piatzul szolgált, végre állan
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dó lakosai a' Magyarok lettek , kiknek elsS hazá-

jok Asiának belső részében Turfán vagy Igur Tar

tománnya vólt, a' honnan a' köztök támadt belső

egyenetlenség miatt, némellyek fel kerekedtek, 's

Ogek Khánnak vezérlése alatt 840. az Irtis folyó

.vize mellett telepedtek meg. De itt is kevés ideig

maradhattak , mivel más napkelet felé lakó nemze

tektől nyomattatván , a' Jaik , és Volga vizek köz

zé huzták meg magokat. Innen közzülök hét nem

zetségek el szakadván ugyan annyi vezérek alatt,

kiknek neveik : Almus , Eleud, Kund, Ound, To-

su , Huba és Tuhutum , Lebediás Tartománnyába

költöztek, melly a' Tanais, és Dnieper folyó vizek

közt feküdt; ebből az Uzusok által ki hajtatott Pá-

tzináczitáktól 884. ki szorittatván Atelcuzuba, vagy

a' Dnieper, Dniester és l'ruth vizek között lévő

főldre jöttek, mellyet tsak 894-ig birhattak, mivel

itt laktokban a' Magyarokat 888. VI. Leo napkeleti

Császár, a' Bolgárok fejedelme Simon ellen segitsé

gül hiván, az ezen nyert győzedelem után Bolgár

Országban véghez vitt nagy pusztitásaik által ezt a'

nemzetet magokra haragitották, melly nem sokká

ra kegyetlenül is bosszút állott rajtok, mert midőn

892. Arnulf Német Császárnak mentek vólna segi

tségére a' Marahánusok Királlya Svatoplug ellen ,

mig ők Morvába jártak , az alatt a' Bolgárok a' Pá-

czináczitákkal szövetséget kötvén, a' Magyarok lakó

hellyére ütöttek , 's az othon maradtakat nagy ré

szént le vagdalták, melly szerentsétlenség a' Ma

gyarokat uj lakó helly keresésre kénszeritette, és

éppen ekkor jöttek bé Galitzián 's a' Kárpát hegyein

keresztül 895. Magyar Országba , a' hol külömbfé-

le népekre 's fejedelmekre találtak u. m. Erdély

ben Oláhok laktak , kik ezt a' Tartományt Bolgár

felsőség alatt birták, 's, fejedelmek Gelou vólt ; Er

délytől fogva a' Szamos, Maros, és Tisza vizek
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közt fekvő főldet VI. Leotól Mén Marot ; a' mai

Bánátot Gaad vagy Glad ; a' Tisza , Duna , és Ga-

ran közt a' Kárpátig ki terjedő részét Magyar Or

szágnak Zalán (Salanus); a' Vág vize mind a' két

mellyékét a' Garantól fogva a' Morva vizéig, a*

Morva fejedelem Svatoplug ; tul a' Dunán való részt

vagy Pannóniát végre a' Nagy Károly fia Pipinus

által Pannóniába szállittatott , 's a' Frankus Császá

rok oltalma alatt lévő Olaszok birták. A' Kárpáton

által jövén, leg először is Munkátshoz értek, mel-

lyet az útban ki állott sok munkától Munkásnak ,

mellyből lett osztán a' Munkáts név, neveztek; a*

a' honnan 40. n;ipi pihenések után Ungvár alá men

tek, mellynek Labortzi nevű Tót várbeli igazga

tóját meg szalasztván , egy rólla maig is Latorcza

nevú folyó viznél fel akasztották. Almós Ungvár

nál öregsége miatt le tévén a' fő vezérséget a' fia

Árpád emeltetett ezen hivatalra köz akarattal,

a' ki a' fellyebb elő számlált Tartományokat egy

más után el foglalta. Elsőben is a' Tisza és Bodrog

közit, vagy Máramaros , Ugotsa 's a' többi Vármegyé

ket hajtotta hatalma alá , azután pedig a' többieknek

is birtokába jött, nevezetesen Tuhutum vezére ál

tal el vétette az Oláhoktól Erdélyt; Zalán féltében

minden fegyver nélkül által engedte az Árpád ki

vánságára a' Zagyva vizéig való részét főldjének ;

továbbá Zuard , Kadusa , és Huba nevú vezérei ál

tal , minekutánna ezek Zobort , a' Nyitrai vezért ,

a' ki a' Garan és Vág vizek mellyékeit birta, a'

Morava vizéig a' Cseh és Morva Király engedelméből,

meg gyozték, és egy hegyen, melly máigisZobor

nevet visel , fel akasztották vólna , a' most emlitett

Tartományt, valamint Lehel, Bultzó, és Botond

vezérei által , két esztendők alatt Tót 's Horvát Or

szágokat és a' fellyebb emlitett Zuard , és Kadusa

által , kiktől Gaad a' Temes vizénél meg verettetett* «•
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a' Bánátot is el foglaltatta; végre a' Marahánusok ,

vagy Morvák alatt lévő felső Pannóniát is a' Svato-

plug fiainak egymás ellen való tamadása alkalma

tosságával a' többi el foglalt Tartományokhoz kap-

tsoltatta, egy szóval a' mai Magyar Országot biró

azon időbeli fejedelmek birtokait Árpád mind ha

talma alá hajtotta, ki vévén a' Mén Marotét, a' ki

Usubu és velek Magyar vezérektől meg ijedvén,

követei által egész Tartománnyát Árpádnak , a' leán-

nyát pedig a' fiának Zoltánnak ajánlotta feleségül ,

tnellyet Árpád örömmel vévén , Mén Marótot Bi

har Várának birásában hólta napjáig meg hagyta.

Hanem az el foglalt Tartományok birásában Árpád

nem sokkáig gyönyörködhetett, mert 907. minek-

utánna a' Magyarokat még életében a' fia Zóltán

hűségére meg eskette vólna, meg hólt

Zóltanra szálván a' fejedelemség, minthogy

még Isak gyermek vólt, Ludovicus infans (Gyermek

Lajos), a' ki 890. lett Arnulf után Német Császár

rá, Pannónia el foglalásáért hadat inditott a' Ma

gyarok ellen , de nem tsak meg verettetett Augs-

burgnál , hanem esztendei adót is kénteleníttetett

ezeknek fizetni. A' Ludovicus Infanst 911. fel vál

tó Császár I. Konrád se tudta a' Német Országba

való bé ütéstől vissza tartóztatni a' Magyarokat , a'

kik az esztendőnként való adó nem fizettetéséért,

Baváriát, Svéviát, Thuringiát, Saxoniát, Helvé-

tziát, Alsátziát, és Lotharingiát több izben fel dul

ták,. melly prédálásoknak I. vagy Madarász Henrik

vetett tsak véget, a' ki a' szokás szerént Német

Országra , 's akkor nevezetesen Saxóniára ütő Ma

gyaroknak egy vezérét el fogván, löllök ennek ki

váltásáért nem pénzt, hanem 9. esztendei békessé

get kivánt, a' mire ezek reá állván, Henrik az alatt

a' Németek közt el hagyatott katonai fenyitéket

helyre állitotta, várakat épittetett, és szüntelen



505

fegyver gyakorlást tartott. A' Magyarok azonköz

ben a' békesség idejének el telését meg nem várván,

934.. Saxóniába ismét bé ütöttek , hanem felette

szerentséllenek vóltak, mivel Merseburgnál az őket

gyakorlott hadi néppel készen váró Henriktől igen

meg -verettettek és 36. ezer ember veszteséggel kén-

telenittettek Német Országból ki szaladni. Zóltán

nak 948. történt halála után a' fia ,

Toxus vette által az Uralkodást. Ezt a' fejedel

met nevezetessé teszi egy felől a' keresztény vallás

nak az Országba való bé jövetele, mellynek Isteni

sugárai ő alatta kezdtek Jeg először a' pogány, és

vad természetű Magyarok köztel terjedni: másrész

ről pedig az I. Otto Német Császártól való meg

verettetése. A' Magyarok ugyan is az I. Henrik ál

tal történt meg aláztatások után se veszteiték el a'

Német Országban való kóborgáshoz "s pusztitáshoz

való kedveket, mellyet a' vitéz Henrik Császár fia,

a' fent emlitett Otto alatt , reménylvén , hogy a

Merseburgi veszteségért a' költsönt az ifju Császár

nak kétszeresen is vissza adhatják, még nagyobb

tűzzel ujitottak meg, mint az elött; de Otto meg

mutatta , hogy az attyának méltó fia , és követője ,

mert 955. Augsburgnál annyira meg verettettek a'

Magyarok tőlle , hogy 80. ezeren maradtak közzü-

lök a' tsata mezőn és három hires vezéreik u. m.

Bultzó , Lehel , és Botond is el fogattak , 's Re-

gensburgban fel akasztattak : hanem a' Németek

közzül is sokan el estek, kik közt vólt Konrád a'

Lotharingiai Hertzeg is. Ezen veszedelem után nem

mertek a' Magyarok a' Németeknek alkalmatlankod

ni , a' hadakozó lelket mindazáltal lenem vetkezték,

hanem nap keleten a' Bolgárokat 's Görögöket há

borgatták , a' kik ellen szerentsésebbek vóltak. Meg

hólt Toxus 972. két fiakat u. m. Geizát és Mihályt

hagyván maga után , kik közzül ezen utolsó Kopasz

20



306

Lászlónal és Vazulnak vagy Basiliusnak az attya

vólt, 's a' maradéka a' Királyi méltóságra is el jutott.

Geiza , mint a' Toxus idősebb fia fejedelemmé

lévén, Gyulának az Erdélyi fejedelemnek, a' ki

már akkor egész háza népével a' keresztény vallá

son vólt, leánnyát Saroltát vette feleségül. Ennek

a' valóban nagy lelkű, 's a' Magyarok pallérozó-

dására nézve halhatatlan érdemekkel ékeskedő Fe

jedelem asszonynak lehet egyedül tulajdonitani, a'

tsak rabláshoz 's prédáláshoz szokott Magyarok sze

lidebb erköltsökre való térésének első lalpkövét,

a7 ki a' keresztény vallás felséges igazságaiba már be

lévén avatva , annak bé vételére a férjét is reá vet

te, a' mit ez annál örömestebb tselekedett, mivel

a' Magyarok a' Németektől két izben meg veret

tetvén , 's a' szerentsétlen ütközetek által a' nép

száma szembetűnőképpen meg fogyván , a' más or

szágokban való ki tsapongást tovább is folytatni

tanátsosnak éppen nem látta, felvén a' nemzet tö-

kélletes ki irtatásától. A' külfőldön való tsatázás

félben hagyásának természetes következése a' főld

mivelés és mesterségek üzése vólt, mivel már most

az élelemről 's más szükséges dolgokról magoknak

kellett a' Magyaroknak gondoskodniok , nem ugy

mint a' többi fejedelmek alatt, midőn havalamire

szükségek vólt, tüstént fel kerekedtek 's a' szomszéd

nemzetektől tsikorták ki azt. Leg többet nyaggat

ták pedig a' Németeket, a' honnan a' Magyarok

pallérozódásán annyira meg örült a' Német Császár

I. Otto, hogy Geizát követséggel tisztelné meg fe

jedelemségre emeltetésén való örömének ki fejezé-

sére ; hogy pedig a' keresztény vallás inkább el ter

jedjen a' Magyarok közt, Brunora a' Verdeni Püs

pökre bizta a' követséget, a' ki Piligrinus Passaui

Püspököt a' Császár rendelése szerént ezen tzéljának

elő mozdítására meg keresvén , ez sok szerzeteseket
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küldött Magyar Országba , kik tsak hamar 5. ezer

lelkeket téritettek a' keresztény vallásra , melly té

ritésnek ugyan kevés foganatja vólt , mert a' Ma

gyarok lassanként ismét a' pogányságra tértek vis

sza, hanem Adalbert Prágai Püspök viszont helyre

állította azt," Geizát magát is egész fejedelmi házá

val együtt meg keresztelvén, és a' Jézus idvezitö

vallásába bé avatván. Ezen lépésére Geizának még

az is okúl szolgált , hogy a' II. Henrik Bavariai

Hertzeg leánnyát Gizelát szándékozván a' fiának

Istvánnak feleségül el jegyezni , Sz. Henrik a' Gi-

zela báttya 's III. Otto, a' ki ennek hasonlóképpen

attyafia vólt, meg nem engedték, hogy addig Ist

vánhoz menjen , mig ez pogány lesz. A' Geiza val

lásosságának még ma is fen álló emlékeztető oszlo

pa a' Sz. Márton hegyén lévő Klastrom , mellyet ő

ugyan elnem végezhetett, mivel öregsége miatt meg

hólt 997. annak tökélleles felépitését a' Fejedelem

séggel egyült a' fiára ,

Istvánra hagyván, a' ki meg keresztelkedése

előtt Vaiknak neveztetett 's mint Keresztény vette

fel az István nevet. Ez a' fejedelmi méltóságot tsen-

desen nem birhatta , mivel alig jutott el arra , a'

már Geiza uralkodása alatt bé jött idegenek el ha-

talmasodása , a' kik minden méltóságokat , fő hiva

talokat 's leg szebb jószágokat kezekre keritettek ,

elébb békételenséget , azután pedig nyilván való

pártütést is szült vólna , ha jókor észre vétetvén ,

el nem fojtathatott vólna. Alig mult el ez a. fergeteg

ismét uj és az elöbbeninél veszedelmesebb felleg

kerekedett az István feje felibe 998. mellynek szer

zője a. Somogyi Fejedelem Kupa vólt, a' kra'még

pogányságon lévő Magyarokkal Istvánt nyilván meg

támadta, hanem a' Veszprém alatt történt ütközet,

mellyben maga Kupa is az István vezérétől Vencellin-

től le vágattatván, el esett, ezt a' veszedelmet is el hári-

20 *
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totta. Hellyre állván a'tsendesség, főképpen a' keresz

tény vallás terjesztésére forditotta István figyelmetes-

ségét, melly által Apostoli nevet, Királyi méltóságot,

és Koronát érdemlett, 's ekkor kapta Hazánk a' Ki

rályság nevet is, mellynek uralkodói ezen idő ólta töb

bé nem Fejedelmeknek, hanem Királyoknak nevez

tetnek.

I. Szakasz.

Az Árpád familiájából lévő Királyok.

1000 — 1300.

1. §. I. Istvánt a' ki a' fejedelmi nevet Kirá

lyi Titulussal váltotta fel, 1000. esztendőtől fogva

1038-ig terjedt uralkodása alatt következendő tet

tei 's bőlts rendelései halhatatlanitják : a) A' Keresz

tény vallás virágoztatására , nem tsak Templomo

kat, Klastromokat , 's Apáturságokat , hanem Püs

pökségeket is és Esztergomban Érsekséget fundált:

b) Az Országot Vármegyékre osztotta , és minde

nikbe egy Fő Ispánt rendelt, kik hazánk Törvé

nyeiben Comites Parochiani névvel neveztetnek; c)

Udvari hivatalokat, és Tiszteket tett u. m. Nádor

Ispánt (Palatinus), Ország Biráját 's más Zászlós

Urakat vagy Ország Báróit; d) 1016. Esztergom

ban Ország Gyűlést tartván , Törvényeket hozott ,

mellyek szerént tsak a' Király ellen való öszve es

küvés , Haza árulás , az idegen Országokba való szö

kés , a' szabad személy ellopása, 's a' fegyver ál

tal elkövetett gyilkosság büntettettek számkivetés

sel, jószág elvesztéssel, és halállal, a' többi pol

gári vétkeket ellenben meglehetett pénzért váltani.

De nem tsak a' polgári dolgokban való bőltse-

ségének , hanem katonai tálentomának 's vitézségé

nek is jeles tanúbizonyságait adta Sz. István, ne-
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vezetesen Erdélyt, mellyet a' Tuhutum familiája

birt, az ifjabb Gyula a' pogányság mellett buzgó

Magyarokkal István ellen feltámadván , minekután-

na ezt a' pártost megverte vólna 1002. elfoglalta 's

Magyar Országhoz kötötte, Kormányozójává tévén

Zóltánt, egy közelről való attyafiát Gyulának, a'

kit Sz. István a' feleségével és Bue 's Bukne nevű

két gyermekeivel együtt elfogott 's magával Ma

gyar Országba hozott, a' hol a' Királyi Udvarban

lakván , utóbb Gyula maga is megkeresztelkedett.

Ez a' dolog uj háborút szült, mivel a' Gyula párt

ján lévő Erdélyiek a' Bolgárok Fejedelmét Keánt

Sz. István ellen fellázzasztván , ez véletlenül akart

Magyar Országra reá ütni , hanem a' Keán alatto

mos szándéka minden titkolódzása mellett is érté

sere esett Istvánnak , a' ki felette nagy serénység

gel öszve szedetvén katonáit, az ellenséget önnön

hazájában támadtatta meg , mellyen olly igen megré

mültek a' Bolgárok, hogy 60. Személyekből álló

követséget küldöttek Sz. Istvánhoz drága ajándé

kokkal békesség kérés végett , mellyet meg is nyer

tek. Azután II. Konrád Német Császárral kevere

dett hadba, némellyek szerént azért, mivel a' Csá

szári követségnek vagy számos vólta, 's nem kö

vetséghez illő sokasága miatt, vagy azért mivel bi

zonyos jelekből István észre vette , hogy ennek

tzélja a' Görögöknek a' Magyarok ellen való felülte

tése vólna , az Országon való által menetelt meg

nem engedte,-— mások vélekedése szerént pedig

azon okból, minthogy, a' Királyné Gizela Bavariai

Hertzeg Kis -Asszony lévén, István ezen Tarto

mányhoz just tartott, mellyet a' Császár, nem te

kintvén az István ahoz való jussának igazságos vól

tát, Henriknek a' fiának ajándékozott. Konrád an-

,nakokáért fegyvert fogott' István ellen 1030. és egy

igen dühös háború ütötte vólna ki magát, ha a'
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már a' Kába vizénél táborozó Császár a' vele szem

be menő Istvántól , a' sürü Erdők , és sok folyó

vizek közt, esraeretlen hellyen nem akarván meg

támadtatni , az eddig tett gazdag prédával vissza

nem tért, '9 a' másik esztendőben, hanem minő

feltétetel alatt? nem lehet tudni, békességet nem

kötöttek volna az ellenséges fejedelmek egymással.

Uralkodásának vége felé Achtummal, melly a' Ti

sza, és Maros vizektől fogva Vidinig fekvő főldet

birta, minthogy a' tőle való függést nem akarta meg

esmerni, vólt háborúja Sz. Istvánnak 1034. de ezen

is győzedelmeskedett , 'saz ütközetben elesett Achtum

Tartománnyában a' tsendességet hellyre állitván,

Morisenában , melly ma Csanádnak neveztetik , Püs

pökséget fundált, magát a' Várost pedig győzedelmes

Vezérének Chanádnak ajándékozta. Ezen szerentsés

hadakozásain való örömét Sz. Istvánnak ímre ne

vű nagy reménységú fiának 1031. történt halála

szomoritotta meg, a' honnan nem lévén több gyer

meke, az Ország boldogságát szivén hordozó Ki

rály felette nagy aggódások közt vólt a' követke

zendő Uralkodó felől, mivel az Országot ollyanra

akarta hagyni, a' ki az általa nagy munkával el

terjesztett Keresztény Vallásnak igazi pártfogója le

gyen , minthogy a' Magyarok még felette ingadoz

tak a' Keresztény hitben , 's hajlandók vóltak a'

pogányságra vissza térni. Jól látta ezt Sz. István ,

a' honnan jóllehet még vóltak az Árpád véréből

négy Herczegek u. m. Vazul és a' Kopasz László 3.

fiai András, Leventa, és Béla, de ezekre még se

bizta az Országlást, mivel Vazul olly fajtalan vólt,

hogy erköltstelenségeiért a' Nyitrai Várba kéntele-

nittetett ötet István fogságban tartani ; Leventa

még Sz. Istvánnak életében vissza tért a' pogány

ságra, mellynél fogva a' Leventa két testvéreitől

is hasonlóképpen félt, hogy a' kereszténységben
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nem lesének állandók. Ezan okok miatt tehát , leg

inkább pedig a' Királyi Udvarban lakó .Gizela ne-

tü testvérjének , a' birtokától megfosztatott, 's

most tsak kegyelemből élő Otto Velentzei Hertzeg

feleségének alattomos unszolására, ennek fiát Pé

tert nevezte ki maga helyébe Királynak. Nem tet

szett ez a' Magyaroknak, a' honnan négyen a' Na

gyok közzül a' Király élete ellen öszve is esküd

tek , de gyilkos szándékjokat végre nem hajthatták,

mivel midon egy közzülöK az Agy felé , mellyben

feküdt Sz. István lépegetett vólna , a' ruhája alá

rejtett fegyvert elejtvén, olly zördülésttsinált, hogy

a' Király erre felébredt, a' mit észre vévén a' gyil

kos térdre esett a' Király elött, 's szándékát társai

val együtt kijelentette, 's botsánatot kért, mellyet

ő maga meg is nyert, hanem a' többiek méltókép

pen megbüntettetek. Meghólt Sz. István Aug. 15-

kén 1038. és halála után 45. esztendőkkel 1083. a'

Szentek közzé számláltatott.

2.$. Péter (1038 — 1041) a' Magyaroktól ,

szeretett Királlyok István rendelése szerént 1038.

a.' Királyi Székre emeltetvén , tsak kevés ideig él-^

hetett ezen méltósággal, mivel az Özvegy Király

néval való rútul bánása , a' ki e' miatt a' Péter Ud

varát kéntelenittetett elhagyni, és Bavariába visz-

sza költözni, a' hol egy Apátza Klastromba töl

tötte el napjait 1095-ben történt haláláig, és a'

Magyaroknak megvetése, 's tsak a' Németeknek va

ló kedvezése, végre fajtalan élete miatt, olly utá

latba jött a' Nemzet elött, hogy köz akarattal a*

Magyarok 1041. a' Királyságból letették 's helyé

be Abát a' Palatinust, a' ki Sz. Istvánnak Sógo<-

rá vólt, választották Királlyá.

3. §• Aba, vagy Oba Sámuel (1041 — 1044)

a' nép szeretetének megnyerésére az adózást meg

szüntette, a' gyűlőletes Péter rendeléseit eltörlötte ,
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sőt Budo, és Sebu nevű tanátsosait is kardra há

nyatta ; de kegyetlensége miatt a Magyaroktól ,

kiktől az elött Aba , vagy Apa névvel tiszteltetett

meg, megutáltatván, ezek a' kiűzött Pétert kivánták

ismét vissza , a' ki a' Német Császár III. Henrik se

gitségével viszont el is nyerte a' Királyi Méltósá

got, 's ezen alkalmatosággal szakasztódott el a' Lajta

vizétől a' Cetius hegyig terjedő , és Felso Pannóniát

magába foglaló része Hazánknak Magyar Országtól ,

melly többé vissza se került. Henrik vissza állit—

ván Pétert a' Királyi Székbe, haza ment Német

Országba, de a' Péter partján lévők ösztönözésé

re ismét Magyar Országba termett, a' hol Abával

megütközvén, ezt katonáinak nagy részétől elha-

gyattatván megverte , és midőn szaladással akarta

vólna életét megmenteni , azoknak attyafiaitól , a'

kiket megöletett , megfogattatott , 's Péternek kezé

be adatott, a' kitől halállal büntettetett meg 1044.

De a' Péter Uralkodása ez uttal se vólt tartós;

nem tanulván ugyan is elébbeni szeren tsétlenségén,

hasonló alatsonyságokra vetemedett , mint annak

elötte, sot magát Országával együtt III. Henrik

Császár alá adta, melly tselekedete által a' nemzet

gyülőlsége a' legfelsőbb pontra hágván , a' rendek

1046. Csanádon egybe gyűltek 's ott a' még Sz.

István ellen tett öszve esküvés alkalmatosságával ,

ámbár részes benne nem vólt, menedék hellyet

Muszka Országban kereső 's még ekkor is itt tar

tozkodó András Hertzeget választották Királlyá ,

Peter pedig , midőn a' Sógorához az Austriai Márk-

Grófhoz Alberthez futott vólna, elfogattatott, 's

elébb szemei világától , azután pedig természeti ha

lállal életétől is megfosztatott 1046.

4. §. I. András (1046 — 1060.) a' Geiza Fe

jedelem Testvérének Mihálynak Kopasz Lászlótól

való egyik unokája, a' Péter gyászos Sorsa uláu



313

alig jött bé Magyar Országba , azonnal több Ma

gyarok menvén eleibe egy Vatha nevű ember ve

zérlése alatt , a' pogány vallásra való vissza térésre

kértek tölle engedelmet; András ekkor a' kérést

el mellőzte, de midőn Pesten is ugyan ezt sürget

ték volna , félvén , hogy még majd a' Királyság

tól is el esik, engedett kivánságoknak. Alig nyer

ték meg ezt a' pogányságra hajlandó Magyarok ,

tüstént több Keresztény papoknak 's a' keresztény

ség mellett buzgó hazafiaknak vére omlott ki , a'

többek közt Gellért Csanádi Püspököt, a' ki ezen

Martyromságáért a' Szentek közzé számláltatott ,

midőn Pestre akart utazni András eleibe , meg tá

madták , 's az akkor Kelenfeld nevű , azután pedig

a' szerentsétlen Püspökről máig is szent Gellért

hegye nevet viselő hegyre Buda mellett fel vitték ,

's onnan nyaka szakadtára le lökték. A' Szittyai

bálványozás mindazáltal nem sokkáig virágzott ha

zánkban, mert mihelyt meg erősödött András a'

Királyi Székben, tüstént jószága és feje vesztése alatt

meg tiltotta a' pogány vallást , melly kemény pa-

rantsolatja által a' keresztény hitet ismét talpra ál

litotta. A' belső zűrzavar le tsillapodása után külső

ellenség fenyegette Andrást ; III. Henrik ugyan is

résszerént a. Péteren el követett tsufságmeg bosszul-

lására, résszerént pedig más részről Magyar Országnak

a' maga kezére keritése végett meg támadta Andrást,

de szerentsétlen ki menetellel , mivel a' Magyaroktól

a' Vértesi Erdőknél 1051. olly rútul meg verette

tett, hogy felette kevésre olvadt népével kéntele-

nittetett vissza térni Német Országba. Henrik mind

azáltal el nem tsüggedt , hanem ujra szerentsét

próbált a' Magyarok ellen, de ekkor se vólt a' Sze-

rentse reá nézve kedvezőbb, mert midon Posont

akarná ostrom alá venni, éjtszaka egy Zothmund

nevű buvár a' Dunán lévő eleséggel , 's tábori esz
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közökkel meg terhelt hajóit Henriknek ki furta '»

el süllyesztette. Látván ezt a' veszedelmet a' Csá

szár nem tartotta többé a' háború folytatást tartá-

tsosnak , hanem békességre lépett Andrással ezen

fel tétel alatt; hogy András Magyar Országnak a'

Lajtától fogva a' Cetius hegyig fekvő részét Hen

riknek engedje; Henrik pedig minden Magyar Or

szághoz való jussáról mondjon le, és a' leánnyá t

annak idejében Salamonnak , az András Király

fiának adja feleségül.

Ezen békesség hasznával András nem élhetett,

tsendes uralkodásában az öttsétől Bélától meg há

borittatván ; még a' iíl. Henrikkel való háborús

kodásai idejében ugyan is Bélát az öttsét , a' ki

Lengyel Országban tartózkodott, segitségére hi-

ván , azt igérte neki , hogy örökössévé fogja a'

Királyságban tenni. Azonközben 1058. Andrásnak

Salamon nevű fia születvén, már most erre igyeke

zett az Országot hagyni, 's a Bélának tett igéreté

ről nem igen akart tudni; ebből a' két testvérek

közt elébb idegenség, azután nyilvános háború ütöt

te ki magát, mellyben Béla volt a' győzedelmes a'

Lengyelek segitsége által , András pedig , Német ka

tonái meg verettetvén, 's a' vele lévő Magyarság

Bélához szaladván által, az ütközeten kivül életét

is elvesztette, mivel a' viadalban a' lováról le esett

's öszve tapodtatott 1060. Hólt teste a' tsata mező

ről el temettetés végett Tihanyba vitetett , a' hol

Apáturságot fundált.

5. §. J. Béla (1061. — 1063.) a' báttya sze

rencsétlen halála után el jutván a' Királyságra , mint

hogy törvénytelen úton nyerte el ezen méltóságot,

minden módokon a' nép szeretetének meg nyerését

tette fő gondjává; a' honnan sokkal kevesebb adót

vetett a' népre, mint az elötte élt Királyok, azt ál-

litván f hogy soha se láthat az ollyan uralkodó szűk
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séget, a" kinek gazdag jobbágyai vannak; hogy az

adásban és vevésben a' kereskedők a' nép tsalásával

ne gazdagodhassanak, mindennek bizonyos árrat

szabott; nem igen lévén annakelötte pénz a' Magya

rok közt, hanem tsak csere által menvén a' vásár

lás véghez, a' kereskedés elomozditására 's kön

nyebbségére jó , 's az elébbenieknél nagyobb ezüst

pénzt veretett, mellyből 40 ért egy Bizántziumi

aranyat (ez tsak nem annyi értékű vólt , mint a'

mostani Körmötzi aranyok az az 4. f. 50. kr. ) ,

végre a' vásárok rendes napjává Szombatot tette ,

mellyek az elött Vasárnap tartattak és minthogy

többnyire vasat szoktak ezen a' napon árulni , innen

vette a' vasárnap a' nevét. Mind ezen bölts ren

delései mellett is szinte áldozatjává lett ez a' derék

Fejedelem a' Királyi kegyességet félelemre magya

rázó parasztságnak; midőn ugyan is Béla Székes

Fejérvárra Ország gyűlést hirdetett vólna , abból a'

tzélból , hogy a' köz népet még inkább meg nyerje

maga eránt , a' közönséges dolgokba is bé folyást

engedett annak, 's azt parancsolta, hogy a' fő papi

renden , a' Mágnásokon , és a' Nemeseken kivül

minden helység két két követet küldjön az Ország

gyűlésére. Meg is jelentek a' követek , de nem ket

ten , hanem több markos és vakmerő emberekkel ,

a' kik az othon fejekbe vert rendszabás szerént mind

járt a' gyűlés kezdetében tele torokkal a' pogány-

ságra- való vissza térést sürgették. Béla efféle erő

szakoskodásról nem is álmodván, hevennyében a'

dühös parasztságot erovel le nem tsillapithatta, ha

nem azt mondotta nekiek , hogy még erről elébb az

Ország naggyaival akar tanátskozni, lennének azért

várakozással harmad napig 's akkor bizonyos vá

laszt fognak kérésekre kapni. A' Király annak-

okáért a' rendelt napra katonaságot parantsolt a'

város szomszédságába , hogy a' fegyveres nép leg
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kissebb jel adásra is a' veszedelem el hárítására meg

jelenhessen. Hogy ez a' rendelés szükséges vúlt , a'

következés meg mutatta, mivel a' válasz adásra meg

határozott napon a' parasztok nem hogy letettek

vólna vakmerő kivánságokról, sot még jobban sür

gették azt , mint az elött is ; ekkor a' Király az erő

ellen erovel kéntelenittetvén élni , a' katonaságnak

jelt adatott, melly az egész támadást tüstént elfoj

totta, az ostoba népet széllyel verte, 's a' vakme

rőbbek közzül némellyeket kardra hányt , némel-

lyeket pedig elfogott, kik azután tömlötzbe zárat

tak. Ezen keménysége által a' nyughatatlanságot ki

irtván az Országból , tsendességben kezdett Béla

uralkodni, de fájdalom! azt nem.használhatta, mi

vel az Ország kárára ez a' bölts Király 1063. a'

Királyi Szék öszve omlása, vagy mint némellyek

állitják, egy háznak reá szakadása miatt meg hólt

Dömösön, Geiza, László, és Lampert fiait hagy

ván maga után.

6. §. Salamon (1063—1074) az I. Béla see-

rentsétlen halála után, a' IV. Henrik Német Csá

szár , a' ki neki Sógora vólt , maga közbe vetésére,

olly fel tétel alatt választatott Királlyá, hogy a'

Béla fiainak, Geizának, és Lászlónak, kik a' Ki

rályi méltóságról a' Salamon részére, mint a' ki

' még attya életében meg vólt koronázva , nemes

lélekkel le mondottak, az Ország harmad részét

engedje által , mellyet ezek Hertzegi névvel birja

nak. De Salamon egy Német Országból, a' hol a'

Királyi székre jutása elött tartózkodott, magával

hozott Vid nevű álnok , és fortélyos embernek ,

a' ki a' két Hertzeg birtokaira ásitozván, meg nem

szűnt az ártatlan Geizát, és Lászlót a' gyenge lel

kű Király elött mentől feketébb szinekkel le fes

teni , 's ellenek árúlkodni , tanátsára , * mellyre

Salamon leg inkább halgatott , a* kötést fel bon-

>
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totta , mellyből a' lett , hogy nyilvánságos hadra

került vólna a' dolog Salamon 's a' két Hertze-

gek közt, a' kik Boleslaus Lengyel Királytól, mint

a' ki hozzájok unoka gyermek vólt, kaptak" segí

tséget , ha Salamon az Ország nagyainak kérésére, kik

a' hazafiúi vér meg kiméllésére békességet taná-

tsoltak neki , meg nem békélt vólna a' Hertzegek-

kel. Ezen tettének jóltévö következéseit tsak ha

mar érezte ugyan Salamon, mivel a' Geiza és László

segitségével az Országba bé ütö , és itt prédáló

Kunokat vissza verte, de a' ravasz Vid a' Hertze-

gek húségét Királyságra való vágyásra magyaráz

ván, a' könnyen hivo Salamonba ismét olly ördögi

gyűlőlséget öntött az ártatlan Hertzegek ellen ,

hogy már most ezeknek el vesztésén iparkodna.

A' Salamon gyilkos tzélját észre vévén a' vigyázó

Hertzegek , ok is a' magok bátorságokra nézve

mindent el követtek, a' honnan Geiza Lászlót Mor

vába , 's Orosz Országba küldötte segitségért , a'

mit meg tudván Salamon, el hagyta az alattomos

Mesterkedéseket f 's nyilván támadta meg Geizát

és meg is verte, de meg érkezvén László a' segitő

seregekkel, Geiza lett a' győzedelmes 1074 melly

szeren tsétlenségét Salamonnak, a' Királyságtól való

meg fosztatása is nyomban követte , mivel még

ugyan azon esztendőben , mint tsendesség háboritó

ezen méltóságából a' Székes Fejérvári Ország gyű

lésen a' rendektől letétetett, 's hellyébe Geiza emel

tetett arra.

7. $. I. Geiza (1074 — 1077) valamint nem

kereste, úgy fel se akarta venni a' Királyságot,

következésképpen kész vólt azt Salamonnak, a' ki

elébb a' IV. Henrik Német Császár Segitségével,

ennek tölle, mint Urától való függést , 's eszten

dőnként való adót igérvén , azután pedig a' Csá

szár próba tételei füstbe menvén a' hatalmas VII.
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Gergely Pápa maga közbe vetése által akarta a' Ko

ronát vissza szerezni , által engedni , tsak az ö , és

testvére László Hcrtzegi birtokaikat adja ki, melly

nemes maga viseletével még kedvesebbé tette ma

gát a' nemzet elött. Talám meg is lett vólna a' bé

kesség Salamonnal , ha a' nagy lelkű Geizát a' ha

lál el nem ragadta vólna 1077.

8. f. I. vagy Sz. László (1077. — 1095.) a'

Báttya halála után Királlyá választatván , ezt a'

Méltóságot addig fel nem akarta vállalni, mig ar

ról Salamon le nem mond 's vele meg nem békél ;

meg is tette ezt Salamon, látván a' nemes szivű

László eránt való szereteteket a' Magyaroknak , és

hogy vele meg nem mérkőzhetik , de a' kéntelen-

ségből tett békesség legottan felbomlott , mert meg

bánván Salamon tselekedetét a' László élete ellen

kezdett leselkedni , 's egyszer magához hivatta ba

rátságos beszélgetésre , a' tör azonban készen vólfc

a' László számára , de ez sokkal jobban vigyázott

magára , hogy sem Salamon alatsony tzélját végre

hajthatta vólna , mert el ment ő ugyan a' Sala

mon kivánságára , de egynéhány markos legények

kel , kiknek jelen lélekben kivilágosodván a' Sala

mon gonosz szándéka , László ötet tüstént megkö

töztette 's a' Visegrádi Várba záratta , melly fog

ságából mindazáltal 1083. a' Sz. Jstván Szentek

közzé való számláltatásakor kiszabadult, hogy ezen

fényes alkalmatosságnál ö is, mint a' Sz. István at-

tyafia jelen lehessen. Eddig való nemtelen tetteit

Salamon ujjal , 's egyszer'smind a' legutolsóval te

tezte; a' pompa után ugyan is minekutánna Begens-

burgban a' felesége bé nem fogadta, Kuteski nevű

Fejedelemhez vándorlott Moldvába , a' kivel olly

szövetséget kötött , hogy ha neki a' Királyság visz-

sza nyerésében segitségére fog lenni , Erdélyt örö

kösön a' Kunoknak fogja engedni. Meg örült Ku
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teski a' fényes igéreteknek, 's beütött alattomban

Magyar Országba , a' hol Ung , és Borsod Várme

gyékben nagy pusztitást vitt véghez; de igy se érte

el Salamon a' tzélját, mert a' vitéz László a' pré

dáló Kun tsoportokra reá ütvén , azokat igen meg

verte, 's hazájokba vissza kergette; melly szeren-

tsétlen ütközet után Salamon kétségbeesvén a' Ma

gyar Királyi Korona elnyerése felől, a' Kunok tár

saságában Bulgáriába 's Thrácziába ütött, a' hol

megverettetvén, nyughatatlan életét is elvesztette

az ütközet hellyén 1087. *)

Megmenekedvén László veszedelmes ellenségé

től , az Ország boldogitására forditotta figyelme-

tességét, mellyre ez elött a' Salamon nyughatatlan-

ságai miatt ideje nem vólt. Legelőször is Horvát

Országot kaptsolta a' Magyar Koronához. Zvono-

mir ugyan is a' Horvátok Királlya , a' kinek fele

sége Lepa a' Sz. László testvér huga vólt, minden

örökös nélkül halván meg , az egész Országot a' fe

leségére hagyta: midőn pedig az uj Király válasz

tás felett sok vissza vonások támadtak, 's ezeknek

alkalmatosságával Lepa vagy más neven Ilona • is

megfosztatott vólna birtokaitól, a' szorongattatásban

lévő Királyné a' báttyától Lászlótól kért segitséget,

a.' ki béütvén Horvát Országba a' zenebonás Hor

vátokat letsendesitette , és Almust, Lampertnek a'

testvérének a' fiát , tette Helytartó fejedelmekké.

Egész Horvát Ország meghóditásában mindazál

tal ez uttal meggátoltatott a' Kunok által, a' kik

Kopulch nevű Vezérek alatt Magyar Országban,

*) Némellyel, vélekedése szerént Salamon meggyőzettetése után re

metévé lett , de én magam részemrol ezt nem látom hellyesnek,

mivel sokkal méjjebb gyökeret vert a' László ellen való gyű

lölség , főképpen pedig a' Korona az ő fejében , mint sem arrol

végképpen lemondott , 's többé annak elnyerésére próbát nem

tett volna.
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foképpen Bihar és Békés Vármegyékben , nagy

pusztitást vittek véghez; László annakokáért vissza

tért Horváth Országi táborozásából 's bekeritvén

őket a' Temes vizénél , tsak nem mindnyájukat el

fogta és minekutánna magokat a' Keresztény Val

lás bévételére kötelezték vólna, a' Tisza és Zagy

va közt, a' mai Jászságon megtelepi tette őket, a'

hol laknak a. maradékaik még most is Jász neven.

Meghalván ezt az othon Moldovában maradt Ku

nok, bosszúállás végett nagy Sereggel ütöttek bé

hazánkba-, de László személlyes bajvivásra hiván ki

a' Kunok Vezérét Alkust vagy Ákost , azt az egész

hadi nép szeme láttára megölte , mellyen a' Ku

nok megrémülvén , futásnak eredtek 's az őket

nyomban kergető Magyaroktól közzülök sokan le

vágattak, sokan pedig elfogattak, kik osztán a' fel-

lyebb emlitett Kunok közt kaptak lakó hellyet.

8zerentsés hadakozásai után László a' Sz. István

Királytól fogva bétsuszott rendetlenségeknek eltör

lésére 1092. két Ország Gyűlést tartott, egyiket

Szabóltson , a' másikat a' Sz. Márton hegyén , mel-

lyekben sok hasznos Törvények hozattak, melly jó

Törvénnyein kivül , hogy ez a' derék fejedelem,

egyedül a' Magyar nemzetnek kivánt élni , még az

is tsalhatatlan tanubizonyságot teszen , hogy a' Né

met Császárságot, minekutánna IV. Henrik VII.

Gergely Pápa által az Anyaszentegyházból kirekesz

tetett, 's a' Császári Méltóságtól megfosztatott vol

na, a' Német rendektol, kiktől Császárnak válasz

tatott , el nem fogadta. A' Hertzegi atyafiak közt

támadt egyenetlenségek eligazitására II. Boleslaus

Cseh Országi Fejedelemnek , a' ki neki rokona vó!t,

segitségére menvén , vissza fordultában , minekelöt

te a' keresztes haddal, mellynek fő vezérévé téte

tett, a' Szent Főldre elmehetett vólna, meghólt

1095. 's eltemettetett Nagy Váradon. Halála után
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95. esztendőkkel u.m. 1190. III. Coelestinus Pápá

tól a' Szentek közzé számláltatott, mellyre magát a'

Keresztény Vallás meggyökereztetésére Horvát Or

szágban Zágrábban 1 091. általa, felállittatott Püs

pökség által tette érdemessé. ,,

_, i ,9 $. Kálmán (1096.— 1114,) a Szent László

fia, — V ki, mivel még Attya életében Egri Püs

pök volt , és minekutánna az Egyházi esküvés alól

a' Római Pápától felszabadittatván, Királlyá téte

tett vólna , akkor is magával hordta a1 Breviáriu

mot 's abból imádkozott, Könyves. Kálmánnak is

neveztetik, — mindjárt Uralkodásának kezdetében

a? zenebonás Horvát Ország igazgatására alkalmatlan

Almust onnan haza hivta, 's a' Horvát Országi Ki

rályság hellyett neki Magyar Ország harmad részét

adta Hertzegi titulussal ; maga pedig bemenvén Hor

vát Országba , nem tsak a' nyughatatlanságot letsen-

desitette , hanem ezen Ország Tenger felé eső ré

szét , sőt Dalmátziát is, melly valaha a' Horvát Or

szági Királyok birtoka vólt, elfoglalta 1102. a' má

sik,esztendőben pedig Bosniát hajtotta a' Magyar

KorQna alá, a' honnan 1103. Kálmán magát Hor

vát , Dalmátzia , és Bosnia vagy más neven Ráma

Országok Királlyának nevezte, a' Velenízéseknek,

kik alatt vóltak annak elötte a' Dalmátziai Városok,

nagy bosszúságokra: a* mi azért történt meg olly

könnyen , mivel a' Velentzések hajói éppen akkor

a' keresztes katonáknak 's a' tábori eszközöknek a'

Szent Foldre való szállitásával foglalatoskodtak.

Mind ezen hódoltatásait Kálmán két izben hajtot*

ta végre, mivel a' Horvát Országi első táborozását,

a' Remete Péter vezérlése alatt a' Szent Főldre Ma

gyar Országon keresztül menő gyülevész keresztes

katonák Hazánkban való pusztitásai miatt, tovább

nem folytathatta , kéntelenittetvén az Ország védel-

mezéscie ithon maradni. Ez a' rabló nép ugyan is

21
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mintha a' Saracéhusök foldjén lett vólna , utjában

mindent feldult', gyilkolt 's a' marhákat elhajtotta;

a' Remete Péter tsapatját. követő második Seregnek

tehát megtiltotta Kálmán az Országon való keresz

tül menetelt , de a' keresztes katonaság vezére egy

Godeschalk nevű Pap , fel se vette a' Kálmán tilal

mazó parantsolatját , hanem béjött az Országba ,

melly szó fogadatlanságának siralmason megadta

az árrát, mert -Kálmán a' Godeschalk népére Gyor

nél reá ütvén, azt széllyel verte 's nagy részét le

kaszabolta. Ezen szerentsétlenségen annyira megré

mültek a' Keresztes katonák, hogy a' harmadik Se

reg Vezére Bouillon Gottfried Kálmántól követek

által kért engedelmet, a' Magyar Országon való ál

tal menetelre, mellyet meg is nyert, minekutánna

kezeseket adott vólna, kik tsak akkor adattak visz-

szá Gottfriednek , midőn már az Ország határait el

hagyta. • " *'..- •- •'

Mind ezen ditséretes tselekedeteit Kálmán az

Almuson 's fián Bélán elkövetett kegyetlenségével

m?m kevéssé homályositotta el ; Almús ugyan is nem

szenvedhetvén a' Horvát Országi Fejedelemségtől

való elesését, több izbeli nyughatatlanságokat oko

zott Kálmánnak, most a' Lengyel Királyt Boles-

laust, majd a' Német Császárt V. Henriket, majd

ismét a' Görögöket lázitván reá ; Kálmán tehát meg

unván a' sok alkalmatlanságot 1113. mind Annus

nak , mind Bélának a' szemeiket kitolatta 3$ a' Dö-

mösi Klastromba záratta mind a' kettőjöket. Meg

hólt Kálmán 1114. különös ditsőséget szerezvén

magának az akkori vak században a' Pápák hatal

mának, melly egész Europát járommal fenyegette,

az Országba való béjövetelének megakadályoztatá-

sa és tudománnya által ,! mellynek az ő Uralkodá

sa alatt hozott Törvények közt az , mellynél fogva

a' boszorkányok , mint tsak képzelt, de valósággal
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nem lév5 valóságok ellen való nyomozódás megtil-

tatik , tsalhatatlan tanúbizonysága.

10. $. II. István (1114.— 1131.) a' Kálmán

fia a' Velentzeiekkel Dalmátzia miattt sokat háborús

kodott , de tsak ugyan megtartotta azt kezei közt.

A' Görög Császárral, Comnenus Jánossal is, a' ki

neki Sógora vólt, hadba keveredett , mellyre ma

ga István adott kegyetlensége által okot; hirtelen

haragú ember lévén ugyan is sokszor sokakon ke

gyetlenkedett , a' többek közt a' vak Almust meg-

nem szűnt üldözni, a' honnan ez 1126. elszökvén,

Konstántzinápolyban keresett Comnenus Jánosnál

menedék hellyet, mellyet fel is talált, és egész ha

láláig, melly 1127. történt a' Császár Udvarában

maradt. Megtudván ezt István tüstént követeket

küldött Comnenus Jánoshoz , hogy Almust adja ki ;

de a* Császár azt nem tselekedte, melly miatt a'

hirtelen haragú István , jóllehet a' Dalmátziai ten

ger mellyéki Városok megtartására nézve semmi

re se vólt olly szüksége, mint a' Sógora barátsá

gára, hadat izent ennek, mellyben elébb a' szeren-

tse a' Görögöknek, utóbb pedig 1129. a* Magya

roknak kedvezett , és ollyan békességre kénszeritet

te István Comnenus Jánost, mellyben ez azt igér

te, hogy ha a' Velentzeiekkel háborúja fog lenni,

hajós Sereggel fogja őtet ezek ellen segiteni. Ne

vezetes tselekedete II. Istvánnak még az is, hogy

a' Kunokat , a* kik Comnenus Jánostól 1 123. meg

verettettek 's féitekben Magyar Országba kéredz-

tek, Tatár nevű fejedelmek alatt 1124. béfogadta

's a' Tisza és Duna közt azon a' főldön, melly

máig is Kis Kunságnak neveztetik, megtelepitette.

Meghólt életének 35. esztendejében 1131.

11. §. II. vagy vak Béla (1131.—1141). Mint

hogy II. Istvánnak semmi örököse se vólt , megbán

ván az Almussal való kegyetlen bánását, ennek

21*
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fiára Bélára hagyta az Országot 'smég életében meg

koronáztatta. Ezen tettét Istvánnak mindazáltal

azok, a' kik a' Béla megv akittatásában részesek

vóltak, nem hagyták helyben, mivel a' büntetés

tőlféltek; a' honnan Borichot , Kálmánnak a* máso

dik feleségétől Predslavától , — a' ki a' Kioviai

Hertzegnek Svatopolknak a' leánnya vólt, hanem

Kálmántól házasság töréssel vádoltatván, várandós

korában haza küldetett, — született fiát akarták a'

Királyságra emelni. Ezektől hivattatván Borich

Orosz, és Lengyel segitö Seregekkel 1132. Magyar

Országba bé is jött, a' Királyságot mindazáltal el

nem érhette, mivel Béla az Orosz és Lengyel ve

zéreknek azt izenvén, hogy az Ország Borichot

Kálmán igaz fijának nem esmeri , ö pedig u ren

dektől köz akarattal választatott Királynak, azok

hazájokba vissza tértek , a* mire legtöbbet tett az

izeneten kivül a' Bélától megkéretett Sobieslaus

Cseh Király Lengyel Országba való béütése, melly

miatt a' Lengyel hadi nép hazája védelmezésére ha

za hivattatván Borich a' tsata mezon maga maradt,

így Borich 's a' pártján lévők szándékjokban fel

sülvén, és Béla a' Királyi Székben megerősödvén,

Aradon Ország Gyűlést tartott , mellyben Ilona a'

Királyné, négy gyermekeivel megjelenvén, a' ren

dektol bosszúállást kért azokra, a' kik a' férje vak

ságának okai vóltak, melly kérésre a' Magyarok

felindúlván , ott mindjárt 681 fő emberek kontzol-

tattak fel, sokak pedig lömlötzbe vettettek, vagy

az Országból számkivettettek. A' felesége halála

után Béla bor italnak adta magát, és igen gyáván

uralkodott; az Országból mindazáltal semmit sem

vesztett el , sőt Magyar Országot Bosniával nevelte,

mellyet Urosius Serviai Fejedelemtől, mint ipától

kapott a' feleségével Meny - Asszonyi ajándékba.

Meghólt vizi betegségben 1141. hagyván 5. fiakat

Geizát , Lászlót , és Istvánt.



325

12. §. II. Geiza (1141 — 1161) a' vak Béla

fia, mihelyt meg koronáztatott, első gondját az Or

szág pusztább részeinek meg miveltetésére 's népe-

sitésére forditotta; a' honnan Erdélybe, mellynek

erre leg nagyobb szüksége vólt, Saxoniából sok

lakosokat (kikre annyival nagyobb szüksége vólt

Hazánknak , mivel a' bányászságot , mellyhez a' Ma

gyarok tellyességgel nem értettek jól tudták) vitt

bé , 's telepitett meg , és azokat szép szabadságok

kal ajándékozta meg , mellyekkel máig is birnak.

Ezek mindazáltal nem elso Németek vóltak Erdély

ben , mivel még Sz. István idejében meg telepedett

ott a' Herrmann familia , mellyet Gizela a' Királyné

hivott bé Erdélybe Norimbergából , és éppen ezen

Herrmannról , a' ki a' Szebeni várat épittette, ne

veztetik Szeben németül Herrmannstadtnak , az az

Herrmann várossának. Résszerént az Austriai segi

tséggel ellene támadó , de általa vissza verettetett

Borich , résszerént az öttse István miatt , a' ki az

ö ellenségével Mánuel Görög Császárral tartott,

nyughatatlan Uralkodását 1161. történt halála sza

kasztotta ketté. Maradtak két fiai u. m. István , és

Béla.

13. $. III. István (1161 — ) a' II. Geiza fia,

attya ellenségének, Mánuelnek, a' ki a' II. Geiza test

vérét Istvánt akarta a' Magyarok nyakára tolni Ki

rálynak , mesterkedései miatt, mivel Mánuel réssze

rént fegyverrel ijesztgette a' Magyarokat, réssze

rént pénzel forgolódott az Ország Naggyai körül,

a' Királyságból még ugyan azon esztendőben, melly-

ben arra emeltetett, ki esett; mindazáltal ez uttal

még se a' fellyebb emlitett István , hanem

14. §. II. László (1162) a' vak Béla második

fia emeltetett a' Királji méltóságra; de bizonyta

lan okokból származott halállal hat hónapok mulva

ez is ki mulván , hellyébe tsak ugyan
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15. §. IV. István (1162) a* testvére, a' Ma

nuel Görög Császár kedveltje , lett Királlya. Ez

ámbár igen nehezen jutott a' Királyi Székre, még

se tudta ezt a' szerentsét méltóképpen meg betsül ni,

mivel kevélysége által magát az egész Ország elött

olly gyűlőletessé tette , hogy a' Magyaroknak ellene

-való igasságos haragjokat látván , 's félvén , hogy

a' Királyságból ki vettetik, Mánuelhez folyamodott

segittségért, mellyet ugyan meg nyert, de a' nélkül,

hogy ez által tzéljában boldogulhatott vólna , mi

vel tsak addig maradt a' Királyi Székben , mig a'

Görög vezér Alexius Contostephanus a' Magyarok

nyakán ült, mihelyt pedig ez el hagyta az Orszá

got, azonnal ki tétetett IV. István a' Királyság

ból, 's a' fellyebb emlitett

16. §. III. Istvánt (1163—1173) emelték

arra a' Magyarok. IV. István ugyan ekkor az Or

szágból ismét el illan tott, de el nem felejthetvén

a' Koronától való el tseppenését, számtalan nyug

hatatlanságokra adott még is alkalmatosságot, a'

honnan III. Istvánnak tsak nem egész uralkodása

alatt háborúskodnia kellett a' Görögökkel, kik 4IV.

Istvánnak pártját fogták, mig nem végre Mánuel

látván , hogy a' Magyarokkal erővel semmire se

mehet, a' fegyvert le tette, és e' következendő fel

tételek alatt békességre lépett velek 1162. l.)Hogy

Béla a' III. István testvér öttse vagy a' II. Geiza

fia a' Mánuel Udvarába menjen , 's a' leánnyát Má

riát feleségül vegye , hogy igy Béla , mivel Má-

nuelnek fiú gyermeke nem vólt , a' Magyar Király

ság mellett a' Görög Császárságot is el nyerhesse :

és 2) a' Béla Hertzegi birtokai, u. m. Szirmium.

és Bosnia , mellyeket még az attyától II. Geizától

kapott, a' Császár igazgatása alá botsátódjanak.

Hanem ez a' békesség nem vólt tartós , mivel III.

István attól tartván, hogy Szirmium és Bosnia a*
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Mánuel kezében lévén , ez majd Dalmátziát is ke

zére fogja keriteni , mivel ennek birására Mánuel,

hogy már rég ólta vágyott, több jelekbol észre

lehetett venni, el foglalta a' Béla birtokait; hadra

mindazáltal a' dolog ez uttal nem került , mert a'

Wladislaus Cseh Király közben járására ismét bé

kességre léptek az ellenséges fejedelmek, mellynél

fogva III. István az el foglalt tartományokat Má-

nuelnek vissza adta ; e' pedig meg igérte , hogy IV.

Istvánt többé semmivel se fogja segiteni. De Má

nuel ezen fogadását meg nem tartotta, mivel tsak

hamar segitséget adott IV. Istvánnak , a' ki a' Gö

rög seregekkel Magyar Országban nagy pusztitást

vitt véghez, mellyen meg bosszankodván III. Ist

ván, ellene ment IV. Istvánnak és Zimonba szo

ritotta, a' hol ez az ostrom alatt meg hólt 1165.

A' békételen IV. István halála után se szűnt meg

az alatsony lelkű Mánuel III. István ellen hadat

folytatni, söt a' Béla nevében egész Dalmátziát is

el foglalta, mellyet István szüntelen való tsatázásai

után se vehetvén vissza, bánatjában meg hólt 1173.

minden örökös nélkül.

17. §. III. Béla (1173—1196) a' Mánuellel

kötött egyesség szerént Királlyá lévén , először is

az óhajtott tsendességet állította helyre az Ország

ban , azután bölts , és jó rendeléseket hozott , ne

vezetesen két Kantzelláriust tett az ügyes bajos

dolgok 's esedező levelek bé szedésére, hogy osz-

tán azokat a' Királynak irásban mutassák bé, mivel

az elötte élt Királyok tsak Titoknokot, vagy iró

deákot tartottak ,• 's a' kinek panassza vagy kérése

vólt a' Királynál az ezt vagy szóval vitte véghez ,

vagy irásba tévén , maga nyujtotta bé a' Király

nak, a' mit a' fényes Konstántzinápolyban neveke

dett Béla a' Királynak nem tsak alkalmatlannak,

sőt méltóságával is ellenkezőnek látván , rendelte
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n' fellyebb emlitett Kantzelláriusokat ; további a'

törvénykezés utját meg könnyebbitette, 's végre az

igazságtalanságok 's ragadozások kemény meg bün-

tettetése által a' tolvajokat 's a' gyilkosokat az Or

szágból ki irtotta; egy szóval a* Mánuel Udvará

ból , a' hol a' Görög Császárságra előre készitődött,

sok jót hozott bé az Országba. A' Császári méltó

ságtól mindazáltal el esett, mivel Mánuelnek min

den reménységén kivül még 1170. a' Béla nálla

létekor Alexius nevű fia született, a' kire igyeke

zett már most Mánuel a' Császárságot hagyni, a*

honnan hogy Béla még a' felesége után se formál

hasson ahoz valaha just, a' leánnyát Máriát sem

adta oda neki feleségül f hanem a' hellyett a' fele

sége testvéréyel Annával házasitotta öszve Bélát,

a' kinek a' szelid Anna még kedvesebb vólt, mint

a' haragos és parantsoló Mária, Ezen szava meg

nem tartásáért 's alatsonyságáért mindazáltal Béla

Mánuelen , mint nevelőjén bosszút nem állott,

hanem halála után a' fiától Alexiustól, minden a*

napkeleti birodalomhoz ka ptsolt tartományokat vissza

vett 1180. Ezeken kivül Béla Magyar Országot

még Galicziával nevelte, mivel Lodomerius vagy

Volodimirus Galicziának, vagy más neven Haliczi-

ának fejedelme Kazimir Lengyel Kitállyal, a' ki a'

Gajiczia ^irására vágyó Micislaust segitette , sze-

rentsétlenül hadakozván , Országát el vesztette 's a'

Magyaroknál keresett menedék hellyet; a* gyoze

delmes JCázimir tehát az alatt Micislaust tette igaz

gatóvá , a' kit három esztendők mulva a' nép, fél

vén hogy Lengyel Uraság alá esik , gyűlőlségből

méreg által meg ölt : hellyébe azután Kázimir

Ilománust, a' Jeg ifjabb Galicziai Hertzeget tette

Galiczia Kormányozójává, a' kit Lodomerius a'

Magyarok segitségével Galicziából ki kergetett, 's

vissza vette Országát, mindazáltal a' Magyar Ki-^
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rály oltalma 's olly fel tétel alatt, hogy Galiczla,

az ő halála után a' Magyar Koronához kaptsoltas-

sék. De Béla meg nem várta a' Lodomerius halá

lát, hanem még életében el vette a' nép kivánsá

gára tőlle Galitziát, mellyet Andrásnak, a' fiának

igazgatására bizott, Lodomeriust pedig, a' kit ke

gyetlenségéért a' nemzet gyűlőlt , magoknak a'

Galicziaiaknak kérésekre fogságba tette, mellyből

a' vigyázok meg vesztegetése által ki szabadúlván,

Andrást Galicziából ki kergette 1188. a' ki többé

ennek a' tartománynak birtokába nem is jöhetett ,

mivel az attyának Bélának a' Lengyel Királlyal Ká-

zimirrel való hosszas hadakozásai után is tsak ugyan

meg erősödött Lodomerius a' Galiczia birásában,

jóllehet Béla ahoz való jussáról azután se mondott

le , sőt titulussában a' „Rex Galiciae" nevet azután

is meg tartotta. Meg hólt ez a' Magyarok palléro-

zódását hathatósan elő mozditó fejedelem 1196.

Imi*e, és András fiait hagyván maga után.

18. $. Az Imre (1196 — 1204) uralkodását

igén nyughatatlanná tette az öttse András, mivel

az eddig szokásban lévő Hertzegi Titulust és Bir

tokot tolle meg tagadta. Ez ugyan is az attyától

a' keresztes hadra hagyott pénzen katonákat fogad

ván, a' Báttya ellen támadt, 's azt meg is verte,

a' ki látván , hogy az öttsével meg nem mérkőzhe-

tik, tsak ugyan által engedte neki Dalmátziát 's

HorvátOrszágot. De e' mellett is 1202. ismét had

ra kelt a' két testvér közt a' dolog, mellynek Imre

azon rendkivül való mérész tette által vette elejét,

hogy minden fegyver és késérők nélkül , tsupán egy

vesszővel, az öttse táborán keresztül menvén, ezt

tulajdoh Sátorából kézen fogva , katonáinak szemek

láttára a' táborból ki vitte , 's egy Kene nevű Tót

Országi várba záratta, a' honnan mindazáltal mi

dőn halálához közelgetne, ki hozatta 1204. 's meg

koronázott fiának Lászlónak tú torává tette.
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19. $. III László < 1204 — 1205 ) Andrásban

Tútor hellyett ellenkező és vetélkedo Társra talált,

melly miatt az Özvegy Királyné az Austriai Her-

czeghez Leopoldhoz folyamodott segitségért , de

minekelötte nyilván ki ütötte vólna magát az el

lenkezés, 6 hónapi uralkodása után László meg hólt,

's hellyet adott Andrásnak a' Királyi székben.

20. §. II. András (1205 — 1235) mindjárt

Uralkodása elején el idegenitette magától a' Magya

rokat az által , hogy a' felesége Gertrud , a' ki a'

Merániai ( Tyrolisban ) Herczeg leánnya 's felette

Uralkodásra vágyó asszony vólt , ösztönözésére mind

idegeneket emelt a' fővebb tisztségekre; nevezete

sen a' Királyné három testvéreit Egbertet, Berl-

holdot , és Jánost az Országba bé hiván , Egbertet

a' Szepességen egy nagy j övedel mii jószággal aján

dékoztatta meg , Bertholdot Kalolsai Érsekké, ezen

kivül Tót Országi Vice- Királlyá, Erdélyi Fejede

lemmé, és Báts 's Bodrog Vármegyei Fő Ispánnyá,

Jánost végre Esztergomi Érsekké tétette a' férjé

vel. Ez olly békételenséget szült , hogy midőn An-»

drás a' fiát Kálmánt Galicziai és Lodomériai Ki

rállyá koronáztatta vólna 1213. a' Királynét Bánk

Bán, a' kit tsak hogy Berthold nevii testvérjét Dal-

mácziai és Horvát Országi Bánságra emeltethesse,

ezen méltóságtól a' könnyen hivő András által meg

fosztatott, kegyetlenül meg gyilkolta. Haza jővén

Galicziából , nem a' bűnösöknek érdemek szerént

való meg büntetésén , 's a' tsendesség helyre álli

tásán dolgozott, hanem a' Péter Konstántzinápo-

lyi Császár Jolánta nevű leánnyával házasságra

lépvén, az attya rendelése szerént a' Szent földre

indúlt 1215. az uralkodást vissza jöveteléig a' fiára

Bélára, kit meg koronáztatott, hagyván, melly ut

járól Jérusálemi Andrásnak is neveztetik. Haza jö

vén haszontalan és minden fontos következés nél-

^
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kül való táborozásából *) 1218. az Országot leir

hatatlan zürzavarba találta, a' Nagyok a' Szegénye

ket elnyomták, a' korona jószágain megosztoztak,

sőt félvén , hogy a' gazdag jövedelmű prédától meg

fosztatnak , a' háborúságot nem hogy elfojtani ipar

kodtak vólna, hanem még élesztették azt, és a'

mi több Bélát a' fiát, a' kinek Uralkodása alatt és

tudtával tsipkedték el a' Korona birtokait, Attya

ellen támasztották, tsak hogy a' zavarosban halász

hassanak, melly alávaló tzéljoknak elérésében a'

senebonán kapkodó fő embereket maga András is

zegitette, mivel, nem hogy az Ország sérelmeit or

vosolta vólna meg, hanem, hogy a' Jérusálemi ut

jára felszedett temérdek adósságait könnyebben le

fizethesse , a' népre nagy adót vetett , az ezüst pénzt

rosszabbá tette , az értz , és Só Bányákat , a' Ko

rona jószágait, egy szóval minden Királyi jövedel

meket Pogány kereskedőknek , Muhamedánusoknak

és 'Sidóknak adott árendába , melly tettén András

nak a' Magyarok megboszankodván , nyilván Bélát

kiáltották ki Királlyoknak. E' szerént midőn látná ,

hogy magán másképpen nem segithet 1222. Ország

Gyűlést hirdetett, mellyen a' Király 's a' Nemes

ség jussaik meghatározására nevezetes Törvények

hozattak, mellyek öszveséggel „ Aurea Bullának w,

IL András pedig 9, Assertor libertatis Hungaricae-

nek" neveztetett. Meghólt 30. esztendei nyughatat

lan uralkodása után, mellynek az önnön maga egy

mást nyomban követő botlásai voltak szerző okai ,

1235.

21. $. IV. Béla (1235.—1270.) igen keményen

kezdett uralkodni , nevezetesen azokat , a' kik az

ő, és attya közt való egyenetlenségek szerző okai

vóltak, kegyetlenül megbüntette, a' többek között

*) Látd Europa rajzolatját a* 176. lap.
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Dionysius Palatinusnak a' szemeit szuratta ki ; to

vábbá a' Királyi tekintetnek a' régi fényre való ho

zására megparantsolta, hogy senki a' Király jelen

létében le ne merjen ülni , külömben Széke azon

nal megégettetik. Ezen keménysége által az attya

András gyáva Uralkodása alatt függetlenséghez szo

kott nagyokat magára haragitotta, kik utóbb ösz-

ve is esküdtek ellene, és 1236. Fridrik Austriai

Hertzegnek ajánlották az Országot, a' ki 50. ezer

emberrel bé is ütött Magyar Országba , de Bélától

vissza verettetett. Elébbeni keménységéről lemond

ván a' Nemzet is hajlandóbb kezdett eránta lenni,

de az 1239. a' Mongolok által hazájokból Mold

vából kiszorittatott , és* Kuthen nevű Fejedelmek

alatt 40. ezered magokkal békéredző Kunoknak,

a' ró Ilok Nagy Kunságnak neveztetett főldön való

megtelepitése 's az ezeknek mód nélkül való kedve-

zés által , a' Magyar Nemzet ellene való haragjának

ismét szikrát adott, melly által mind magát, mind

az Országot siralmas állapotra juttatta. A' Mongol

Tatárok ugyan is 1241. "béütvén hazánkba, a' Ma

gyarok azt velvén , hogy a' Kunok árúlták el az

Országot , ezeket megtámadták , 's a' vezérjeket Ku-

thent meg is ölték; ezen a' Kunok elkeseredvén,

a' Tatárokhoz tsapták magokat , és mintegy ve

télkedtek ezen bárdolatlan ellenséggel az öldöklés

ben. Béla a' jelenlévő veszedelem elháritására a'

Magyarokat fegyver fogásra ösztönözte, de ezek

a' Királyon bosszút akarván állani, a' Király hi

vására nem is ügyeltek , a' honnan azokkal , a'

kiknek a' haza nyomorult sorsa inkább sziveken

feküdt , ellene ment a' Magyar Országot tsak nem

számtalan népével sáska módra meglepo Batunak ,

a' Mongolok Chánjának, de kevésszámú népe a'

Sajó vizénél megverettetett , 's maga is alig tudott

Austriába elszaladni, a' hol az embertelen Fridrik
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Hertzeg, nem tekintvén a' durva pogányság által

tsak nem vég pusztulásra jutott sorsút Magyar

Országnak, nem hogy menedék hellyet adott vól

na a' szerentsétlen Királynak , sőt kirabolta 's úgy

botsátotta el Dalmácziába, a' hová Béla már afc

elött feleségét 's gyermekeit előre elküldötte vólt.

Ezután a' Tatárok két egész esztendeig prédálták

Hazánkat 's talám el is enyészett vólna akkor ez a'

szerentsétlen Ország, ha a' nagy Chán Octai halá

lának hirére haza nem mentek vólna. Vissza jővén

Béla, az Országot tsak nem egészen pusztán találta ,

mert a' kik némelly rejtek hellyekbe meghuzván

magokat , megmaradtak is , a' Tatárok öldökléséi

től ugyan megmenekedtek , de azután az éhel ha

lásnak lettek áldozatjaivá, annyira, hogy a' rész-

szerént fegyver , résszerént éhség miatt meghólt

emberek dög testeik által olly igen elszaporodtak a'

farkasok, hogy a' kis gyermekeket a' böllsőből ki

huzták 's fegyver nélkül még az uttzára se lehetett

kimenni. De ezen Isten ostora alatt se tsüggedt el

a' Béla nagy lelke , sőt inkább megkettőztette ipar-

kodását az Ország helyre állitására nézve, a' hon

nan az elszéledt lakosokat öszve szedte, számokra

gabonát, barmokat, 's más szükséges dolgokat és

lakosokat hozott a' szomszéd Tartományokból , melly

bölts rendelései által az Országot olly virágzó ál

lapotba helyheztette, hogy mikor a' Tatárok 1261.

ismét megakarták hazánkat látogatni , ellent tudott

nekik állani , sőt bé se várta őket Magyar Ország

ba, hanem Lengyel Országba eleikbe menvén 52,

ezeret nyakazott le közzülök , 's minden tábori esz

közöket elfoglalta. Egyébaránt Fridriknek se maradt

alatsony tettéért Béla adós, mert még elébb bosszút

állott rajta, mint a' Tatárokon is, és nem tsak

meggyőzte ezt a' rossz szomszédot, hanem magát is

elejtette az ütközetben, a' Felső Magyar Országi
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Városokat tőle vissza Vette , és Slyriát is elfoglalta

1246. Ezen sok viszontagságai után meghólt Bé

la 1270.

22. §. V. István (1270. — 1272.) a' IV. Béla

fia, rövid Uralkodását a' Cseh Királlyal Ottokár

ral, a' Styria felett támadt, de szerentsétlenül foly

tatott háborúval töltötte el, mellynek következé

se Styriának elvesztése vólt. Meghólt 1272.

23. §. IV. László, a' ki a' Kunokkal 's a' Kun

Asszonyokkal való társalkodásáról Kun Lászlónak

is neveztetik (1272. — 1290.) az V. István fia, az

Annya is Ersébet Kun leány lévén , tsak a' Kunok

kal tartott, és ezeknek szokásaikat, és erköltsei-

ket vette bé, söt törvényes feleségét Izabellát, a'

Siciliai Királynak I. Károlynak leánnyát megvet

vén, a' Kun Asszonyokhoz tsapta magát, és azok

kal fajtalankodott, mellyen a' Kunok annyira el

bízták magokat , hogy a' Magyarok birtokaikat, ma

jorjaikat , 's Városaikat égetni és pusztitani kezdet

ték. Hasztalanok Toltak a' III. Miklós Pápa iparko-

dásai a' romlott erköltsü Lászlónak jobb utra va

ló téritésére nézve, igérte ugyan ő megjobbulá-

sát, de alig tartotta meg fogadását tsak addig is,

mig a' Pápa követje az Ország kebelében vólt. Faj

talan életéért mindazáltal meglakolt, mert bujasá

gában már magok a' Kunok is megbotránkozván ,

három Fő Kunoktól, kiknek nevek Arbutz, Tur-

tele, és Kemenche, egy Kun sátorban, mellyben

aludt, kegyetlenül agyon verettetett 1290. Szomo

rú áldozatja a' nevelés elmellőzésének ! ! !

24. §. Az Árpád véréből származott Királyok

rendjét 111. András rekesztette bé, a' ki Velentzé-

ben születvén, Velentzei Andrásnak is hivattatik.

Ez a' II. András várandósan maradt Beatrix nevű fe

leségétől született István Hertzegnek , a' ki Velen

cében a' Mauroceni familiából való Thomasina Ka
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talint vette feleségül, volt a' fia. Bejövén ül. An

drás Magyar Országba , alig koronáztatott meg ,

azonnal két vetélkedő társa akadt; egyik vólt Mar-

tell Károly, Sánta Károlynak a' Siciliai és Nápolyi

Királynak a.' fia, a' ki Anyai ágon, minthogy az

Annya V. István Magyar Királynak a' leánnya , Má

ria volt , formált just a' Magyar Koronához ; a' másik

pedig Albert Austriai Hertzeg vólt, a' kinek a' Ki

rályi Méltóságot I. Rudolf Német Császár (nem tu

dom mi jusson) ajándékozta. Mind az András, mind

az Albert pártjánál hatalmasabb lévén a' Martell

Károlyé, vagy utóbb mivel maga 1295. dög ha

lállal meghólt , a' fiáé Róbert Károlyé , a' kit a'

Római Pápa VIII. Bonifacius is minden módon se

gitett, midőn a' Dal'mátziai és Horvát Országi Igaz

gatók is részére állottak vólna , bánatjában III. An

drás meghólt 1281. 's vele az Árpád familiájának

férjfiúi ága is egészen elenyészett.

II. Szakasz.

JC külömbféle Házakból való Királyok.

1300 — 1526. , ;

25. §. Cseh László (1300. — 1304.). Ki hal

ván III. Andrásban az Árpád familiájának férjfiúi

ága , három anyai részről az Árpád véréből szár

mazott Hertzegek vetélkedtek a' Magyar Korona fe

lett. A* Római Pápák Robert Károlyt akarták a' Ma

gyaroknak Királyúl adni , ezek ellenben a' Pápa

parantsoló hangjára nem halgatván , választási jus

sokat vitatták , 's Károlyt annyival inkább el nem

akarták fogadni, mivel a' Pápai hatalomnak Ha

zánkba való nagy béfolyásától féltek , &' rendek te
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hát a* Cseh Királyt Ventzelt hivták meg a' Királyi

Székre, a' ki a' IV. Béla Anna nevű leánnyának

Unokája vúlt. Ventzel két, u. m. Cseh és Lengyel

Országoknak Királlya lévén, a' választást el nem

fogadta, hanem maga hellyett 12. esztendős fiát

Lászlót ajánlotta , de látván , hogy Lászlónak ke

vés betsülete van a' Magyarok elött , ötet a' Koro

nával együtt haza vitte Cseh Országba 1304. A'

Cseh László haza menetele Után se lehetett Robert

Károly Magyar Királlyá, hanem'

26. $. Bavariai Otto (1505. — 1308.) , a' IV.

Béla Király Unokája emeltetett a' Királyi Méltóság

ra, olly feltétel alatt, hogy a' Koronát Cseh Or

szágból keritse haza, a' mit meg is tett 's vele meg

is koronáztatott 1305.: de Otto sem sokkáig bir-

hatta azt , mert az Erdélyi Vajda Apor László , egy

Robert Károly pártján lévő férjfiú, a' kinek a' leán-

nyát Otto Feleségül akarta venni , mikor e' végett

hozzá ment vólna, Őtet fogságba tette, 's elébb ki

se botsátotta, mig a' Koronát, mellyet mindenkor

magával hordott , vissza nem adta , 's a' Királyság

ról le nem mondott. Ki szabadúlása után Otto el

hagyta, a' sok pártoskodások miatt részekre szag

gattatott Magyar Országot, 's haza ment Bavariá-

ba J 307. a' hol 4. esztendők mulva meghólt.

27. $. I. Károly (1308.—1342.) a' Római Pá

pa Követének Gentilisnek , minthogy parantsolattal

semmire se mehetett, kérésére nagy nehezen el

nyerte a' Koronát , ámbár nem minden ellent mon

dás nélkül, a' honnan a' Királyi Méltóságra emel

tetése után is , erővel kellett ebben magát tökélle-

tesen megerosilenie, melly tzéljának elérésére há

borút is kéntelenittetett viselni Trentsini Máté Gróf,

még Cseh László idejebéli Palatinus ellen, a' ki

Károlyt nem akarta Királynak megesmerni , hanem

Kassától Komáromig kiterjedő birtokát független
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ségben szerette vólna birnfr; de Károly a' Roz-

gonnál 1312. nyert győzedelme által tsak ugyan

meg alázta fel fuvalkodott ellenségét 's engedel

mességre téritette , jószágának nagy részét , melly

maig is Mátyus "földjének neveztetik, el foglalván.

Meg erosödvén Károly a' Királyi székben Urosius

Serviai Király ellen forditotta fegyverét, a' ki

Magyar Ország határaiban sok pusztitást vitt vég

hez, és Szerviát Magyar Országhoz kaptsolta 1320.

Az ütközetekben szerentsés Királyt, a' kinek a'

halál a' tsata mezon kedvezett, othon' várta a*

halált hozó gyilok; 1330. ugyan is, midőn a' fe

leségével 's gyermekeivel Visegrádban , mellyet ő

választott leg először Királyi lakó hellynek, éppen

ebédelt vólna, egy Száh vagy Zaah Feliczián ne

vű fő Nemes ki vont kardol a' palotába rohant ,

's a' Királynéhoz vágott, hanem mivel a' Király

magát közbe vetette, tsak a' négy ujját vághatta el

annak , az ezen esetet követő lármára bé jövő

őrök által pedig , kik Száhot öszve vagdalták ,

gyilkos szándékának tökélletes végre hajtásában

egy átaljában meg gátoltatott. Mi vitte légyen

Száhot ezen vakmerő tselekedetre ? nem bizonyos ,

némellyek eszének meg bomlását ; mások a' Ki

rályné Szoba leánnyai közt lévő Klára nevű le-

ánnyának , maga a' Királyné segitsége által , Ka-

zimir Lengyel Király (él Királyné testvére) által, a'

ki ekkor látogatásképpen Visegrádon mulatott, tör

tént erőszakos meg szeplősittetését , — mások végre

Szah Felicziánnak , a' ki a' Trentsini Máté követői

közzül való vólt, a' hajdan birt Királyi jószágok visz-

sza adására való kénszerittetését , 's ezen való

meg boszankodását , tartják annak okának lenni.

A' millyen rettenetes vólt a' fel tétel, olly borzasz

tó büntetést huzott is az maga után, mivel Szah

Felicziánnak egész familiája ki irtatott, és min

22
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den a' ki tsak Szah nevet viselt, meg őlettetett,

a' mi , valamint Károlynak magának , ugy az Or

szág rendjeinek is, a' kiknek tudtokkal történt a'

boszúállás , éppen nem válik ditsoségekre , mivel

egynek gonosz tettéért az egész nemzetség semmi

törvény szerént nem lakolhat, hanem ha részt vett

annak istentelenségében. Ezen veszedelemtől a/ig

menekedett meg Károly , ujat húzott magára a'

Bazarád Oláh Országi Vajda ellen inditott hada

kozása által , mellyre ötet Gróf Széts Tamás Er

délyi Vajda, a' ki Havasalföldi Vajda is akart

egyszer'smind lenni , 's Gróf Széts Dienes , a' ki

a' Szörényi Bánságra (melly hivatalt ekkor a' Ha

vasalfőldi Vajda Bazarád viselt ) vágyott, ösztönöz

ték 's fellyebb emlitett tzéljok el érésére Bazará-

dot pártossággal vádolták el Károly elött. A! Ki

rály végére se járván a' vád miben létének, nu'g

ugyan ezen 1330. esztendőben meg támadta az

ártatlan Bazarádot, a' ki minekutánna minden ké

rései , maga mentései , sőt gazdag ajándékai is

sikeretlenek vóltak , Károly elől minden eleséget

el takaritott , a' honnan az éhség miatt el kénsze-

redett Magyar Seregnek vissza kellett vonúlni,

mellyet látván az Oláhok, a' kik a' hegyek tetejein

huzták meg magokat, a' völgyben menő Magya

rokban kövekkel, nyilakkal s más egyéb esz

közökkel iszonyú kárt tettek , és maga Károly is

köz katona ruhában menekedett meg az Oláhok

kegyetlen boszúállássától. Ezen szerentsétlenség

következése a' lett, hogy Oláh Országot vagy Ha

vasalföldet Károly el vesztette, valamint még

uralkodásának elején Dalmácziát is, melly va

lamint elso volt a' Károly bé fogadásában, ugy leg

először is pártolt el Károlytól , 's a' Velentzeiek-

hez tsapta magát,. a' mit Károly kéntelenittetett bé

hunyt szemmel nézni, mivel a' Trentsini Máté
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nyughatatlanságai miatt az Országon kivül nem

mehetett.

Egyébaránt hogy I. Károly egy vólt a' leg

hasznosabb Királyok közzül, meg tetszik ezekből t

1) az akkori rossz pénzek hellyett, jó ezüstből

ujakat veretett ; 2) a' mai törvénykezés utját, és

módját bé hozta, el törölvén az ártatlanságnak

tüzes Vas és forró viz által tétetni szokott bor

zasztó próbáit; 3) a' nemeseknek' bizonyos tzime-

reket osztogatott, melly által a' festés mesterségét

a' Magyarok közt elő mozditotta. Meg nyervén

Károly Lajosnak a' fiának a' Lengyel Királyságot,

meg hólt 1342.

28. §. I. .vagy Nagy Lajosnak (1342. —

1582) az I. .Károly fiának , alig lépett a' Királyi

székbe , először is a' Szászokkal vólt baja, a' kik

a' még tsak 17. esztendős gyermek Király alatt

szabadságok terjesztésére 's az adó el törlésére

fegyvert fogtak; de meg aláztattak, mert Lajos

Seregével hirtelen Erdélyben teremvén, ugy meg

ijesztette őket, hogy többé pisszenni se mertek,

sőt esküvéssel fogadták, hogy ellene soha fegy

vert nem fognak. Értésére esvén a' Szászok

sorsa Bazarád Oláh Országi Vajdának, nem tar

totta tanátsosnak Lajossal, a' ki kétség kivül a*

Szászok le tsendesitése után ötet is m eg látogat

ta 's engedelmességre hozta vólna , hadba keve

redni ; be se várta tehát Oláh Országba Lajost,

hanem Erdélybe ment 's lábaihoz borúlva köte

lezte magát a' tölle való függésre 's az esztendei

adó fizetésére. Azután az attya alatt Magyar Or

szágtól el szakadt Dalmácziát akarta vissza foglal

ni, de már ezen tzéljában a' szerentse nem vólt

kedvező reá nézve , mivel a' Velentzeiek , a' kik

alatt vólt akkor Dalmáczia, nem akarván két test

vér Uralkodók , u. m. Lajos , és ennek öttse An~

22*
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drás közzé, a' ki Johannát, a' Bóbert Nápolyi Ki

rály Károly nevű fiától való Unokáját vévén

el feleségül , Nápolyi Királlyá lett, szorulni, min

dent el követtek ezen Tartomány meg tarthatá-

sára, mellynek meg hóditására foképpen hajós

Sereg lévén szükséges, a' mijek a' Magyarok

nak nem vó!t, kénteleniti etett Lajos szándékával

annyival - inkább fel hagyni , mivel az öltsének ,

Andrásnak , Nápolyban történt szerentsétlensége

▼onta magára az ő figyelmetességét. Ez a' sze—

rentsétlen Fejedelem ugyan is a' fellyebb emli

tett Johannával házasságra lepvén, Nápolyi Királlyá

lett^ de a' felesége Nagy attyának végso rende

lése szerént ollyan fel tétel alatt, hogy az Ural

kodásban András, a' ki ekkor még 16. esztendős

vólt, tsak 22. esztendős korában vehessen részt;

e' még nem vólt elég, hanem azt is ki tsinálta Jo

hanna a' Kómai Pápánál VI. Kelemennél, hogy

ha neki maradéka nem lenne , nem Andrásra, a'

férjére, hanem Máriára a' testvérére, a' kit a'

Dyrrachiumi Herczeg Károly vett el feleségül ,

száljon az Ország. A' fellyebb emlitett testamen

tom szerént tehát Johanna vette kezébe a' Királyi

páltzát, és férjét meg vetvén, Lajos Tarentumi

Hertzeggel fajtalankodott, sot hogy a' nyakáról

tökélletesen le tolja 1344. Sept. 18. kán éjjel, ki

bérelt gyilkossai által , egy önnön maga által ké

szittetett selyem sinórral, tulajdon szobájába meg

fojtattatta. Testvér öttse meg ölettetésének meg

boszulására annakokáért Lajos nagy Sereggel Ká-

rinthián keresztül két izben ütött bé Olasz Ország

ba, de sem Olasz Országot nem tehette magáévá,

mert jóllehet elébbeni ott létekor a' nyakra főre

el szaladó 's a' Pápánál Avenióba (Avignon) tar

tózkodó Johannátol el vette is Nápolyt, 's annak

oltalmazására az Erdélyi Vajdát Latzkfi vagy Lati—
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koVits Istvánt számos katonasággal ott hagyta is ,

még is tsakugyan Johannáé lett az ismét, a' ki

már ekkor a' Tarentumi Lajosnak valóságos fele

sége vólt ; sem Johannán gyilkos tettéért méltó

képpen bosszút nem állhatott, mivel végre a'

Pápa kérésére, a' ki azt igérte, hogy az András

gyilkosait meg fogja büntetni , oda hagyta Lajos

Olasz Országot, a' Pápára hagyván a' biróságot,

a' ki Johannát ártatlannak itélte , melly alattomos

fortélyokat látván Lajos, minden Olasz Országra

való gondját le tette, 's a' Lithvánusok ellen, a'

kik a' hajdan Magyar Országhoz tartozó Galicziát,

és Lodomériát el foglalván , ezen tartományoknak

már régen birtokában vóltak, forditotta fegyverét;

ezeket a' Lengyel Király Kázimir segitségével meg

is gyozte , 's nem tsak Galicziát és Lodomériát ,

hanem még veres Russziát is meg hóditotta, melly

utolsó Tartomány Kázimiré lett azon fel tétel alatt,

hogy ha férjfiú gyermeke nem lejénd, ez is La

josra száljon. A' Lithvánusokkal való háború ujat

szült ; mivel ezek Lajoson bosszút akarván állani

a' Krimi Tatárokat ellene fel ültették, de bé nem

várván Lajos ezt a' durva ellenséget, Latzkfi Ist

vánt köszöntésekre küldötte , a' ki "úgy reá rijasz-

tott a' Khánra, hogy ez magát esztendei adó fize

tésre, és a' Keresztény vallás bé vételére köte

lezte. Ezen ditsőséges győzedelme után 1358.

Dalmácziát vette vissza a' Velentzeiektől ; 1359.

Szerviát, Bosniát és Moldvát, 's 1366. Bulgáriát

kaptsolta Magyar Országhoz; 1370. pedig a' Ka

zimir Lengyel Király halála után Lengyel Ország

nak és veres Russziának is birtokába jött; egyszó

val a' Magyar névnek ollyan nagy tekintetet 's

's ditsőséget szerzett, a' millyennel az ö elötte so

ha se birt , 's az Ország határait olly szélesen ki

terjesztette, hogy Magyar Ország sem ő elötte, sem

/
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ő ulánna, akkori nagyságát többé el nem érte; Bi—

* rodalma ugyan is a' Visztula vizének, a' Balticum

tengerbe való ömlésétől fogva a' Fekete tenge

rig, ettől ismét az Adriai tengerig terjedt ki.

De nem tsak győzedelmes hadakozó vólt La

jos, hanem egyszer'smind bölts törvény hozó is,

a' mit meg bizonyit a' többek közt azon ő alatta

hozattatott nevezetes törvény tzikkely, melly ál

tal a' testamentom tételkor meg történni szokott

vissza élések eltörlésére az állittatott meg, hogy

ha a' Nemes embernek fiú. gyermeke nem ma

radna, jószágai testvéreire, vagy más vérszerént

való atyafiaira száljanak, holott az elött, tsak

azoknak negyed részét hagyták törvény szerént a*

nemesek leánnyaikra , a' többit ellenben annak

ajándékozhatták , a' kinek akarták ; továbbá meg

tiltatott ezen törvények szerént, az atyák vétkeik-

nak a' fijakban való meg büntetése, végre a' fel

sőbb 's alsóbb nemesség egyforma jussokkal aján

dékoztatott meg. De nem tsak bőlts törvényhozó

vólt Lajos, —- hanem szép tudománnyal és a' tu

dományokat elő mozditó lélekkel is birt ő ; az

elsőre mutat ezen neve „ Ördöngös Lajos Ci mellyet

a' tsillag visgálásban és Mathesisben való jártas

ságáért kapott, az utolsónak pedig ellene mond

hatatlan tanubizonysága a' Pétsen általa 1360. fel

állittatott elso Magyar Universitás ; egy szóval ,

ha valaha valaki a' Nagy nevet meg érdemlette ,

valóban senkit se tisztelt meg ezzel olly méltán

a' Világ mint Lajost, Meg hólt ez a' nagy feje

delem 13 82. *'s Magyar Országot fia nem lévén

Máriára, az idősebb , -*- Lengyel Országot pedig

Hedvigére az iiTjabblk Leánnyára hagyta , a' ki

nek osztán Jagello a'Lithvániai Hertzeg lett férje.

29, $. I. Mária (1382— 1387.), kft a'

Brandenburgi Márk Gróf 'Sigraond, a' IV, Károly
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Német Császár fia jegyzeit el , alig kezdette erf

az Uralkodást az annya Ersébet tútorsága alatt,

már is ennek tsak a' Nádor Ispán Gara Miklós

tanátsára való halgatása 's ezen veszedelmes em

ber gondatlan javallásainak , 's tanátsadásainak

követése miatt, mind maga, mind az Ország igen

nagy zűrzavarba keveredett. Legeloször is azon

kegyetlensége által gyujtotta meg a' békételen-

ség fáklyáját , hogy azon Magyar ío embereket,

a' kik a' Podóliai várakat a' Lithvániai Herczeg-

nek Jagellónak el adták , a' Gara vér szopó ösz

tönözésére halállal, jószágok el vesztésével 's

gyermekeik örökös meg betstelenitésével büntet

te meg, melly keménysége által az asszonyi Ural

kodást külömben is fel nem vévő Nagyokban, kik

a' Gara Miklós nagy bé- folyását nem szenved

hették , 's a' meg öletett fő emberek attyokfiai-

ban a' bosszúállás tüzét fel gerjesztette , mellyből

a' lett, hogy ezek alattomban öszve esküvén, a'

Nápolyi és Siciliai Királyt Kis Károlyt hivták

meg Királynak , 's Székes Fejérváron meg is ko

ronázták.

30. §. II. vagy Kis Károly (1385) önnön

veszedelmére fogadta el a' pártos Magyaroktól a' Ki

rályi méltóságot, mert a' ravasz Ersébet azon gzin

alatt , hogy 'Sigmondnak , a' ki Cseh Országban

Sereg gyűjtéssel foglalatoskodott, egy Máriához

küldött levelét akarja vele közölni, a' semmi rosz-

szat se gyanitó Károlyt magához hivatván , alig

kezdette el ez ' a' levelet olvasni , Forgáts Balás

hátulról egy kardal a' fejét egész a' szeméig bé

hasitotta , melly miatt a' Király nem sokkára meg

is hólt 39. napi Uralkodása után.

31. §. Mária a' Kis Károly gyalázatos meg

gyilkoltatása után ismét Királynénak kiáltatott ki,

mellynek következese a' Kis Károly' pártjának tö-

','''
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kélletes el nyomása 's Budáról való ki lierget-

tetése lett ; a' ki üzettek közt vólt a' többek közt

Horvát János Dalmátziai Bán is, a' ki ide vissza

térvén, az egész Országot fel lázasztotta 's a' Kis

Károly fiát Lászlót hirdette ki Királynak. Er-

sébet abban a' gondolatban lévén, hogy á' zenebo

nát jelen léte által könnyebben le fogja tsendesi-

teni, utra indúlt Máriával 's egynéhány fő em

berekkel. Meg tudván ezt Horvát János, fel ger

jedt benne a' bosszúallás kivánsága, 's a' Király

nékat meg támadta fegyveres népével, a' kiket,

minekutánna védelmezoiket le vagdalta ^ólna, el

fogott, 's Novigrádbá, egy Dalmácziai erős Várba

tett fogságba , a' meg ölettek közt vóltak Gara és

Forgáts is, kik a' Kis Károly meg gyilkoltatásá-

ért, kemény ellent állások és Oroszláni viaskodá

sok után is, bőrökkel adóztak. De Ersébet se ke

rülte el az Isten méltó büntetését azon alávaló

tettéért, mellynél fogva az egész Magyar nemze

tet koronás Királlyának meg gyilkolásával és vé

rével fertéztette bé, mert még a' fogsággal nem

elégedett meg Horvát János, hanem mihelyt meg

érkeztek Novigrádba, Ersébet a' leánnya Mária

szeme láttára meg ölettetett,

32. $. 'Sigmond (1387. — 1437.) azonköz

ben meg hallván feleségének fogságba esését, Cseh

Országból hirtelen Magyar Országba jött , a' hol

Székes Fejérvárra vitetvén , meg koronáztatott 1387.

Első gondját is a' Mária ki szabaditására forditotta,

a' kit az ifFjabhik Gara Miklós a' Horvát János se

regének vezéreit Dán Mihályt , és Dán Lászlót meg

vervén, szerentsésen szabadságba is helyheztetett,

*s Horvát Jánost magát is el fogta, kit Pétsen ló

farkára kötvén, elébb az uttzákon alá 's fel hur-

tzoltatott, azután pedig négy felé vágatott 139L

Mária a' Királyi méltósággal nem sokkáig élhetett,
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mlvel 1592. meghólt mlnden mag nélkül, a' mi

számtalan zűrzavarokat szült ; mert Máriának gyer

meke nem lévén , sokan úgy gondolkodtak , hogy

e' szerént 'Sigmondnak nintsen is jussa többé a' Ma

gyar Királysághoz, a' honnan a' pártosoknak egy

része Jpgellót, a' Mária testvérének Hedvignek a'

férjét, más része Albert Austriai Hertzeget, egy

harmadik párt végre Lászlót, a' meg gyilkoltatott

Kis Károly, fiát hivta meg a' Királyi Székre. A'

gondatlan 'Sigmond nern hogy szép móddal tsi la

pitotta vólna le a' meg hasonlás lelkét, hanem ke

gyetlensége által, mellynek Budán 32. Nemesek

lettek áldozatjaivá , egészen meg utáltatta magát.

A' Nemzet szeretetének meg nyerésére tehát vitéz

ségének akarván próbáját adni, az akkor el hatal

masodni kezdő Törökök ellen ment, az. ezek miatt

felette nagy szorongattatásban lévő Palaeologus Já

nos , Görög Császár segedelem kérésére ; de ezen

tzéljában is fel sült, mert Nikápolynál (Nicopolis)

Bajazettől, a' Török Szultántól ugy meg verettetett,

hogy maga is egy lélek vesztő tsónakon mentette

meg életét 1396. Ezen szerentsétlenségét 'Sigmond

nak uj követte , mert minekelőtte hosszas bujdoklá-

sa után haza érkezett vólna , leg inkább a' Horvát,

vagy Hervoja János mesterkedésére , a' ki az Or

szág népével azt hitette el , hogy 'Sigmond az üt

közetben el esett, a' Magyarok', a' kik a' gyűlőle

tes 'Sigmond halálán igen kaptak , 's a' hir valósá

gát nem igen fontolgatták, 1397. a' Nápolyi Lász

lót hivták meg Királlyoknak. Azomban mig ez a'

meg hivás miben létének ki puhatolásával foglalatos

kodott , — mivel nem akart hirtelenkedése által aa

attya szerentsétlen sorsára jutni, — 'Sigmond 1398.

Budán termett, de ekkor se szelid maga viseleté

vel iparkodott a' nemzet kedvét keresni, hanem

kegyetlenséggel akarta magát a' Királyi Székbe
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helyheztetni , melly miatt a' Magyaroktól még in

kább meg utáltatott. Erővel akarván annakokáért

Királyi méltóságát vissza szerezni, minthogy a'

báttya Ventzel tunyasága , kegyetlensége , és tisz

tátalan élete miatt Császári méltóságából ki esvén,

magával is jól tehetetlen vólt, 's annyival kevésbé

segithette őtet , tehát Jodokus Morvai Márkgrófhoz

folyamodott 1399. 's hogyha a' Királyi Székre se

gitené , halála után az Országot neki igérte ; de ez

Ventzel hellyébe Császárnak választatván, magá

nak is szüksége vólt fegyveres népére, hogy ma

gát a' Császári méltóságban vetélkedő társai ellen

meg erősithesse. Ezen tetteiért, leg inkább pedig

azon vakmerőségéért , hogy az Országot , mellynek

maga is szabad választás által lett Királlyává , mint

tulajdonát , majd ennek , majd amannak igérgette,

a' Magyarok 1401. meg fogták 's a' Visegrádi vár

ba zárták, a' honnan lágyabb fogságra a' Siklósi

várba tétetett által , mellyből négy hónapok mul

ya szabadult ki , minekutánna elébbeni hibáinak

meg jobbitását igérte vólna, melly igéretét tsak-

ugyan némü némü reszben meg is tartotta , leg

alább a' haragosságban 's bosszúállásban magát mér

sékelte, a' mire elég példa a' Hervoja János

nak való meg kegyelmezése , mind a' mellett is ,

hogy ez minden módokat el követett a' Nápolyi

László Királyságra való emelésére; egyéb hibáit

ellenben , a' millyenek vóltak a' viz eszűség , szava

meg szegés , és restség , le tsak ugyan nem vetkez

te , a' honnan egész uralkodása tellyes vóit nyug

hatatlanságokkal , mellyeket önnön maga huzott a'

nyakára.

A'/Sigmond 50. esztendei hosszas uralkodásá

nak káros következései vóltak nevezetesen : 1)1410,

Német Császárrá választatván , a' Husz János , és

Prágai Hieronymus tanitásai által származott val
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lásbeli zürzavarok el igazitására, Constántiába Ek-

klésiai Zsinatot vagy gyűlést hirdetett, mellynek

tartására, minthogy igen vesztegeto ember volt 'a

pénze soha se vólt, Jagellótól a' Lengyel Király

tól 7 40,. ezer for, vett fel költsön, és ezen sum

máért, Lubló várát, Podolint és a' XIII. Szepesi

városokat zálogba adta , mellyek egész Mária Thé-

réziáig Lengyel kézben maradtak. Ezen költséges 'Si~.

nattal mindazáltal nem hogy le tsendesitette vólna

az Anyaszentegyházban támadt zenebonát, sot viz

eszúsége 's szava meg nem tartása által, visszahuz

ván a' Husz Jánosnak adott bátorság levelét 's ez

a' mérész férjfiú meg égettetvén , az addig tsak szóbeli

versengésbol valóságos belso háborút támasztott a'

Csehek közt, kik őtet annyira megutálták, hogy

tsak 15. esztendők mulva tehette fel az ellene dü

hösön hartzoló Husziták ellent állása miatt a' Cseh

koronát a' fejére: 2.) Veres Hussziát, és Podoliát

el vesztette, mellyeket a' Magyar Koronától Ja

gelló , a' Sógora szakasztott el : 3, ) ő alatta foglal-,

ták el a' Velentzeiek is Dalmácziát , mellyet látván

Nápolyi László , hogy meg nem tarthat , a' Velen-

tzeieknek adott el , kik osztán nem elégedtek meg

tsak a' László birtokával , hanem a' mi még a' Ma

gyar Korona alatt vól.t , azt is kezekre keritették ,

a' gyáva 'Sigmond szemeit két száz ezer arannyal

meg vakitván. Hanem hasznos intézetjei is vóltak

'Sigmondnak, u. m. 1.) 1388. Budán Universitást

állitott fel ; 2. ) a' Budai várat pompáson fel éke

sitette : 3.) sok hasznos törvényeket hozott, a'

többek közt a' jobbágyoknak , ha főldes Uraiknál

nem tetszik lakniok , a' másuvá való költözésre sza

badságot adott ; 4.) az Ország bátorságára békes-"

ségben is állandó katonaságot rendelt. Az Országot

a' vejére Albertre , 's a' leánnvára Er'sébetre hagy

ván ( a' mire "ugyan jussa nem vóll ) testamentum

szerént, meg hólt 1437.
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33. §. Albert (1438. — 1439.). Ezen az Or

szág szerentsétlenségére igen hamar meg hólt Ki

rály rövid uralkodását az alatta hozott igen jó

törvények teszik nevezetessé , mellyek közt leg meg

jegyzésre méltóbbak ezek; „Hogy a' Nádor Ispán

tétel az Ország rendjeinek tudtával essék , — Ide

genek semmi hivatalókra se vétethessenek fel, —

Jószágot a' Király tsak érdemért, 's nem pénzért

adhasson, — a' Korona Jószágai semmi szin alatt

el ne adattathassanak. " Minekutánna a' Magyar Ko

ronán kivül a' Német Császársághoz is hozzá jutott

vólna, meg hólt ez a' valóban derék fejedelem vér

hasban Neszmélyen 1439. Hogy minden alattvalóit

egyaránt szerette , meg mutatta azon tettével , hogy

azon esetre , ha teréhbe maradt felesége , Er'sébet,

fiat fog szülni, az nyóltz Tútoroktól neveltessék,

kik közzül kettő Magyar, kettő Cseh, kettő Au-

striai, és kettő Morva legyen.

34. §. Er'sébet (1439. — 1440.). Az Albert

halála után mind az Ország rendjei, mind maga

Er'sébet látván , hogy Asszony uralkodás alatt a'

hatalmas II. Amurát Török Szultánnak , melly bár

dolatlan szomszéd egész Europát meg hódittatással

fenyegetvén , leg először is Magyar Országot szán

dékozott prédájává tenni , ellent nem lehet állam ,

köz meg egyezésbol a' Lengyel Király Ulászló vá

lasztatott férjéül az özvegy Királynénak. Azonban

mig a' követek az Ulászló meg hivására Lengyel

Országba jártak , Er'sébetnek fiú gyermeke szület

vén , meg bánta tselekedetét 3s a' követeket az ál

nok Ulrik, Cilei Gróf tanátsára vissza akarta hi

vatni , de későn , mivel már ekkor Ulászló el is fo

gadta a' rendek 's az Er'sébet ajánlását. E' miatt

tehát szakadás lett az Országban , az Er'sébet hivei

Maj. 15-kén 1440. a' Királyné tsetsemös fiát, aa

árván született Lászlót ( Ladislaus Posthumus), a*

~-v
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Ulászló pártján lévők pedig Jul. 17-kén 1440.'

Ulászlót koronázták meg Királynak. Er'sébet, hogy

a' Királyságot a' fijának meg tarthassa , a' III. Fri-

drik Császár óltalma alá adta azt a* Koronával

együtt, melly tselekedetét, mivel ezzel még a'

részén lévő Magyarok közzül is magától sokakat el

idegenitett, meg bánván, igyekezett a' fiját Magyar

Országba ismét vissza hozni , de sem ezt , sem az

Ulászlóval való meg békéllést, mellyre már hajlan

dó kezdett lenni , végre nem hajthatta , mivel 1 442.

a' mint gyanitják , méreg által meg hólt.

35. $. I. Ulászló (1440. — 1444.). Azonköz

ben mig a' Magyarok az egyet nem értés , és bel

ső zenebonák állal önnön magok veszedelmét siet

tették, Amurát óriási lépésekkel nyomult elő a'

Magyar Ország felé eső Tartományok meg hóditá

sában , 's már ezeknek Vajdáit mind adó fizetőivé

tette , és rémito ágyúit Belgrádnak szegezte. Hogy

tehát Ulászló mind elől , mind hátúl ellenséggel ne

legyen körül véve , III. Fridrik Német Császárral ?

a' ki , mint a' kisded Lászlónak tútora , meg nem

szünt a' nyughatatlanságokat Magyar Országban

éleszteni 's nevendéke számára a' Királyi méltóságnak

és a' Koronának el nyerésére nézve minden lehetős

módokat és lépéseket meg tenni, 1443. két eszten

dőre békességet kötött , hogy igy egész erejét a' Tö

rökök ellen fordithassa. E' szerént a' hátúlról fe

nyegető veszedelmet el háritván, 1443. seregét

Szerviába vitte a' Törökök ellen, a' kikkel már az

elött több izben éreztette a' Nagy Hunyadi a' Ma

gyar kard élét. Ez a' rendkivül való férjfiú. ugyan

is , a' kihez hasonlót nem tsak a' Magyar Haza , de

az egész világ is, szin mutatás nélkül való hazafiú-

ságára , önnön haszna nem keresésére , — mellyre

pedig leg jobb alkalmatossága vólt, sőt a' Király

ságot is könnyen kezére keríthette vólna , — egye-
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nes lelküségére és fényes érdemelre nézve mutatnl

keveset tud , 's a' kit az Isteni gondviselés az egész

kereszténységet el nyomattatással 's rab lántzal fe

nyegető Törökség ellen óltalom bástyáúl , ugy lát—

tzik, mint egy a' semmiségből állitott elő, ~- ez

a' halhatatlan emlékezetű férjfiú mondom a' Törö

köket már 1440. mikor Erdélyre ütöttek széllyel

verte, 's 15. ezeret küldött a' Paraditsomba a' Nagy

Prófétához, kik közt vólt maga Mezetes Basa is;'

1441. a' Szabatin Basájok vezerlése alatt Erdély,

's Magyar Ország ellen jövő tsalmás szomszédokat

a' vas kapunál viszont meg verte, 's 40. ezeret mé

szárolván le közzülök , a' hólt testek szaga a' leve

gőt is meg vesztegette. De mind ezen gyalázatos

meg verettetések se józanitották ki a' hóditás ré

szegségéből a' Törököket , hanem ezen tul se szűn

tek meg hazánknak 's a' keresztény világnak alkal

matlankodni és éppen ezen vakmerőség meg zabo-

lázására kötötte a' fent emlitett békességet Ulászló

III. Fridrikkel , melly meg lévén még ugyan azon

1443. esztendőben meg inditotta Ulászló Szervia

felé táborát, Hunyadit pedig, a' kit már ekkor Er

délyi Fejedelemmé , Szörényi és Temesi Bánná tett,

Bolgár Ország felé küldötte, a' ki a' Törököket

elébb már öt kissebb tsatákban meg verte, azután

a' nagy tábort is Nissánál meg győzte, 's 20. eze

ret apritott le közzülök , sőt magát Karamb Basát

is él fogta. Meg hallván ezen fényes győzedelme-

ket a' Törökökhez közelebb eső keresztény fejedel

mek , t. i. a' Római Pápa IV. Eugenius , a' Görög

Császár Palaeologus János , a' kit azok már tsak

nem minden birtokaiból, ki vetkeztettek, és ama

hires Epirusi fejedelem Castriota György, a' kit

rendkivül való vitézségéért , 's erejéért a' Görögök

Scander Bégnet, az az Sándor Urnak neveztek ,

önként ajánlottak a' magok segitségét Ulászlónak ,
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tsak hogy ujra keljen fel a' kereszténység ezen kö

zönséges ellensége ellen, 's hajtsa ki Európából.

Könnyen is reá állott erre Ulászló , de még is mint--

hogy az ezen készületnek hallására meg, rémült II.

Muhamed Török Császár követei által akár minő

terhe* fel tétel alatt is békességet kéretett tőlle,

az okos Hunyadinak, résszerént a' Lengyel Ország

veszedelmes állapotja miatt, résszerént mivel a' III.

Fridrik Császárral kötött békesség ideje már vége

felé közelgetett, tanátsára meg köttetett a' Törö

kökkel való békesség Szegeden 13. Jun. 1444. tiz

esztendőre, melly szerént Moldva, Oláh Ország,

és Szerviának el foglalt részei Magyar Ország alá

vissza estek. Hanem ezen békességnek semmi foga

natja se lett, mivel az ifjú és tüzes Ulászló a' töb

bi Europai fejedelmek szemre hányására , kiktől a'

Törökök Europából való ki küszöböltetések meg

gátolásával vádoltatott, minekutánna az esküvés

kötelező ereje alól Juliánus Kárdinális, a' Pápá

követje által fel óldoztatott vólna, még ugyan

azon esztendőben fel bontotta azt , 's hadi népével,

mellynek fő vezére Hunyadi János vólt, Bolgár

Ország felé meg indult , a' hol Várnát meg vévén,

táborával együtt , a' lábain támadt mérges kelés

miatt , meg állapodott. Értésére esvén Amurátraak.

a' Magyarok hit szegése , ismét fel vette a' fegyvert

's az uralkodást , mellyről már az elött le mondott,

a' fiának II. Muhamednek adván azt által, és te

mérdek sereget gyűjtvén , leg először is a' Magya-

gyarokkal szövetséges fejedelmek ti. m. a' Pápa IV.

Eugenius, a' Görög Császár Palaeologus János és

Castriota György, segitő seregeiket zárta el a' ma

roknyi Magyarságtól, melly tsak 15. ezer főbol ál

lott. Ekkor osztán a' magára hagyatott Ulászló el

len fordult, 's heted napra Várnánál teremvén,

meg ütközött a' Magyar sereggel , mellyet Hunya-
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di olly bőllsen el rendelt , hogy az Amurát első és

15. ezerből álló tsapatja vissza verettetett, 's ne

hezen tudta vezéreit és katonáit az ütközet meg

ujitására reá venni ; de a' tsapodár szerentse tsak

hamar a' Törökök részére állott , mert a' Király

a' Hunyaditól neki ki rendelt hellyet el hagyván,

az ellenség közzé vágtatott, melly hibás lépését a'

tábori eszközöknek el foglaltatása 's az egész se

regnek öszve zavarodása követvén , Ulászló mind

győzedelmét, mind életét el vesztette Nov. 10-kén

1444. Melly örvendetes vólt légyen ez a' győzede

lem Amurálhnak ? meg tetszik ezen szavaiból „Az

illyen győzedelmet, ugy mond, tsak az ellensé

gemnek kivánom ; " mivel a' Magyarok közzül el

estek, a' tsata piatzon maradt Törököknek a' tized

részét sem tették. Az ütközet helyén a' szerentsét-

len Ulászló emlékezetére egy oszlop emeltetett, —

ámbár nem ekkor mindjárt , hanem a' XVI. Század

ban, midőn kezdette a' Török iga sullyát a' Ma

gyar nemzet leg inkább érezni , — ezen versekkel ,

Romulidae Cannas, ego Varnam strage notavi,

Discite Mortales non temerare fidem.

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus ,

Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

36. $. V. László (1445. — 1457.). Sok vi

szontagságai után haza érkezvén Hunyadi János ,

leg először is az egyességet igyekezett a' Magyar

rendek közt helyre állitani : melly meg lévén minek-

utánna a' Német Császár III. Fridrik a' Magyarok

kérésére V. vagy Német Lászlót ki nem adta vól

na, 1446- Ország igazgatójává vagy Gubernátorá

vá tetetett. Gubernátorrá lévén Hunyadi , tüstént

az Oláh Országi Vajdán Drakulán , a' ki Ötet , mi

don a' Várnai veszedelem után Oláh Országba ,

mint leg bátorságosabb hellyre szaladt vólna, el

fogatván , a' Törökök kezébe akarta adni 's tsak a'

-■
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Magyar rendek kérésére botsátotta el, állott em-

bertelenségéért bosszút 's ezt nem tsak Országától ,

hanem, életétől is meg fosztotta. Innen a' már Vas

Vármegyét pusztitó III. Fridrik ellen forditotta

fegyverét , hogy ezt a' Német László ki adására

kénszeritse , ez úttal mindazáltal a' Pápa közben já

rására meg békélt vele , melly békességre leg inkább

a' Várnai veszedelemnek meg bosszulására való

szándéka tette Hunyadit hajlandóvá. El is indúlt ez

a' Nagy Hőse Hazánknak 1448. a' Törökök ellen,

's velek Szerviában a' Rigó mezején meg ütközött,

de bámúlásra méltó vitézsége mellett is 26. ezer

ből álló serege a' 80. ezer Törökségtől meg veret

tetett , minekutánna az ő népéből tsak 8. a' tsalmá-

sokból pedig 34. ezer esett vólna el az ütközeten.

Haza kerülvén a' György Szerviai Despota fogsá

gából, mellybe a' Rigó mezei szerentsétlen ütkö

zet után esett , ezen embertelen Szomszéd ellen ment

Hunyadi 's ezt ismét vissza téritette a' Magyarok

hatalma alá ; azután Magyar Országnak az Er'sébet

Királyné alatt a' Csehek által el foglalt részétakar

ván ismét vissza venni , ezeknek el hatalmasodott

Giskra nevű vezérjeket támadta meg 1451. de né-

melly reá irigykedő Magyar fő emberek Giskrához

tsapván magokat , tzélját el nem érhette , mellynét

fogva ezzel békességet kötvén, 1452. Austriába ütölt

bé , a' hol III. Fridriket ugy meg szoritotta , hogy

ez a' nálla lévő V. Lászlót kéntelenittetett ki adni,

melly ezen fel tétel alatt, hogy az ifjú Királynak

Ulrik Cilei (Cziliai) Gróf, egy a' Garákhoz hason

ló fekete lelkű , álnok és irigy lelkű ember legyen

a' Tanátsosa és Tútora , meg esvén , Hunyadi Be!s-

be ment , 's ott 7. esztendeig ditsőségesen viselt

Gubernátori hivatalát László elött le tette, a' ki

őtet fényes érdemeiért Besztertze Vármegyének örö

kös Grófjává 's Fő Ispánnyává tette. E' szerént

>
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László a' következő 1453. esztendőben Magyar Or

szágba jövén, Posonban meg koronáztatott rs V.

László név alatt 12. esztendős korában maga kezdett

uralkodni. A' Gubernátorságot le tévő Hunyadi,

ezen fényes hivataláról való le mondása után is

adta vitézségének és igazi hazafiúságának tsalhatat-

lan tanubizonyságát; el boritván t. i. 145Q. a' II.

Muhamed serege Szerviát, többnyire maga költsé

gén fogadott vitézekkel 's a' Kapisztrán János (egy

Sz. Ferentz rendjebeli Szerzetes) keresztes kato

náival ellene ment a' Konstántzinápoly 1453. tör

tént meg vételével 's a' Görög Császárság el törlé

sével fel fuvalkodott II. Muhamednek 's ezt igen

megverte, Belgrádot el foglalta, sőt 25. ezer Tö

rököket nyakazván le, magát II. Muhamedet is

meg sebesitette, melly vitéz tselekedete után a' Tö

rökök ezen leg keményebb ostora nem sokára u. m.

11. Aug. 1456. meg hólt. Halála után az éretlen gyer

mek Királyt minden rosszra el tsábitó Ulrik, a' ki a'

Hunyadi halála után a' rendek bosszúságára az Or

szág Gubernátorává tétetett , éppen úgy nem néz

hetvén a' Hunyadi familia, mellyet Hund, az az

Kutya familiának nevezett, érdemeit, mint a' Ba

goly a' világosságot, vagy a' fájós szemek a' napnak

ragyogó sugárait, el végezte magában ennek ki ir

tását, de gyilkos szándéka önnön fejére fordult,

mert midon a' Királlyal Belgrádba ment , és itt

Hunyadi Lászlóhoz , a' meg hók Hunyadi idősebb

fiához , a' ki Belgrádi és Temesvári várbeli Kor

mányozó vólt, alatsony tettének és áskálódásainak

szemére való hányattatásáért , Ulrik a' kardjával ugy

hozzá vágott vólna , hogy ha László a' vágást vastag

arany gyűrűjével fel nem fogja, a' feje tüsténtket-

té hasittatik , Szilágyi Mihály a' László annya test

vér báttya 's mások által széllyel daraboltatott :

melly gyilkosságért, hasztalanok lévén a' László ár
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tatlanságának nyilvánossága , '$ a* Király esküvése,

mellyet Er'sébetnek , a' László annyának tett , hogy

t. i. a' fiának leg kissebb bántódása se fog lenni , a'

Hunyadi ház egy másik 's Ulrikhoz hasonló meg

esküdt ellensége, a' Gara László Palatinus tanátsára,

a' Király fejét vétette a' nagy reménységü 's tsak

26. esztendős Lászlónak, Mátyást pedig a' Hunya

di János ifFjabb fiát magával Prágába vitte, a' hol

éppen azon a' napon , mellyen esztendővel az elött

Er'sébetnek a' László élete meg maradását eskü

véssel petsételte, hirtelen meg hólt 1457. 17. esz

tendős korában.

37. §. I. Mátyás ( 1458 — 1490). Századjának

ezen leg nagyobb Uralkodója az V. László halála

után az annyának Szilágyi Ersébetnek, Vennek

testvér báttyának Horogszegi Szilágyi Mihálynak

munkálódásaik által emeltetett a' Királyi Székre.

A' Szilágyi 40. ezer katonái ugyan is meg unván

a' bé fagyott Duna jegén való hosszas állást, tele

torokkal Hunyadi Mátyást, a' ki ekkor Podiebrád

György Cseh Országi igazgatónál vólt fogságban

Prágában, kiáltották ki 24. Jan. Királynak, melly

éljen Mátyás kiáltások által a' választáson Pesten

tanátskozó rendek egymással való vetélkedéseik

nek egyszerre végét szakasztották , mivel a' fegy

veres nép választását ijedtekben ezek is jóvá hagy

ták 's Mátyás Magyar Ország Királlyává lett, melly

méltóságra 's attya nagy nevének viselésére érde

mes vóltát meg is mutatta. Podiebrád Györgytol

ugyan is, a' ki a' Mátyás Királlyá való ki nevezte-

tését meg tudván , a' hozzá küldött követeknek

nem tsak ki adta ötet , hanem vele szövetséget kö

tött 's a' leánnyát is Katalint vele el jegyeztette ,

haza jövén, jóllehet a' 24. esztendeig az Országon

kivül lévo Koronát, mellyet még Ersébet adott

vólt III. Fridriknek által a' fijával Német László-

23 *
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val együtt, 60. ezer aranyért vissza váltotta , ma

gát mindazáltal ezzel addig meg nem koronáztatta,

mig a' Török Császáron II. Muhameden tökélletes

győzedelmet nem vett, és egész Bosniát hatalma

alá nem hajtotta; melly nemes fel tételét végre

hajtván 1464. Mar. 29-kén a' koronát nagy pom

pával 's ditsoséggel fel vette. Meg koronáztatása

után Uralkodását 1467. az Erdélyi zenebona, 's a'

Moldva tőlle való el pártolása tette nyughatatlan

ná ; az elsőt a' sok adó szülte , mellynek oka a'

kintstárnak a' sok Török háború miatt való ki

ürülése vólt; a' másik pedig a' Moldvai Vajdának

Istvánnak , a' ki a' Török Udvarhoz tsapta magát ,

viz eszüségéből vette származását, hanem mind a'

pártos Erdélyieket, kiknek fejek Veres Benedek

Szentgyörgyi Gróf Jánost akarta Erdélynek füg

getlen fejedelmévé tenni, mind a' Moldvaiakat is

mét hatalma alá hajtotta. 1468 a' II. Pál Római

Pápa , 'és a' III. Fridrik Császár unszolásokra Po-

diebrád György, a' Cseh Király ellen ment sere

gével ; kik közzül a' Pápa Podiebrádra a' Huszi

táknak való kedvezésért haragudott, a' Császár pe

dig félvén Podiebrádtól , mint vitéz embertol, az

ellene inditott Cseh háborút akarta az által a' nya

káról le tolni. Mátyás az Ipával folytatott hábo

rúban egy felől szerentsés vólt, mivel Morvát,

Sziléziával együtt el foglalta; de más részről sze-

rentsétlen következést vont ez ö reá, mivel a' Cseh

Királyságot , mellyet a' Vejének ellene való tárna-,

dásán meg bosszankodó Podiebrád a' rendek me"

egyezésével, kiket ő birt reá ezen lépésre, a' Ká-

zimir Lengyel Király idősebb fijára, Ulászlóra ha

gyott, örökre el vesztette. A' sok hadakozás terhe

egy kevéssé könnyebbülvén Mátyáson , házasságra

lépett a' Nápolyi Király leánnyával Beatrixal, mi

vel első felesége Podiebrád Katalin még 1464. 22.
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Febr.'meg hólt, de a' Lakadalomnak vége se vólt,

midőn III. Fridrik félvén , hogy Mátyásnak gyer

meke lejénd, és igy a' még 1463. közötte 's Má

tyás közt köttetett egyesség szerént, hogy t. i. ha

Mátyás mag nélkül halna meg , Magyar Ország ö

reá szálljon , a' Magyar Királyságra el nem juthat,

felső Magyar Országot pusztitani kezdette, melly

által Mátyás fel ingereltetvén 1477. Austriába bé

küldött Serege által 70. várakat 's városokat fog^

lalt el és Fridriket békesség kötésre kénszeritette ,

mellynek nevezetesebb pontjai ezek vóltak: hogy

1 ) Fridrik hadi költség fejében fizessen Mátyás-^

nak 100. ezer aranyakat; 2) Mátyás egész Au-

striát engedje vissza Fridriknek ; 3) az Ulászló

halála után Cseh Ország birásába Fridrik Mátyást

iktassa bé. Alig esett által Mátyás ezen a' háborún,

a' midőn ismét a' Törökök ellen , kik a' II. Mu-

hamedparantsolatjára az Ali Bég vezérlése alatt Er

délybe bé ütöttek , kellett fegyvert fognia ; hanem

ezeket is Kinisi Pál két fényes győzedelme által

tökélletesen öszve rontotta elébb a' Kenyér meze

jén 30. ezeret vágván le közzülök, azután pedig

az ütközeten el esteken kivül 50. ezeret tévén fog

lyáivá. Még jó móddal meg se kard lapozta jól

másod izben Kinisi a' Törököket , midon III. Fri-

drikkel , a' ki a' békesség pontjait nem telyesitette,

ismét hadba kellett Mátyásnak keverednie. Mátyás

annakokáért 1485. először Korneuburgot , azután

4. hónapi ostrom után magát Bétset is meg vette,

Styriát, Kárinthiát, Kárnioliát el foglalta, és egész

Austriának urává lett, mellyeket mind haláláig meg

is tartott, melly 1490. 6. April , midon Mátyás

még tsak 47. esztendős vólt , történt Bétsben guta

ütésben , minden örökös nélkül ; a' honnan egy

Sziléziai ágyassától született fiát Korvinus Jánost

ajánlotta a' rendeknek maga után Királynak.
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Az eddig elő számlált vitézi tettein kivül ,

mellyek már magok is elégségesek arra , hogy egy

Uralkodót a' hadi érdemekre nézve halhatatlani-

tsanak, a' Tudományokra is igen nevezetes lépé

seket tett Mátyás, mellyek az ő nagyságáról sok

kal hangosabban tesznek bizonyságot , mint a' fegy

verek tsörgései 's az ágyúk ropogásai. A' kard tsat-

togás közt is ugyan is , mellyel a' nélkül , hogy

a' vérontásban gyönyörködött vólna , a' Fridrik

Német Császár, és a' Török Szultán II. Muhamed

alkalmatlankodásai miatt, tsak nem egész Uralko

dása ideje alatt tellyesek voltak fülei, meg hallotta

ő a' Musák szelid hangját, és azoknak olly hatal

mason fogta pártjokat, hogy mikor Európa többi

részeiben a' tudományok fel éledésének ideje a'

XVX Századra tétetik, az Magyar Országban már

a' XV-ben meg történt. A' tudományok tökélle-

tesitésére tzélozó nemes Szándékában a' Vitéz Já

nos és a' Janus Pannonius tanátsokkal , és segitsé

gekkel élt, kik mind a' ketten az Olasz Országi

fő Oskolákban tanúlván , széles tudományú em

berek vóltak. Ezen derék férjfiak köz munkáló-

dásával állitotta fel 1465. Mátyás azon Universi-

tást , mellyben már nem tsak az alsóbb u. m. a'

Triviális és Quadriviális, hanem mind a' négy kar

beli , az az a' theologiai , — törvénybeli , — or

vosi , — és filosófiai tudományok is tanitassanak f

5 adott továbbá lételt az Istropolitana Academiá-

nak 1467. a' hires Bibliotheca Conviniánának ,

mellyben több vólt 50. ezer, a' leg nagyobb gon-

dal le irt , és a' leg pompásabban bé kötött darab

könyveknél, valamint a' Budai Csillag visgáló To

ronynak, a' mi még Hazánkban nem vólt, és végre

1472. a' leg első könyvnyomtató műhelynek is ,m

mellyben első könyv nyomtató egy Hesz András

nevű ember vólt, a' kit Mátyás Velentzéből hiva-
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tott bé Magyar Országba. A' polgári dolgokban

méjj bé látással 's igen nagy okossággal birt ; igas-

ság szeretetének pedig ellene mondhatatlan bizony

sága ez a' köz mondás, mellyet maig ^s Ország

szerte lehet hallani, ámbár több 300. esztendejé

nél , miólta ez az örök életre érdemes fejedelem

a' más életre költözött : „ Meg hólt Mátyás Király

oda' az Igasság. " Mind ezen ditséretes tselekede-

teinek fénnyét nem kevéssé homályositja sokak

vélekedése szerént a' Szilágyi Mihállyal való illet

len bánása , a' kit , mellé Gubernátorrá' tétetvén ,

minthogy vele katonásan bánt , a' mi neki nem

tetszett, hivatalából le tett 's a' Világosvári töm-

lötzbe záratott; továbbá a' Podiebrád György el

len való támadása, de kiváltképpen az ö Tanitó

ján , és jóltévőjén Vitéz Jánoson el követett tsele-

kedete , a' kit a' Visegrádi tömlötzbe tétetett , a'

hol ez bánatjában meg hólt ; én mindazáltal Má

tyásnak tsak a' báttya Szilágyi ellen meg mutatott

háládatlanságát tartom ezek közzül a' Mátyás va

lóságos hibájának , mivel a' Szilágyi érdemei 's az

ő Királyságra emeltetésekor mellette tett fáradsá

gai , tsak ugyan sokkal nagyobbak vóltak , mint

sem Mátyás ifjúi botlásainak jóra tzélozó meg

dorgáltatásáért őtet fogságba tétethette vólna, melly-

ből ugyan rövid idő mulva ki szabadúlt, sőt Má

tyástól az Ország határain lévő Fo Kapitányságra

emeltetett ; kevésbé búnös ellenben Mátyás a' má

sodik vádra nézve, mivel a' Podiebrád Györgyel

való hadakozásának fő oka a' Római Pápa vólt,

a' ki azt neki az eretnek Huszitákat kedvellő Po

diebrád ellen kötelességéül tette, hogy pedig azok

ban a' századokban a' Szentséges Atyának nem en

gedelmeskedni nem vólt tanátsos , azt a' ki a' His

tóriával esmeretes, annak éppen nem kell magya

rázni ; még kevésbé bűnös Mátyás az utolsó tet
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lében, mivel Vitéz János vólt az, a' ki Mátyást

le akarván a' Királyi Székről taszitatni , a' Len

gyel Királyt Kazimirt ellene fel ültette , hogy a'

fiát Kazimirt küldje bé Magyar Országba a' Korona

el nyerésére', a' mit az ifjú Kazimir meg is tett 's

20. ezer Lengyelekkel bé ütött Hazánkba, de Má

tyás köszöntésére menvén az Uj Királynak, úgy

meg rijasztotta , hogy alig találta meg Lengyelei

vel együtt a' Karpáton lévő haza vivő utat. De

minden erőtlenségei mellett is ritka Fejedelem

vólt Mátyás ; nevezetesen minden alatta lévő nem

zetek nyelvét, sőt a' deák , Görög , és Török nyel

veket is jól tudta , a' hadakozás mesterségét jól ér

tette ; sok tudományokban vólt jártas , a' mi onnan

is meg tetszik , hogy a' Theologiát , mellyel a' Vi

lágiak rendszerént keveset gondolnak, annyira tud

ta, hogy sokszor a' Theologusokon is ki fogott,

mennyivel inkább tudhatta hát azokat a' tudo

mányokat, mellyek egy Királynak el mulhatatla

núl szükségesek ?

• f 38. $. II. Ulászló (1490—1516). A' Mátyás

halála által meg ürült Királyi Székbe, az Özvegy

Királyné Beatrix, a' ki abban a' reménységben

vólt , hogy az uj Király háládatosságból őtet majd

feleségül fogja venni és a' vele egyet értő Zápolya

István , Bétsi várbeli Kapitány ajánlásokra, el mel

lozvén a' Rendek a' derék Korvinus Jánost, *) ám

bár ezt Mátyás úgy nevelte , mint Korona örököst,

es halála elött ajánlotta is a' rendeknek , hogy után

') Korvinus Júnos látván a' Királyi Méltóság felett való vetélke

déseket , nem sürgette azt , sőt a' Koronát is , melly nálla vólt

Visegrádban , minden ellent állás nélkül ki adta , melly ne

mes lelküségét azzal hálálták meg a' rendek , hogy otet Ulász

lóval Ulyriumi Bánná , vagy Dalmátziai , Tót 's Horvát Országi

Vice-Királlyá tétették. Több jeleit adván vitézségének meg

hólt 35. esztendős korában 's benne a' Corviniana família ki

hólt.
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na Uralkodójoknak válasszák, a' Cseh Országi Ki

rály II. Ulászló a' Lengyel Király IV. Kazimir fia

ültettetett, mellynél az önnön nyomorúságokat si

ettető Magyarokra nézve veszedelmesebb válasz

tást még a' Haza meg esküdt ellenségei se tehet

tek vólna, ha azt az Ország reájok bizta vólna,

mivel ez az Ulászló olly felette gyáva , és rest em

ber vólt , hogy akár mino hirt , vittek meg neki ,

hal hideg vérüséggel azt felelte reá Csehül „Dob-

sze , az az jól van ; " holott előre tudhatták vólna

azt Hazánk akkori Naggyai, hogy Austriának el fog-

laltatását az ahoz just tartó Hertzegek bé hunyt

szemmel nem fogják elnézni , azomban a' Törökök

is , kiknek leg közelebb a' Mátyás és derék vezérei

alatt a' Magyar Vitézség és kard a' bosszúállást jó

méjjen az orrokra rótta , tsak a' hatalmas Mátyás

ki dűlését lesték , hogy a' költsont vissza adhassák.

Leg először is a' testvére Albert, a' ki maga sze

retett vólna Magyar Király lenni, élt viszsza az

Ulászló gyávaságával 's támadott ellene a' báttyá-

nak; tsak nem ugyan azon idoben Maximilián, a'

III. Fridrik fija is Austriának vissza vevésére fegy

veres néppel készült Ulászló ellen, melly két el

lenségétől mindazáltal a' békesség kötések meg men

tették , mellyek közzül az utolsó ezen fel tétel alatt

ment tökél letességre , hogy 1 ) Ulászló 's a' Ma

gyarok minden Áustriához , Styriához , Kárinthiá-

hoz , és Kárnioliához való jussokról mondjanak le ;

és 2 ) Magyar Ország Ulászlóé és az ő férj fiúi ma

radékaié legyen , ha pedig a' fiú ág egészen ki hal,

úgy az Maximiliánra 's ennek familiájára száljon ,

mellybol a' Magyarok szabad tetszések szerént vá

laszthassák ki Királlyoknak azt, a' kit akarnak.

Ezekkel e' szerént már minden versengésnek vége

lévén, 's Hazánk szerentséjére a' Török Császári

Udvarban is, a' hol I. Szelim 1512. elébb az at



362

tyát II. Bajazetet , azután pedig a' testvérét Acnme-^

tet minden familiájával együtt ki irtotta, egyenet

lenség uralkodván , Magyar Ország minden külső

ellenség ellen bátorságban láttzott lenni ; de éppen

ez a' tsendesség zavarta fel az Országot, mivel a'

Magyarok használni akarván a' Császári familia

tagjai közt dühösködő vér szomjuhozást , I. Szeli-

met a' nálla lévő Magyar birtokok vissza adására

fegyverrel akarták kénszeriteni ; úgy de ezen tzélra

az Országnak , mellynek tagjai az együgyű Ulászló

alatt egymás ellen fenekedtek, 's magok közt min

den jól tévo öszve köttetést széllyel szaggattak, sem

pénze, sem katonája nem vólt ; a' Pápához II. Juli

ushoz küldték tehát Bakáts Tamás Esztergomi Er

seket azon kéréssel, hogy fő papi hatalmánál fogva

a' többi Keresztény fejedelmeket is vegye reá a'

Törökök ellen való fel kelésre , és a' Kereszténység

ezen köz ügyének elő mozditására pénzt szedes

sen, vagy a' maga pénz tárából adjon. El ment

annakokáért Bakáts Rómába , a' hol már ekkor a'

II. Julius halála után X. Leo ült a' Pápai Székben,

a' kinek a' Sz. Péter Temploma épitésére 's az ud

vári fény üzésre nézve magának is szüksége lévén

a' pénzre , egyebet a' keresztes had prédikállására

való szabadságnál tölle a' Magyarok követje nem.

nyert. Alig hirdettetett ki 1514. a' keresztes kato

náknak adandó bún botsánat, tsak hamar temér

dek gyülevész nép sereglett öszve , mellynek ve

zérévé egy Dósa György nevű Székely ember té

tetett; már 40. ezerre ment a' Dósa katonáinak

száma , kiknek naponként való szaporodását , 's a'

parasztoknak , kik földes Uraikat el hagyván , tso-

portonként tódúltak a' keresztes Zászló alá , fogyá

sát a' nagyok nem szenvedhetvén , kemény paran-

tsolat által meg tiltották a' jobbágyoknak a' ke

resztes hadra való menetelt. Meg boszankodván
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ezen a* parasztságból álló Dó'sa serege , a' nemes

ségnek esett, 's rajta igen nagy kegyetlenséget

követett el, a' mit elő talált, mindent fel dult,

's a' helyett , hogy a' Törököket szabdalta volna ,

a' földes Urakat nyaggatta, melly zabolátlan pré-

dálásait elébb félbe se hagyta, mig Zápolya János

Erdélyi Vajda a' dühös parasztokat széllyel nem

verte 's Dó'sát kegyetlen kinok közt ki nem végez

tette * ) és ezen támadástól fogva a' parasztok

sulyosabbiga alá vettettek. Gyáva Uralkodása mel

lett is van Ulászlónak egy tette, mellyel magának

örökös hirt nevet 's ditsosséget szerzett ; az elötte

élt Magyar Királyok végzéseit ugyan is , mellyek

még ekkor széllyel vóltak szórva, Verbőtzi István

ítélő mester egy a' törvényes dolgokban igen jár

tas férjfiú által öszve szedette 's az 1514. ki Or

szág gyűlésén Budán meg is erősitette „ Triparti-

tum opus Juris consuetudinarii Inclyti JAegni Hun

gariae" név alatt. Meg botsáthatatlan hibát kö

vetett el 's ki pótolhatatlan kárt okozott ellenben

a' tudományos világnak a' Bibliotheca Corviniana

el vesztegetése által , mellyet , minthogy a' tudat

lan ember , valamint a' tudományokat , úgy az

ezeket elő mozditó eszközöket sem betsüli , már

ő el kezdett pusztitani, a' leg alább való embe

reket is könyvekkel ajándékozván meg, a' bárdo

* ) lstvánfi Miklós Lib. V. pag. 49. azt irja , hogy Zápolya Czigá-

nyokat vévén fel Hóhéroknak, ezek által a' Dó'sa számára Ki

rályi széket, Koronát és Kir, páltzát tsináltatott vasból ; a'

parasztok közzül 40. tömlötzbe tétetett 's 15. napig éheztetett ,

kik kó'zziil tsak 9. maradt eletben. Ezekkel Dó'sát, a' kit me

zitelen a' vas Királyi Székbe ültetett 's a' vas Koronát meg

tüzesitve fejébe tette , és a' kinek testét a' Czigányok által tü

zes vassal égettette , harapdáltatta , ki vont fegyvert forgattat-

ván fejek felett , ha nem tselekcdnék. A' parasztok közzül , a

kik engedelmeskedtek , szabadon botsáttattak , a' többiek pedig

tüstént meg ölettek. Ezen kegyetlen tselekedetén Zápolya an

nyira meg irtódzott , hogy (a' mint mondják) az oltári Szen

tségre , midőn a' Pap fel mutatta , két esztendeig «e nézhetett.
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latlan Törökök rablásai pedig annyira semmlvé tet

tek, hogy tsak 300. darab találtatott az egész könyv

tárban 1686. midon ez a' pallérozatlan nép hazánk

ból kiüzettetett. Meghólt 1516. Lajos fiát és Anna

leánnyát hagyván maga után , kik közzül amaz után-

na Királlyá lett, e' pedig az Austriai Herczegek,

Károly és Ferdinánd közzül egyiknek úgy jegyez

tetett el , hogy ha Lajos mag nélkül halna meg ,

Magyar Ország arra szálljon, a' ki Annát elfogja

venni.

39. $. II. Lajos (1516. — 1526.) 10. eszten

dőskorában foglalta el a' Királyi Széket, a' kinek

nevelése két Tútorokra u. m. Bornemisza János

ra , és a' Brandenburgi Márk Grófra , Györgyre

bizattatott. Ezek közzül a' mit a' nemes lelkű Bor

nemisza épitett , azt mind lerontotta György , a'

ki a' több rosszak közzül a' gyermek Királyt, olly

vesztegetővé tette , hogy ez tsak egy Solyom ma

dárért nem sajnállott ezer aranyat kiadni. Ezen

gyáva igazgatása Hazánknak éppen azon a' Török

Birodalomra nézve szerentsés ido pontban esett,

midőn ennek a' hatalmas II. Szolimán vólt a' Kor-

mányozója , a' kinek békességet kérő Berghám ne

vű követét Lajos a' Nemzetek Törvénnye ellenére

Budán megöletvén , ezen tselekedete által Hazán- •

kat felette siralmas állapotra juttatta ; mert Szoli

mán köyetjéért bosszút kivánván állani, nagy sie

tséggel ellene indúlt , és minden ellent állás nélkül

Magyar Országban termett, mellyben résszerént

az ekkor béjöni kezdo Luther Reformátziója , rész-

Szerént a' Nagyok, kik tsak a' játékokkal 's mula

tságokkal foglalatoskodó , az Országgal ellenben

semmit se gondoló Királyt fel sem vették, egy

más ellen való fondorkodásaik , minden jó rendet

felforgattak. Végre még is feleszmélvén valamennyi

re a' Törökök béütésének hirére, a' Király és a'
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Rendek elvégezték, hogy a' Nemesség Jobbágyai

val együtt felkeljen és 1. Juliusban Tolnánál le

gyen , a' hol a' Király maga is megjelent , de a'

Nemesség tsak Augustus közepe táján kezdett las

sanként a' megnevezett hellyre gyülekezni , melly

kevés számú Seregével megindúlván, Mohátsnál a'

roppant Török Táborral szembe találkozott , a' hol

nem halgatván azon jó tanátsra , hogy a' 40. ezer

rel segitségére jövp Zápolya Jánost az Erdélyi

Vajdát, 's a' 15. ezerből álló Seregével utban lé

vő Frangepán Kristófot, és a' nem messze lévo

Cseh Országi fegyveres népet, mellyennek számok

öszveséggel közel 100. ezerre ment vólna, meg

keltene várni 's azután a' Törökökkel megütközni,

a' Tomori Pál Kalotsai Érsek ösztönözésére , ama

gyászos napon Aug. 29-kén 1526. 26. ezer kato

náival hadi rendbe állott , 's jelt adatott az ütkö

zetre , mellyben a' Magyarok közzül 2. Érsek u.

m. Szalkai László Esztergomi , és Tomori Pál Ka-

lotsai Érsekek, 6. Püspökök, 28. Fő Urak és 22.

ezer alsóbb rendűek 's köz katonák estek el, kik

nek hólt testeiket , hogy a' levegőt meg ne veszte

gessék és a' kutyák ne martzongolják , mellyektől

már azon a' tájékon járni se lehetett, Perényi Im

re, a' meghólt Nádor Ispán Özvegye, Kanisai

Dorottya temettette el tulajdon költségén fogadott

emberek által. Ezen szerentsétlen ütközetnek azon

kivül , hogy abban a' Magyarság szine elveszett 's

II. Lajos maga is a' szaladás közben , a' tsatázás

napján történt felette nagy Zápor miatc igen meg

áradt Csele nevű patakba fúlt, még az a' siralmas

következése is lett, hogy Szolimán Táborát az

Országban széllyel botsátván ennek a' Dunán tul

fekvő részén találtatott Városokat Győrig és a' Dil

iig 's Tisza közt felégették , az elől utól talált em

bereket leöldösték vagy rabságra vitték , kiknek

számok körül belől 200. ezerre tétetik.
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40.$. Zápolya János (1526.—1527.). A' gyá

szos Mohátsi veszedelem után megérkezvén 40.

ezer katonáival Zápolya Szegedre 's meghallván a'

Király szerentsétlen esetét, a' Királyi Méltóság el

nyeréséről kezdett gondolkodni , mellyet a' Ver-

botzi István maga közbe vetésére a' Magyaroknak

egy részek néki , a' Lajos Özvegye pártján lévők

pedig, az Anna, a' II. Lajos testvére férjének I.

Ferdinándnak adtak , ki is számos Seregével hirte

len Magyar Országba jővén , Zápolyát a' Budai

Várból kiszalasztotta , a' honnan Ferdinánd Székes

Fejérvárra ment 'sott 1527. magát megkoronáztatta*

.

III. Sz ak a sz.

A Felséges Austriai házbál lévő Királyok.
-

41. §. I. Ferdinánd (1527. —1564.) megko

ronáztatván, vezéreit János Király után küldötte,

kik is ennek Seregét utól érvén elszélesztették. Zá

polya annakokáért Lengyel Országba futott, re—

ménylvén , hogy a' Királytól 'Sigmondtól , a* ki

neki Sógora vólt , segitséget fog kapni , de a' köz

ben járáson kiviil 'Sigmondtól, nem akarván ez a'

hatalmas Austriai házzal , főképpen pedig V. Ká

roly Német Császárral , az I. Ferdinánd Testvér

Báttyával ellenségeskedésbe joni, egyebet semmit

se kapott. Hlyen szorultságban lévén János egy

tanúlt és eleven Lengyel Fő embernek Lasky Hie—

ronymusnak ösztönözésére Szolimánhoz folyamo

dott, és éppen magát Laskyt küldötte el a' Török

Udvarhoz ; ugyan azon időben Magyar Országban

is pártosokat akarván szerezni , ezt a' követséget

Martinusius Györgyre a' Cestakovi , vagy Czensto-

choviai Klastrom Superiorjára bizta, a' kivel a'

Tarnovius János Várában , a' hol János tartózko



367

dott Lengyel Országban léte" alatt, esmerkedett

meg. Mind a' két követség szerentsésen sült el a'

János részére, mivel mind Szolimán megigérte a'

kivánt segitséget , mind Martinusius a' Zápolya ti

tokban lévő pártossaiba, nevezetesen Báthori Ist

vánba, Homonnai Ferentzbe 's másokba uj lelket

öntvén , ezek hadi Sereget gyűjtöttek , mellyel a'

Ferdinánd Katonáit meg is verték. Ezen győzede

lem hirére Zápolya elhagyván Lengyel Országot,

Szolimánnak , a' ki 1529. a' Mohátsi Mezon ter

mett, tiszteletére ment, a' honnan Szolimán Buda

felé inditotta Seregét, mellyet megvévén, a' Ko

ronával együtt Jánosnak adott által és 3000. Tö

rököket is hagyott hátra egy Grittus Lajos nevű

kedves embere vezérlése alatt a' Vár oltalma

zására, maga pedig vissza tért Konstántzinápoly-

ba. Ezután több esztendőkig haszontalan villongá

sok vóltak Ferdinánd és Zápolya közt, de egyik

se vehetett erőt a' másikon , egyesülni kivánt tehát

mind a' két rész 's a' békesség következendő pon

tok alatt meg is történt 1538. ü. m. 1) Zápolya

Magyar Ország felét Királyi név alatt birhassa; 2)

ha gyermeke születnék Jánosnak , annak semmi

jussa se legyen a' Királysághoz , hanem a' maga

familiai örökségén kivül Hertzegi név alatt birja

Szepes Vármegyét. Békességet kötvén János , a'

Verbotzi István tanátsára házasságról kezdett gon

dolkozni , és feleségül vette magának , a' 'Sigmond

Lengyel Király második feleségétol Bona Sfortziá-

tól való leánnyát Izabellát 1539. kitol 1540. János

'Sigmond nevű fia született, de az atyai örömmel

nem sokkáig élhetett , mivel fia világra jövése után

20. nap mulva Szászsebesen Erdélyben meghólt.

A' fellyebb emlitett egyesség szerént Magyar

Országnak I. Ferdinándra kellett vólna szállani ; de

erről semmit se akartak a' Tútorok tudni , söt azt
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határozták meg , hog*y azt a' II. János számára , ha

másként meg nem történhetne , a' Szolimán Segi

tségével is megtartják. Ferdinánd elakarván a' ver

ontást kerülni, követeket küldött mind Izabellá

hoz, mind Szolimánhoz , hogy a" kötés szerént Ma

gyar Országot neki engedjék ; Izabella időt kivánt

a' gondolkozásra és tanátskozásra, Szolimán pedig

azt felelte , hogy az Országot I. János senkinek se

engedhette , mivel ez az övé , a' honnan arra Fer

dinánd soha számot nem tarthat. A' sovány válasz

háborút szült , mellyben a' Ferdinánd Serege a'

Belgrádi Basától Mehemet Jáhiogleslől megverette

tett. A' győzedelem után maga Szolimán is megér

kezett Buda alá, 's jóllehet a' Vár birására akart

jutni , még se támadta azt meg ellenségképpen , ha

nem fortélyhoz nyult : azt kivánta t. i. Izabellától ,

hogy a' kisded Jánost , a' kiért olly hosszú utat

tett , küldje ki hozzá a' táborba azon fő embe

rekkel együtt, a' kik a' Várat Rogendorf a' Fer

dinánd Vezére ellen olly vitézül oltalmazták ; Iza

bella bár melly nagy sirások közt is , tellyesitette

a' Szolimán akaratját , a' ki a' gyermeket a' vele

kimenő fő emberekkel együtt igen nyájasan fogad

ta 's gazdagon megvendégelte. Azonközben a' Ven

dégség ideje alatt, melly késő éjtszakáig tartott, a'

Törökök apró tsoportokban , mintha tsak széllyel

akarnának nézni, a' Bétsi Kapun, melly akkor

Szombati kapunak neveztetett, a' Várba bésétál-

gattak 's mikor már nagy számmal vóltak ben , a'

kapukat elfoglalták , 's kikiáltották , hogy a' kinek

élete kedves , a' fegyvert tegye le , mivel a' Vár

a' Szolimáné. Hlyen tsalárdság által keritette Szo

limán Buda Várát kezére 1541. melly idő ólta a'

kegyetlen Törökség hazánk ezen közép pontjának

birtokába 145. esztendeig lévén, tetszése szerént

sanyargatta az Országot. Elfoglaltatván a' Vár ,
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Szolimán a' kis Jánost vissza adta Izabellának azon

izenettel , hogy mivel Izabella a' Várat Ferdinánd

ellen meg nem tarthatja , ő maga veszi azt birto

kába Magyar Országgal együtt,. mind addig, mig

a' fia János fel nő ; 's a' hellyett Izabella birja Er

délyt Magyar Országnak a' Tiszán tul lévő részé

vel , Lippa és Temesvár vidékeivel együtt. Enge

dett a' megtsalatott Királyné a' parantsolatnak , 's

Budáról, mellyet soha többé nem is látott, Er

délybe költözött. Ferdinánd pedig látván, hogy

Szolimánnal nem bir, 1546. öt esztendei fegyver

nyugvást kötött vele , mellyet Erdélynek Martiriu-

sius által 1549. Ferdinándnak való alattomos által

adattatása, ennek elfoglaltatása 's Izabellának e' miatt

Lengyel Országba való költözése viszont felbontott,

és ujra fegyvert fogtak egymás ellen az ellensé

ges felek, 's változó szerentsével 1562-ig dühös

ködött hazánk kebelében a' háború, midőn Szoli

mán és Ferdinánd közt ismét 8. esztendei fegyver

nyugvás köttetett , a' többek közt ezen feltétel alatt,

hogy Ferdinánd Szolimánnak esztendőnként 30. ezer

aranyot fizessen. De a' tsendességgel ez a' derék

Fejedelem kevés ideig élhetett, mivel 25. Jul.

1564. minekutánna a' fiát Maximiliáut Posonyban

megkoronáztatta vólna , meghólt. Nevezetessé teszi

Uralkodását még az is, hogy a' Protestans, az az

a' Lutherána és Reformáta Vallás , ö alatta terjedt

el Magyar és Erdély Országokban.

42. §. Maximilián (1564. — 1576.). Ezen

igasság szerető kegyelmes fejedelem uralkodását

mindjárt -az elején meg háboritotta Balassa Meny

hárt, a' maga tulajdon vezére, a' ki prédára vágy

ván, a' II. János' Hegy-allyi birtokaira ütött, melly

miatt az is , tulajdonának védelmezésére fegyver

hez nyult , de szerentsétlenül , mert a' Császári ve

zérek Tokajt, Szerentset, Szathmárt, és ErdődÖt

y

24
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tsak hamar el foglalták tőlle. Sokkal tetemesebb

vólt ez a' kár Jánosra nézve, hogy sem tsendes lé

lekkel el szenvedhette vólna ; Szolimánhoz folya

modott tehát segitségért, a' ki 1566. 300. ezer em

berrel meg is jelent Magyar Országban," hogy ezt

egészen el foglalja 's Bétset is meg vegye. Meg ér

kezése után tanátsot tartott Szolimán , hová men

jen elébb, Egerbe é vagy Sziget alá? melly két

várak közt nem tudván sokkáig választást tenni,

végre a' Szigetvári Fő Kapitány Zrinyi Miklós Had

nagyaitól Alapi Gáspártól és Kováts Miklóstól való

meg verettetése serege némelly részének értésére

esvén , Sziget alá nyomult sáska sokaságú seregével.

Zrinyi , egy azon "nagy férjfiak közzül , kikkel a'

Magyar haza ditsekedhetik, meg esküdt 's Katonáit

is meg eskette , hogy a' várat utolsó szempillantá

sokig védelmezni fogják. Miképpen tartotta meg

Zrinyi 's harmad fél ezerbol álló népe ezen eskü-

vését? bizonyságot tehetnének azon 20. ezer Törö

kök , kiket az ostrom alatt más világra küldött ; de

midőn segitsége se honnan se jött, 's látta, hogy

a' temérdek Törökségnek kevésre le olvadó kato

náival sokkáig ellent nem állhat, öszve hivta vi

tézzeit, kik a' nemes halált a' gyalázatos életnél '

többre betsülvén , nagy szivű vezérjek biztatására

a' várból Való ki rohanásra magokat mindnyájan

el szánták. Ekkor Zrinyi leg szebb Magyar őltöze

tét elő hozatván , kótsag tollas kalpagját , melly

fénylett az aranytól és drága kövektől , fejébe nyom

ván, 's Dolmánnya 'sebébe, hogy a' ki vele fog

vivni, hijjában ne fáradjon , száz aranyat tévén , el

keseredett bajnok társaival a' vár kapujához ment,

azt fel nyittatta , 's minden féle dirib darab vasak

kal meg töltött ágyúját , melly a' kapu eleibe tó

dult Törökök közzül egyszerre 600-at szaggatott

széllyel , el süttetvén , el szánt katonáival Oroszlán
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módra rohant ki és a' Törökök közt iszonyú véron

tást tett , mig a' mejjén és jobb szemén keresztül

lövettetvén, le nem rogyott, 's el nem veszté hal

hatatlanságot érdemlo életét. Ugyan ezen ostrom

alatt végét érte Szolimán is győzedelmeiről 's rablá

sairól nevezetes életének , vérhasban meg halván ,

de ezen történetet a' Török sereg tsak a' vár meg

vétele után tudta meg, mivel a' ravasz vezérek fél

vén a' katonaság kétségbe esésétől 's el tsüggedésé-

től , az elött azt minden lehetős módokon el tit

kolták, így el háromolván az egész Magyar Orszá

got vég pusztulással fenyegető veszedelem Hazánk

ról, a' Szolimánt követő II. Szelimmel Maximilián

1567. 8. esztendeig tartó békességre lépett, azon

fel tétel alatt , hogy Maximilián , II. Szelim és II.

János ezen tul egymás ellen , minden ellenségeske

déstol szünjenek meg, és kiki az általa el foglalt

tartományok birásában maradjon meg. János azon

közben jól lakván a' Török barátsággal, ezenkivül

II. Szelim se lévén eránta ollyan jó indúlattal, mint

az attya II. Szolimán , el hagyta a' Törököket és

Maximiliánnal szövetséget kötött 1570. de ennek

hasznaival nem élhetett, mivel 1571. meghólt, 's

benne a' Zápolya familia tökélletesen el enyészett ,

Valamint Maximilián se, minthogy ő is 1576. mi

nekelötte a' Lengyeleknek némelly részek által ne

ki aj ánltatott Lengyel Királyságot , mellyet a' nem

zet más részének meg egyezésével Báthori István

Erdélyi Vajda foglalt vólt el, ettől vissza vehette

volna , a' jobb életre el költözött.

43. §. Rudolf (1576 — 1608) a' Maximilián

fia , egy inkább a' tudományokra , mint a' Biro

dalom kormánnyára született férjfiú, a' ki utóbb

annyira neki adta magát a' tsillag visgálásnak, és

a' Chymiának , hogy az Uralkodást is el mellőzte

az ezekkel való foglalatoskodás miatt , Rudolf mon

24*
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dom elsőben is a' Törökökkel való fegyver nyug

vás idejét igyekezett meg hosszabbitani , de már a'

III. Amuráthal , a' II. Szelim fijával kötött egyes-

ségben el vólt a' háborúság magva hintve, mivel

mindenik félnek szabad vólt egymás tartománnyai-

ra ütni, a' honnan az apróbb tsatázások szaka

datlanul tartottak, mellyek utóbb 1593. 15. esz

tendeig tartó véres háborúra adtak alkalmatossá

got, melly mind a' két részről egyforma maga el

szánással folytattatott, annyira, hogy egyik fél se

tudott a' másikon tökélletes győzedelmet venni. A'

háború elején a' Magyarok vóltak a' győzedelme

sek Hardeck Ferdinánd Gróf vezérlése alatt, de

tsak hamar meg fordúlt a' szerentse, mivel Szi-

nán Basa a' Magyar Országon lévő Törököknek se

gitségekre jövén , már 1594. ki tekerte a' győze

delmi Borostyánt a' Magyarok kezéből és elébb

Tatát, azután a' GrófHardeck árulása által, melly-

ért ez Bétsben fejével adózott , Győrt is el fog

lalta ; de a' millyen könnyen kezére keritette ezen

utólsót a' Törökség, éppen ollyan könnyen el is

esett attól , mivel Schwarzenburg Adolf Hertzeg,

és Pálfi Miklós Gróf 5150. fegyveresekkel a' vár

alá lopództak és hirtelen bé lővén a' kaput, a'

várban lévő Török örizetet le nyakazták 's a' Várat

Rudolf Számára el foglalták, mellyért Schwarzen

burg ajándékban 100. ezer aranyat, Pálfi pedig a'

Posoni Várat kapta, minden hozzá tartozó jó

szágokkal együtt, örökös Gróf titulussal. A' Ma

gyar Országi zenebonákon kivül még az Erdelyi

nyughatatlanságokkal is sokat küszködött Rudolf,

mellyeket a' változó indúlatú Báthori 'Sigmond

okozott neki , mig nem ' ez Cseh Országba költö

zött, a' hol meg is hólt. De ennek halála után se

állott Erdélyben a' tsendesség hellyre, mivel Ru

dolf ennek vissza szerzésére Básta Györgyöt 's
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a' kegyetlen Mihály Havasalföldi Vajdát küldvén

oda bé, ezek nem hogy a' békesség 's a' jó rend

helyre állitásán dolgoztak vólna, sőt egymás élete el

len törekedvén 's a' népet ellenség módra sanyargat

ván, úgy el keseritették az Erdélyieket, hogy ezek

Botskai Istvánhoz folyamodtak Szabaditásért , a'

a' ki maga is a' Rudolf Kassai Generálisától meg

hántatván , fel támadt Rudolf ellen , és szerentsés

hadai által oda vitte a' dolgot, hogy az egész Szé

kelység őtet fejedelmének esmérné 1605. sőt a' Ma

gyar Országon folytatott hadakozásaiban még sze-

rentsésebb lévén Botskai, mint az Erdélyiekben is,

ugyan ezen esztendoben Szerentsen Magyar Or

szág fejedelmévé is választatott. Meg értvén

Rudolf az Erdélyi 's Magyar Országi változásokat,

hajlandó vólt a' Botskaival való békeség kötésre,

melly meg is készült 1606. mellyet a' Rudolf és

I. Achmet Török Császár közt, a' Botskai mun-

kálódása által hasonlóképpen 1606. 10. esztendőkre

köttetett békeség követett : éppen ez a' békeség

zavarta fel egy részről az ő, és Mátyás öttse közt

való testvéri szeretetet, 's fosztotta meg Rudolfot

a' Magyar koronától, mert midon a' Törökökkel

kötött békeség fel bontásán, a' mit a' Magyarok

a' szövetség meg rontásának szomorú következé

seit már több izben tapasztalván, tellyeséggel nem

akartak, dolgozna, Mátyás résszerént, mivel az ál

tala köttetett Békeség fel bontása neki is elle

nére vólt, részerént, mint hogy a' Báttya őtet el

akarta mellőzni 's az Uralkodást a' Styriai Fer

dinándnak szándékozott által adni, a' Magyar, Au~

striai és Morva Seregekkel Rudolfot Prágában meg

támadta , a' kinek katonái nem lévén , Magyar

Országot, Austriát és Morvát Mátyásnak enged

te , melly szerént ez a' Koronát Págából , a' hol

az 57. esztendeig tartatott, el hozván , a' rendeket
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Posonban öszve hivta 's magát azzal 160Ő. meg

koronáztatta.

44. §. II. Mátyás (1608 - 1619). Ez a' de

rék fejedelem valamint meg szerezte Magyar Or

szágnak a' békeséget , ugy meg is tartotta azt egész

Országlása alatt. Még életében Magyar Országi

Királlyá koronáztatta a' fiává fogadott'(mivel gyer

meke nem vólt) Styriai Ferdinándot, a' ki a' Né

met Császárságban 's a' Cseh Királyságban is örö

kösse lett,

45, §. A' II. Ferdinánd (1619 — 1637) Ural

kodását igen nyughatatlanná tette a' Katholika val

lás mellett való felette nagy buzgósága és a' Pro-

testantismusnak minden lehetős módokon való ki

irtására tzélozó fel tétele, melly által minden Stá

tusaiban el hintette a' békételenség magvait: egy

felől ugyan is a' vallásbeli nyomattatás miatt zu

golódó Csehektol háborgattatott, kik a' Palatiná-

tusi választó Fejedelmet V. Fridriket választották,

ötet el mellőzvén , Királlyoknak 's Cseh Országba

bé vivén meg is koronázták ; más felől Bethlen

Gábor az Erdélyi fejedelem kelt fel ellene Magyar

Országon 's szerentsésen folytatott háborúi által

annyira vitte a' dolgot, hogy 1620, az Ország rend

jei által Királlyá választatott; mind ezeknél vesze

delmesebb vólt a' dühös 30. esztendős háború

NémetOrszágban, mellynek, valamint a' más két

Országokban lévő mozdulásoknak is, a' vallásbeli

türedelmetlenség adott szikrát 's a' Svékusok és Fer

dinánd közt a' leg nagyobb el keseredéssel folytat-

tatott. Ezen ellenségei közzül Fridriket tsak hamar

meg szalasztotta ; de sokkal terhesebb vólt ennél

a' Bethlen Gábor fel kelése , mellyet mindazáltal

a' Nikolsburgi békeség le tsendesitett ; 's még

sulyosabb a' 30. esztendős háború, mellynek vé

gét nem érhette, sok viszontagságok köz,t viselt

Uralkodásának a' halál végét szakasztván 1637,
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46. $. II. Ferdinánd, (1637. — 1657.) a' II.

Ferdinánd fia. Ennek a' békességet szerető Fejede

lemnek Uralkodását örökre nevezetessé teszi a'

Vesztfáliai , mellyel mint Német Császár a' Német

Birodalomban dühösködő 30. esztendős háborút

tsendesitette le 's a' Lintzi közötte , és I. Rákóczi

György Erdélyi Fejedelem közt köttetett béke-

ség, mellyel a' Magyar Országi Római Katholiku-

sok és Protestánsok közt állitotta a' rég óhajtott

tsendességet hellyre. De jóllehet legbuzgóbb ki

vánsága , az egyenetlenségek miatt megrongált Bi

rodalomban a' köz békességnek 's egyet értésnek

vissza szerzése vólt 's ezért mindent elkövetett

is , még se érhette el ezen nemes czélját a' II. Rá-

kótzi György , 's az e' miatt felingereltetett és Ma

gyar Országnak Lengyel Országgal határos részeit

kegyetlenül felduló Lengyelek nyughatatlanságai ,

és végre a' Törökök, kikkel ugyan világos ellen

kezése 's háborúja nem vólt, erőszakos prédálásaik

miatt. Meghólt 1657.

47. §. I. Leopold (1657. — 1705.) a' III. Fer

dinánd ifjabbik fia, a' Báttya IV. Ferdinánd, ar

ki még Attya életében megkoronáztatott , de meg

hólt, halála után Királlyá választatván, 17. eszten

dős korában kezdette el az Uralkodást, melly tel-

lyes a' legnagyobb zűrzavarokkal. A' legelső szél

vész kezdői a' Törökök vóltak , a' kik elvégezték ,

hogy egész Magyar Országot hatalmok alá hajtsák,

melly szándékjoknak tökélletességre vitelére azon

szin alatt kötöttek Leopold Császárba belé , mivel

Kemény Jánosnak Bartsai Ákos Erdélyi Fejedelem

ellen, a' kit a' Török Császár emelt a' Fejedelem

ségre, segitséget adott. Látván Leopold a' Török

háború elkerülhetetlen vóltát, Posonyban Ország

Gyűlést tartott , és a' Magyaroktól segitséget kért ,

a' kik következendő panasszaik mellett is, u. m,
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a) hogy sok idegen nemzetbeli Katonaságot tarta

na a' nép elviselhetetlen terhére az Országban ; b)

hogy a' Várbeli Fő Kapitányságok nem Hazafiak

ra, hanem idegenekre bizattatnak; c) hogy ezen

külföldi TUztek sok kegyetlenséget követnek el a'

főld népén és d) hogy a' Protestáns Valláson lévők

vallássokat szabadon nem gyakorolhatják, mind ezen

panasszaik mellett is mondom megadták azt, 's a'

Seregnek Vezéreivé Zrinyi Miklós, és Montecuculi

Haymund neveztettek ki , kik egymással szüntelen

egyenetlenségben éltek , mivel ezen utolsó a' két

Zrinyieket u. m. Miklóst és Pétert a' Törököknek

két veszedelmes ellenségeit 's ostorait, nagy tetteik

miatt irigykedvén reájok , egy átaljában 's annyi

ra nem szenvedhette, hogy mikor a' nagy Vezér

Zerinvárt, melly erősséget ezek magok költségén

épittettek a' Törökök rongálására, ostromolta, ám

bár ide közel vólt is, nem hogy segitette vólna őket,

sot a' Várat tsak hogy ez által több borostyánt ne

érdemelhessenek a' testvér Hosök , kiparantsolván

abból az őrizeten lévő katonaságot, felgyujtotta,

melly miatt soha szép szemmel az alatsony lelkű

Montecuculit ezek nem nézhették. De mind e' mel

lett is 3. esztendők alatt négy izben megverték a'

Törököket, sőt Montecuculi Szent Grótnál (Vas

Várm.) 1664. a' nagy Vezér Táborán is győzedel

meskedett, 16. ezeret apritván le abból. Ez a' győ

zedelem minden Magyart azon édes reménységgel

töltött bé, hogy az Országot már rég ólta bitan-

goló Törökök valahára kikűszöböltetnek ; azombau

mindenek reménységén kivül Leopold kilentz nap

pal a' győzedelem után Vasváron békességet kö

tött az ellenséggel 20. esztendőkre, mellynek ere

je szerént Várad és Érsek -Újvár a' TörököknéT

maradtak. Ezen hirtelen kötött békesség a' Magyar

fő rendek hire 's tudta nélkül esvén meg, azok.
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között öszve esküvést szült I. Leopold ellen Uj Bá

nyán 1667. mellynek fő tagjai Veselényi Ferentz,

Bikótzi Ferentz , Zrinyi Péter , Nádasdi Ferentz ,

Frangepán Kristóf, ép Tattenbach Ernest vóltak.

De az öszve esküvés kitudódott; mikor ugyan is

I. Apafi Mihály az Erdélyi Fejedelem a' pártosok

tól az iránt megkeresodött vólna, hogy magát a'

Török Udvarnál Magyar Országért közbe vetné,

egy Panajotus nevű tolmáts, a' ki születésére néz

ve Görög vólt, és az Austriai ház költségén tanúl

ta meg a' Török nyelvet Konstántzinápolyban , 's

ekkor a' Török Udvarnál minden Europai követek

tolmátsa volt , az Austriai ház eránt való háláda-

tosságból a' .Leopold követének, ez pedig azután

magának I. Leopoldnak , az egész öszve szövetke

zést tudtára adta ; az öszve esküdtek nevei mindaz

által , minthogy ezeket Panajotus nem tudta, ez ut

tal titokban maradtak , hanem ezek is napfényre

jöttek tsak hamar , mivel az Apafi Mihály második

követségének hosszas kimenetelét nem várván a'

pártosok , a' Zrinyi Péter és a' Veje Rákóczi Fe

rentz gondatlan hevességek miatt a' támadás kiü

tött 1670. mellyet meghallván Leopold tüstént ki

hirdettette , hogy mind azoknak , a' kik a' fegy

vert letévén , tsendesen fogják magokat viselni ,

megfog botsátani, az engedetleneket ellenben ér

demlett büntetéssel megfogja büntetni. Vévén a'

Leopold parantsolatját a' párt ütök, nagy részént

azonnal letették a' fegyvert, mikor pedig a' Csá

szári Seregnek Spork Generális Vezérlése alatt Va

ló érkezését meghallották , a' támadás legtüzesebb

pártfogói is elállottak a' párt ütés fejeitol , a' kik

elfogattatván , életekkel adóztak hibás lépésekért ,

nevezetesen Nádasdi Ferentz Grófnak , a' kinek a'

pártütésben való részvétele a' Veselényi Özvegye

Szétsi Mária által szép szerént feladatott Murányi
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Várban találtatott levelekből bizonyittatott bé,

Bétsben , Zrinyi Péternek pedig , és Frangenpán-

nak Német Ujhelyben vétetett fejek, Veselényi

Ferentz ellenben a' Hóhér pallossa alá való jutást,

még az egész dolog felfedezése előtt történt ter

mészeti halála által elkerülte , a' szövetség többi

tagjai pedig résszerént halállal , résszerént számki

vetéssel büntettettek meg, Rákótzi Ferentzen ki

vül , a' kinek a' Császár , jóllehet a' pártütésnek

egyik feje vólt, megkegyelmezett.

El nyomván a' Császár ezen támadást, 50.

ezer Németeket küldött az Országba, a' Magya

rok zabolán tartásokra, a' Protestánsok jussait kes

kenyebb határok közzé szoritotta, sőt magát az

igazgatás formáját is meg akarván változtatni , a*

Pálatinusi hivatalt meg szüntette , az Ország bi

rája hatalmát igen meg kitsinyitette, és le tévén Sze-

leptsényi György Esztergomi Érsek Nádor-Ispányi

helytartóságát, 1673. Ambringen Gáspárt, a' Német

vitézi rend Nagy mesterét tette az Ország kormá-

nyozójává, bizonyos számú Németekből és Ma

gyarokból álló Tanátsot adván melléje, ez mind

azáltal hivataláról 1675.—minthogy résszerént nagy

ralátása, résszerént a' Magyar törvényes dolgokban

való járatlansága miatt, sokszor felette sületlen

dolgokat tselekedett, u. m. a' ki tsak egy törvény

telen tette ellen való ellent mondásáért is pártossággal

vádolt el akárkit, 's több illyen tettei által az egész

Nemzetet magára haragitotta, <— le mondott. Ez a'

hirtelen változás a' békételenség lelkét nem hogy

el fojtotta vólna, sőt hozzá járulván a' Császári

Sereg vezérének Koppinak a' felső Magyar Or

szági lakosokkal, a' puszta gyanúság miatt is, mint

pártosokkal való kegyetlen bánása , uj életet adott

annak, 's annyira nevekedett a' nyughatatlanok

száma, hogy már azokat könnyű móddal el nyom—
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ni lehetetlen vólt. Látván ezt Leöpold , a' kit

ezen lépésekre a' békességtol iszonyodó Miniszte

rek vezettek, hogy az el keseredett Magyarokat

le tsendesithesse, az Uralkodás hajdani formáját is

mét bé hozta, Koppit az Országból ki parantsol-

ta , a' katonaságnak minden kegyetlenkedést ke

ményen meg tiltott ; de ezen jóltévo intézetjei Leo-

poldnak a' tsendesség vissza állitására már késők

és sikeretlenek vóltak, mivel a' még a' Veselényi

pártütésében részt vevő, de Árvai Várának Hei-

ster Császári Generális által való ostromoltatása

alatt meg hólt Tököli István Gróf fia, Imre, a' ki

attya halála után Erdélybe illantott, 's itt az Apafi

Fejedelem Udvarában tartózkodott, a' pártosság

zászlóját ismét fel ütötte Magyar Országban és XIV.

Lajos Frantzia Királytól , mint az Austriai ház

meg esküdt ellenségétől 's Apafitól segittetvén

1678. 20. ezerből álló Seregével Erdélyből bé ütött

Magyar országba, a' békételeneket Zászlója alá

hivta 's a' Bányavárosokat tsak nem semmi fárad

sággal el foglalta. Fel sem vette eleinten a' Csá

szár a' Tököli mozdulásait , de midőn meg tud

ta , hogy Frantzia , Lengyel , és Erdélyi Sere-

gektől segittetik 's rövid idő mulva a' Török ha

di nép is meg érkezik a' Tököli részére, több iz

ben meg kinálta őtet a' békeséggel , de sik eretle

nül , mivel a' kezdet szerentsés lévén, annyira fel

fuvalkodott azzal Tököli, hogy a' Leopold Csá

szár ajánlásait hallani se akarta. A' Császár an-

nakokáért ezen rosszak meg orvoslására 1681.

Sopronba Ország gyűlést hirdetett, mellyre Tö-

kölit is meg hivta, de ez meg nem jelent. Az

egybegyűlt rendek leg első kivánságok vólt a' Ná

dor Ispányi méltóság vissza állitása, mellyre nagy

öröm kiáltások közt Gróf Eszterházi Pál emel

tetett, Ezt a' Diétát az Ország többi Sérelmeinek
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meg orvoslásán kivül nevezetessé teszl még a'

protestánsok panasszaira ki adott Királyi végzés is,

melly a' hellyett, hogy a' vallásbeli nyomattatás

ból származott békételenség magvait ki irtotta vól

na, ujjakat hintett el a' vallás szabad gyakorlásá

ról szólló végzésnek ezen bé rekesztése által „Sal-

vo tamen jure Dominorum terrestrium. " Egyéb-

aránt a' többi sebek nagy részben meg orvosol

tatván, ez az Ország Gyűlés Tökölinek ki pótol

hatatlan kárt tett , mivel a' Királyi kegyelem so

kakat az ö leg buzgóbb követői közzül józanabb

gondolatokra hozott, kik a' Király pártjára állván,

a' mellette fogott fegyvert éppen ellene forditot

ták , 's kevés idő alatt egészen is elnyomattatott

vólna a' pártütés lelke, ha Tökölit Apafi* nem se

gitette vólna mind pénzel, mind katonával. Lát

ván pedig Tököli, hogy tsak az Apafi segitsége

a' Leopoldal való szembe szállásra nem elégséges,

azomban a' pártján lévők is naponként hagyogat

ják el felé, a' Török Udvarhoz folyamodott, melly

a' nagy Vezért Kara Mustafát 1683. jóllehet a' 20.

esztendei fegyver nyugvás ideje még el nem tölt,

300. ezer emberrel Magyar Ország ellen küldé, a'

ki sok pusztitásai után Béts alá ment 's azt meg

szállotta , Tököli pedig az alatt más felől prédálta

szerentsétlen Hazánkat. Czélját mindazáltal a' Nagy

Vezér el nem érte, mert a' Vitéz Gróf Stahrenberg-

nek, a" ki a' temérdek Törökség ellen a' várat

két hónapig olly hatalmasan tudta védelmezni,

hogy a' Nagy vezér azt tellyeséggel meg nem ve

hette és Károlynak , a' Lotharingiai Hertzegnek ,

az Austriai Seregek Fő vezérének Szobieszki János

Lengyel Király segitségekre jővén, ezen kedvetlen

vendégeket Béts alól olly gyalázatos el futásra kén-

szeritette, hogy ijedtekben minden tábori eszközei

ket, gabonájukat, Riskásájokat, 's Kávéjokat is ott



381

hagyták 's nyakra főre szaladtak Belgrádba, nyonv-

ban kergettetvén egy darabig Károly Hertzegtől, a'

ki közzülök Párkánynál 8. ezeret apritván le Esz

tergomot, Pápát, Füleket, Nográdot és a' szom

széd várakat el foglalta a' Leopold számára. A'

másik esztendőben vissza vétetett Visegrád, Váts

és Ujvár is , melly egymást nyomban követő sze-

rentsétlenségeket a' Törökök Tökölinek tulajdonit

ván , a' Váradi Basa, a' kitol segitséget kért, ötet

meg kötöztette 's a' Szultán rabjává tévén, Kon-

stártzinápolyba küldötte. Látván a' Török barátsá

got a' Tököli pártján lévő Magyarok , el idegened

tek ezen durva szövetségesektől 's az egész hadi

népe Tökölinek önként által ment a' Leopold

zászlója alá. ' . :

El jött végre az örvendetes 1686. esztendő,

melly a' Leopold eddig való győzedelmeit , Buda

várának a' Törökök által 145. esztendeig tartó sa-

nyargattatása után való vissza vételével koronázta

meg. Ezt a' történetet igy irja le Szekér Aloysius :

„ Buda Várának szabaditására 1686-dik esztendő

ben két Hadi -Vezér küldetett, tudniillik Lotha-

ringiai Károly Hertzeg, és Maximilián Bavariai

Választó Hertzeg. Ez 21. ezer népet kormányoza,

amaz pedig 24. ezeret, melly hadi seregben 14.

ezer Magyar Vitézek vóltak. Juniusnak 1 8-dik nap

ján, érkeze mind a' két Hadi Vezér Buda alá , és

azonnal Maximilián a' Sz. Gellérthegyét, Lotharin-

giai Károly Hertzeg pedig a' Bétsi kapura néző Sz.

Rókus hegyét foglalta el. Ezt látván Abdi Basa ,

Buda várának Kormányozója, nyomos beszéddel

bátoritá vitéz katonáit; a' miéink azomban mintegy

szünés nélkül töreték a' bástyákat , mellyek midőn

sok helyen meg hasadoztak vólna , néki szalad a'

nyilásoknak a' keresztény katonaság, de a' várbe

lieken hosszas küszködés után is erőt nem velie-

y'
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tett, kiváltképpen midőn Abdi Basa a' katonáink alatt

ki ásott földbe puskaport gyujtatott vólna, melly

által sokaknak élete veszett el. Újonnan hozzá kezde

nek tehát Hadi Vezéreink a' bástya töretéshez,

melly második rendbeli ágyúzás 15. napig tartott;

történt azomban , hogy egy ágyú a' fegyveres ház

ra lövettetvén , egy puskaporos kantarát fel gyujta,

melly olly harsogást tett a' levegő égben , hogy a*

hagy tsattanásban a' főld egy óra járásnyira meg

rendülne , sőt a' Duna vizét a' levegő égnek tsatta-

nása annyira fel inditotta , hogy mind a' két part

ján messzire ki tsapna ; a' levegő égből hulló kö

vek , mind a' várban lévő népben , mind pedig a'

mi táborunkban sok károkat tettek. Ezen rémülés

után G. Königszeget Abdi Basához küldé Lotha-

ringus , a' ki által a' Várnak feladására inté őtet ,

a' kinek Abdi Basa azt felelte, hogy nagyon sajnál

ja, hogy ő a' keresztény Tábortól erős szivű férj-

fiúnak nem esmértetik , ezen fel gyuladása a' pus

kaporos kamarának nagyobb lármát okozott , mint

sem kárt : nem asszonyok ők , hogy a' zörgéstől meg

ijedjenek. El érkezett az alatt a' Nagy Vezér Ér

tsén felől , a' hol tábort vert vala, hatvan ezer nép

pel , a' végre , hogy a' várban szorúlt népnek se

gitségére légyen , de ez is nagy kárral , és nagyobb

szégyennel vissza verettetett ; azt nyerte még is el

jövetelével , hogy két ezer Jantsárból , a' kik , hogy

meg ne esmértessenek Magyar ruhába öltöztek , két

százan a' várba be ugorhattak, midőn a' többiek

egy lábig el vesztek. A' Nagy Vezérnek vissza ve-

rettetése után Septembernek 2-dik napján estve hat

óra tájban Pesten hat ágyú süttetett el , melly vólt

a' meg támadásnak jele , akkor az el rendelt helyek

ről néki szaladnak a' miénk a' bástyák nyilásainak , a'

hol a' legerősebb Törökök ko fal helyett magokat

eleikbe vetették , , a' kikkel addig viaskoda a' keresi-
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ténység , miglen fegyverrel a' várba utat nyitná

nak ; ott ismét a' Törökök egy tsoportba verődvén,

útját állják a' Kereszténységnek , mind addig t. i.

miglen Abdi Basát le vervén a' földre , a' többiek

által adnák a' várat magokkal együtt. "

Buda meg vétele után minden felől szolgált a*

szerentse Leopoldnak ; Károly 1687. 20. ezer Tö

rököt nyakazott le a' Mohátsi mezőn ; 1688. Mun-

káts , Székes Fejérvár és Belgrád is egész Szerviá

val együtt vissza jött a' Magyar Korona alá ; sőt

1689. Nissa, Vidin, és Sophia vára is Leopold

kezére került Albániával , Bosniával , és Oláh Or

szággal együtt , 's Magyar Országban sem maradt

Nagy Váradon és Temesváron kivül több erőség

a' Törökök kezében , hanem az elsőből is ki kü

szöböltettek 1692. A' Törökök tökélletes meg alá-

zásában mindazáltal Leopold XIV. Lajos Frantzia

Király által meg gátoltatott , a' kinek alkalmatlan-

kodásai miatt a' hadi sereg nagyobb részének Né

met Országba kellett ki vitetnie , és igy a' Törökök

ellen többé egész erővel nem tsak nem dolgozha

tott, sőt a' Németek miatt, kik a' főld népét igen

nyomorgatták, egész Albániát, Bosniát, és Szer

viát is el yesztette , el foglalván ezen Tartományo

kat a' lakosoktól bé hivott Török Basa Kiuperli

Belgrád várával együtt. Hanem ezt a' kevés sze-

rentsét kevés idő mulva igen meg keseritette a' Szul

tánnak Eugenius Szabaudiai Hertzeg , a' ki a' töb

bek közt Zentánál a' Nagy Vezért 30. ezered ma

gával le kaszabolta 1699. a' min úgy meg rémült

a' Török Császár , hogy Leopoldnál békességért ese

dezett, melly 25. esztendőre meg is köttetett Kár-

lovitzon 1699. ezen feltételek alatt: 1.) hogy a'

Törökök minden Erdélyhez való jus tartásokról

mondjanak le ; 2.) a' Temesvári Bánátnak a' Ti

sza és Maros közt fekvő része a' Törököknél ma-

.r'
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radjon , ellenben 3.) a' Duna és Tisza közt lévő

Bánát , vagy a' Bátskaság I. Leopoldé legyen , és 4.)

a' Tiszán lévo hajókázáshoz, 's az abban lévő ha

lászáshoz , mind a' két félnek egyforma jussa legyen.

Ezen pontokon kivül a' Reis EfFendi Tökölit is bé

akarta a' békességbe iktatni, de látván, hogy min

den iparkodásai sikeretlenek , azt javasolta neki,

hogy egész familiájával együtt Bithyniába illantson,

félvén, hogy Leopold ki adattatását fogja sürget

ni , melly tanátsát a' Reis EfFendinek Tököli kö

vette i s és Bithyniába költözött , a' hol hét eszten

dők mulva meg hólt. »'

Ezen ditsőséges győzedelmeinek közepette I.

Leopold 1687. Posonban Ország gyűlést hirdetett,

mellyen maga személyesen meg jelenvén , kettot

kért a' Magyaroktól : u. m. 1.) hogy idősebb fiát Jó-

sefet , mint következendo Királlyokat , koronázzák

meg; és 2.) hogy a' Felséges Austriai ház örökös

uralkodása Magyar Országban állapittassák meg,

olly móddal , hogy a' Magyar Országi Királyi mél

tóságot az I. Leopold férjfiúi maradékai , ha pedig

ezek ki halnának , az Austriai ház Spanyol Ország

ban uralkodó másik Lineájának , hasonlóképpen a'

férjfiúi ágon lévő tagjai birhassák , az első szülötség

rendje szerént, örökösön. Mind a' két kivánságát

tellyesitették Leopoldnak a' háládatos Magyarok,

kiknek példáját 1691. az Erdélyiek is követték, az

ugy nevezett Leopoldinum Diploma által magokat

hasonlóképpen az Austriai ház uralkodása alá adván.

Alig menekedett meg a' Török háborútól I.

Leopold az 1699. Kárlovitzban kötött békesség

által , ismét uj szélvész fenyegette ötet Magyar Or

szágon , mellynek szerzője II. Rákótzi Ferentz , az

I. Rákótzi Ferentz ( a' kit a' fellyebb mondattak

szerént az annya esedezése mentett meg a' Hóhér

pallosától, melly alá az öszve esküvés többi tagjai

'*



385

jutottak ) fia vólt. Ez ugyan is ól hagyván magát

XIV. Lajos Frantzia Királytól , a' ki ölet ösi bir

tokainak , Erdélynek 's Magyar Ország tul a' Ti

szán fekvő részének el foglalására ösztönözte 's er

re a' végre segitségét is ajánlotta neki, szédittetni ,

fegyvert fogott Leopold ellen. Azonközben az egész

dolog , minekelötte az előre való készülelek tökél-

letességre vitetlek vólna, a' Rákótzi követje egy

Longevall nevű Frantzia születésű , hanem az I.

Leopold szolgálatjában lévő Hadnagy által , Béts-

ben , midőn Frantzia Országi utjából vissza jött

vólna , fel fedeztetvén > Rákótzi el fogattatott , és

Német Ujhelybe vitetett fogságba, mellyből egy

Lehmann nevű Kapitánynak , a' tömlötz őrizet fejé

nek tudtával és segitségével ki szökvén, Lengyel

Országba ment a' nagy annyáról Báthori 'Sófiáról

lévő attyafiaihoz. Itt létében Kémjei által ki tanul

ván a' Magyarok hajlandóságát , nyilván fegyverre

kelt, melly vakmerőség okát abban kell keresni,

hogy Leopold ekkor a' Spanyol örökség felett ki

ütött háborúval igen el lévén foglalva , nem jutott

a' Magyar Országi fel zendültek ellen is katonaság.

Fő segédje vólt a' pártütés koholásban Rákötzinak

Bertsényi Miklós, a' kinek tanátsára leg először is

Bereg Vármegyében , a' hol Rákótzinak szép jószá

gai vóltak, ki ütvén a'belso háború 1703. mindjárt

eleinten széllyel verettek a' Kurutzok (igy nevez

ték magokat a' Rákótzi pártján lévők) Dolhánál

Gróf Károlyi Sándor, a' Szathmár Vármegyei Fő-

Ispán által. De tsak hamar meg változott a' sze-

rentse , mivel Károlyi a' Dolhai győzedelemért sem

mi jutalmot se kapván , a' Rákótzi részére állott ,

melly példát, Leopold a' Spanyol -örökség felett

folytatott háborúban szerentsétlen • lévén , tsak ha

mar igen sokan követtek, és már 1703. Magyar Or

szágnak nagyobb része Rákótzit esmérte fejének

/-

25
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A* párt ütés harapodzását Leopold kegyelmességgel

' akarta meg akadalyoztatni , azt igérvén , hogy min

dennek , a' ki az eránta való engedelmességre vis

sza tér, meg fog kegyelmezni, de a' szerentséjek-

kel fel fuvalkodott Rákótzi és Bertsényi hallani se

akarták a' békesség Angyalának, a' Kalotsai Érseknek

Széchényi Pálnak a' szavát, 's a' Leopold ajánlásait, a'

kiezen zürzavaros környülállások közt 1705. meg

halván, a' belső háború terhét a' fiára I. Jósefre

hagyta , megvetették.

48. $. I. Jósef (1705. — 1711.) Magyaror

szágnak elso örökös Királlya. Leg elso gondja is

a' vólt ezen jó Fejedelemnek, hogy a' békételen

Magyarokat le tsendesitse 's a' békességet hellyre

állitsa. De a' fen héjjázó Rákótzi ekkor is meg ve

tette a' Királyi kegyelmet , sot annyira ment a'

Bertsényi Miklós , és Károlyi Sándor vakmerőségek

az Ónodi gyűlésben 1707. hogy a' Thurótz Vár

megyei követek Bakovszky Menyhárt és Okolitsá-

nyi Kristóf közzül , a' békesség el fogadásáért bé

nyujtott esedezésekért amazt öszve darabolták , ezt

pedig tetemesen meg sebesitették és Thurótz Vár

megyét a' Vármegyék sorából is ki törölték 's fel

osztották. A' pártosok ezen büszke hangja minda

zonáltal az 1708. Rákótzin magán Trentsinnél

nyert győzedelme által Heister Császári Fő Vezér

nek megnémult, 's a' Kurutzok meg ijedvén, so

kan az I. Jósef hűségére esküdtek , és soha többé

Rákótzi magát jól öszve nem szedhette , kiváltkép

pen minekutánna Károlyi Sándor is, a' ki neki jobb

keze vólt , a' Császár mellé állott. Ezt a' példát az

után többen is követvén , végre annyira alá ment

a' Rákótzi állapotja , hogy a' békételenkedők tsak

nem egy szivvel szájjal el fogadták a' Szathmári

Compositio vagy békesség fel tételeit , mellyek sze

rént a' többek közt Bákótzinak, ha három hét alatt

•--.
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Lengjel Országból , a' hova nagyobb bátorság

végett bujdosott , a' Királyi kegyelem el fogadásá

ra vissza tér és agárakat 's erőségeket a' Császár

nak vissza adja, valamint minden vele tartó Má

gnásoknak, Fő Papoknak és Nemeseknek is, ke

gyelem adódott 's mind életek , mind pedig ingó és

ingatlan Javaik Magyar és Erdély Országokban meg

hagyattak , végre a' Császár a' vallás szabad gya

korlásáról szolló törvény tzikkelyek szentül való

megtartására is kötelezte magát. Még tökélletesség-

re se ment a' Szathmári Compositio , midőn a' sze

lid és igazság szerető I. Jósef himlőben meg ha

lálozott, a' kinek halálát a' nemes lelkű Horvát

Országi Bán Gróf Pálfi János , a' tsendesség helly-

re állitásának egy fő eszköze mind addig titokban

tartotta, mig a' megboldogúlt Jósef édes annya,

Eleonora Magdolna (ez a' Neuburgi Fő Hertzeg

Filep leánnya vólt ) a' Szathmári egyességet meg

nem erositette. — Ezután Rákótzi nem hajtván a'

kegyelem szavára, ki bujdosott Magyar Országból

's a' Török Császár engedelméből a' vele ki ván

dorloit Magyarokkal Rodostóban telepedett meg,

a' hol 1735. — 59. esztendős korában meg hólt.

Két fiai közzül György 1732. ólta Párisban lakott,

de későbbi sorsáról semmit se lehet tudni; Jósef,

a' ki az attyával együtt szenved! e a' Török Orszá

gi számkivetés terhet, Csernavodán (Bulgáriában)

hólt meg 1738. életének 58. esztendejében minden

mag nélkül,, melly szerént a' Bákótzi familiának a'

férjfiúi ágon vége lett, a' leány ág pedig a' Gróf

Aspermont familiájában még most is virágzik , mi

vel a' Tököli felesége az I. Bákótzi Ferentz özve

gye és a' II. Rákótzi Ferentz édes annya, Zrinyi

Ilona, a' meg fejezteiett Zrinyi Péter leánnya , Mun-

kátsi várát t mellyet egy darabig vitézül oltalma

zott, fel adván, első férjétől I. Rákótzi Ferentzlől

25 *
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▼aló két gyermekeivel , u. m. II. Bákót zi Ferentzel

és Julianna nevű leánnyával együtt Bétsbe vitetett,

a' hol a' leány a' Sz- Orsolya ^atzái közzé ada

tott, '* ott tanittatott, későbben pedig a' Gróf

Aspermont felesége lett-

49. $. III. Károly, vagy mint Német Császár

VLX Károly (1711. — 1740.) az I. Jósef Császár

testvér öttse Spanyol Országból vissza hivattatván

'* m' Posonyi Diétán Királlyá koronáztatván, 1716.

a* vele szövetséges Velentzeiek miatt , kiktől a' Tö

rökök Moreát elvették , háborúba keveredett , mell v

az Eugenius Szabaudiai Hertzeg rbölts rendelései

és vezéri méjj bélátása által olly szerentsésen foly

tattatott, hogy 1718. a' Passzaroviczban (Szerviá

nak egy Falujában) kötött békességnél fogva Temes

vár, mellyet 236. esztendőkig birtak a' Törökök,

a' Bánáttal együtt és Belgrád , Oláh Ország az Alu-

ta , vagy az Ólt vizéig és Bosniának a' Száva mel

let lévő része, a' Károly Császár hatalma alá jöt

tek. Ezen szerentséjét Károlynak , az Austriai ház

nak a' Magyar Királyságban a' leány ágon is való

örökösödése követte ; nem lévén ugyan is férjfi.

gyermeke, Posonba Ország Gyűlést hirdetett 1722.

a' hol elő számlálván az Austriai ház érdemeit,

mellyeket ez Magyar Országra nézve szerzett, a'

Magyarokkal a' Pragmatica Sanctiot elfogadtatta ,

melly szerént ha neki fiú gyermeke nem lenne , a'

leánnyaira, ezeknek kihalásával pedig a' Báttya

I. Jósef leánnyaira 's unokáira szálljon az Uralko

dás az elso szülötség jussán. Ugyan ezen a' Diétán,

(melly még 1723. is tartott) állittatott fel a' Nagy

Mélt. Magyar Királyi Helytartó Tanáts a' polgá

ri dolgok igazgatására ; ekkor szaporodott meg a'

hét személyü Tábla (Tabula Septemviralis) 8. ta

gokkal ; itt vétetett a' Királyi Tábla uj formába és

alkottattak a' 4. kerületi (Districtualis) Táblák.
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Uralkodásának utólja felé ismét háborúba ke

veredett a' Törökökkel, melly 1736. kezdődött,

és 1739. a' Belgrádi békesség által végzodött, 's

mind azt , a' mit az elébbeni békesség kötés alkal

matosságával szerzett , elvesztette a' Temesvári Bá

náton kiviül , melly tsak ugyan hatalma alatt ma

radt. Eugenius ugyan is , a' kinek mintegy Zászló

ja alá esküdt a' szerentse , a' háború kiütése elött

meghólt ; Gróf Pálfi János pedig az Eugenius Vi

téz bajtársa irigyeinek áskálódására a' Táborból

vissza hivattatott, a' kivel a' szerentse is eltávozott

.a' Károly Seregétől, mivel az egymást felváltó Ve

zéreket minden lépéseikben üldözte a' szerentsét-

lenség, mig végre Vallis Oliverre és Neupergre

bizattatott a' Fő Vezérség , kik a' békességet a' Tö

rököktől Belgrádért vásárolták meg. Ezen szeren-

tsétlenség után a' második esztendőben u. m. 1740.

III. Károly meghólt. Erdélyben Gyula-Fejérvár,

mellyet szebb formába vett 1716. rólla neveztetik

Károly -Fejérvárnak. Ezen alkalmatossággal vite

tett a' Bef. Templom és Collegium , mellyek elvé

tettek , Maros - Vásárhelyre. Az Örményeket , kik

a' Római Katholika Hitre állottak, Erdélyi Pol

gársággal ajándékozta meg. Az egyesült Oláh Püs

pöknek Fogarasban rendelt Püspöki lakhelyet 's

Báróságra emelte.

50. $. Maria Therézia (1740.— 1780.) Attya

halála után mind azon Tartományokat 's Országo

kat, mellyek a' Pragmatica Sanctio szerént őtet

illették , által vette 's a' férjét a' Lotharingiai Her-

tzeget Ferentzet Uralkodó társává tette; de alig

kezdette el Országlását, midőn minden oldalról

ellenség fogta körül, illyenek vóltak p. o. Károly

Bavariai Hertzeg, a' ki a' Mária Therézia birto

kaihoz résszerént az I. Ferdinánd 1543. Testamen

tománál fogva, melly szerént az Austriai ház ferj
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fiúi ágának kihalása után , az örökös Tartományok

nak a' Ferdinánd V. Albert Bavariai Herczeg-

hez férjhez ment Anna nevű leánnyára és , ennek

maradékaira kellett vólna szállani , résszerént pe

dig azért is formált just, mivel a' felesége az L

Jósef leánnya Mária Amália vólt; továbbá III.

Augustus Lengyel Király és Szász Választó Feje

delem, a' ki ugyan azt kivánta, mint I. Jósef Csá

szárnak Mária Jozéfa után való veje ; hasonlókép

pen számot tartott az Austriai ház birtokaihoz V.

Filep Spanyol Király is az anyai lineán ; végre

a' Szárdiniai Király Emmanuel Károly is just for

mált Mediolánumhoz , a' kinek , valamint a' Bava

riai Királynak is segitséget XV. Lajos adott, tsak

hogy az Austriai házat, melly ellen a' gyűlőlség

XIV. Lajosról 's az ez előtt élt Frantzia Királyok

ról mintegy örökség szerént maradt reá , meg aláz

hassa ; "mind ezeknél pedig sokkal veszedelmesebb

ellenségre talált Mária Therézia a' Prussziai ifjú Ki

rályban II. Fridrikben, a' ki 40. ezerbol álló se

regével Szilézia felé vévén utját , Gróf Gotter nevű

követe által Alsó Sziléziából a' Jágerndorfi , Briegi,

Lignitzi , és Vohlaui Hertzegségek által engedteté-

sét kivánta. A' követ üres válasszal térvén vissza ,

leg ottan Sziléziába termett II. Fridrik, sot nem

sokkára Austriába is bé ütött, 's ott Lintzet el

foglalta és már Bétset magát fenyegette ostrom

mal. Ekkor a' mindenfelől ellenséggel körül vett

Királyné, hiv Magyarjai közt keresett menedék

hellyet és Posonban Ország Gyűlést hirdetett , mel

lyen a' kis Jósefet ölében tartván, segitséget kért

a' rendektől , kik mindnyájan kardot rántván , egy

szivvel szájjal igy kiáltottak fel- „Haljunk meg

Királynénkért , Mária Theréziáért ! ! ! " Bé is tellye-

sitették a' Magyarok igéretjeket, mivel rövid ido

alatt 24. ezernél több ember állott fegyverben 'sa*
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nemesség is fel kelt. Látván azomban Mária The

rézia , hogy igy is illy számos ellenségnek temér

dek ember fel áldoztatása nélkül meg nem felelhet,

meg oszlatás által akarta a' rajtok való gyozedel

met meg könnyebbiteni ; először is tehát Fridrik-

kel mint leg hatalmasabbal akarta a* fegyvert szép

saerént le tétetni , a' honnan békességre is lépett

vele 1712. melly a' Históriában most Boroszlói

nak, majd Berlininek neveztetik, mivel elébb amott

az egyesség, itt pedig maga a' Békesség készült el.

Ennek értelme szerént által engedte M. Therézia II.

Fridriknek egész Alsó Sziléziát, 's a' Felsonek is nagy

részét a' Glátzj Grófsággal együtt ; hasonlóképpen

tselekedett III. Augustussal, a' kinek Cseh Ország

Saxonia felé eso szélét engedvén által, ez is le tette

a' fegyvert. Meg szabadulván ezen két hatalmas

ellenségétől , a.' Cseh Országban tartózkodó Fran-

tziákat támadtatta meg a' Lotharingiai Herczeggel

Károllyal , a' férje Ferentz testvérével , a' ki Prá

gát körül fogván , a' benne lévő Franlziákat tsak

nem éhel halásra juttatta, kik 16. Dec. 1742. éjjel

alattomban szöktek ki a' Prágai várból 's nagy ve

szedelmek közt Egerbe huzlákmeg magokat. Ezen

az egy hellyen kivül ki tisztitván Cseh Országot

Károly a' Frantziáktól , a' Bavariai Károly ellen

indúlt, a' kivel olly szerentsésen hadakozott,- hogy

önnön birtokait is el foglalta tölle és a* Császárné

ezen vetélkedő társát földön futóvá tette 1743. Ezen

győzedelmei a' Mária Therézia seregének, valamint

a' II. György Anglus Királyé is , mellyet ez a' No-

ailles vezérlése alatt lévő Frantziákon Dettingennél

17. Jun. 1743. személyesen nyert, tellyességgel

nem tetizhettek II. Fridriknek , mivel attól félhe

tett, hogy a' Sor majd ő reá is reá kerül , 's Szilé-

ziától el tseppen , melly félelme annyival funda-

mentomosabb vólt, mivel maga az Anglus Király
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azt mondotta , hogy Sziléziának vissza kell az Au-

striai Ház hatalma alá joni. Szövetségbe állott an—

nakokáért XV. Lajos Frantzia Királlyal azon szin

alatt , hogy 6 a' Bavariai vagy mint Német Csá

szár , a' VII. Károly szegénységben élését nem

szivelheti és igy ő kéntelen a' szerentsétlen Ká

roly Császári Méltóságának hellyre állitására Mária

Therézia ellen fegyvert fogni. Nem is késedelme-

zett fel tételével Fridrik, hanem Augustus közepe

táján 1744. bé ütvén a' fegyveres néptől üres Cseh.

Országba, már Sept. 17-kén Prága az övé vólt,

's Morvát is el foglalta ; de Lotharingiai Károly a'

Cseh Ország meg Szabaditására Német Országi tá

borozásából vissza hivattatván, nem tsak ezt, ha

nem Felső Sziléziát 's a' Glátzi Grófságot is vissza

vette még 1744. Az ezt követő 1745. esztendőben

VII. Károly a' M. Therézia véres háborúinak egyik

fő oka meg halván, 's a' fia Maximilián , tsak hogy

ösi birtokait Baváriát vissza kaphassa, M." Theré-

ziával békességre lépvén, alkalmatosságot nyujtott

ez M. Tlieréziának , hogy kedves férjét Károly he

lyébe a' Császári Méltóságra emeltethesse , a' mi

Sept. 13 -kán 1745. meg is történt és Ferentz

Hetruriai Nagy Herczeg Római Császárrá koronáz

tatott, a' ki a' II. Fridrik ellen kezdett háborút

tüzesen kezdette folytatni , de a' Luzátziában és

Saxoniában történt szerentsétlen ütközetek meg vál

toztatták feltételét 's békességre lépett a' győze

delmes Fridrikkel Drezdában '25. Dec. 1745. melly

szerént Fridrik ismét Ura lett Sziléziának, ő pedig

a' Ferentz Császárrá választatásában , mellynek az

elött magát ellene szegezte , meg egyezett.

A' Fridrikkel kötött békesség után a' Spanyo -

lokkal Olasz Országban és a' Frantziákkal Belgium

ban még 2. esztendeig tartott változó szerentsé-

vel a' háború , mig végre az Austriaiak 's ezek
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nek szövetségeseik az Anglusok és az Oroszok erő-

sebbek kezdvén lenni , XV. Lajos békesség kötés

ről kezdett gondolkodni, melly 1748. meg is lett

Aachenben ( Aquisgranum) ezen fel tételek alatt:

1 ) Kiki adja vissza, a' mit a' 8. esztendő ólta dü

hösködő háború alkalmatosságával el foglalt: 2 )

a' Modénai Hertzeg tartsa meg a' maga Herczeg-

ségét , a' Szárdiniai Király Szabaudiát, 's a' Genuai

köz társaság a' maga elébbeni birtokait ; 3) Pár-

ma , Piacenza és Guastala a' Spanyol Király V.

Filep fiáé Filepé legyen , úgy mindazáltal, hogy ha

Filep Siciliai Király lesz, Vagy mag nélkül halna

meg , ezen három tartományok ismét az Austriai

ház alá jöjjenek vissza ; 4 ) a' Szárdiniai Király

nak engedtessék által még a' Mediolanumi Her-

czegségből az Angherai Grófság ; 5 ) Szilézia a'

Prusszusé légyen, kivévén a' Troppaui és Tescheni

Hertzegségeket ; végre 6 ) a' Pragmatica Sanctio

minden Európai Fejedelmektől vétessék bé.

Európának ezen tsendességét ismét fel zavarta

II. Fridrik 1756. és ez a' 7. esztendős véres, úgy

nevezett, Burkus háború. A' botránkozás köve ez

uttal is Szilézia, egyszersmind pedig a' II. Fridrik

elhatalmasodása vólt , melly a' szomszéd fejedel

mek elötti félelmes kezdett lenni, a' honnan M.

Theréziával az Orosz Császárné Ersébet, — nem

annyira ugyan a' polgári egyarányúság mérő Ser-'-

penyöjének fel billenésétől való félelmétől , mint

asszonyi hiuságától ösztönöztetvén , mivel Fridrik

asztal felett elmés tréfáinak tsipőségét gyakran

éreztette vele , — 's a' Saxoniai választó fejedelem,

és egyszersmind Lengyel Király III. Augustus ,

oltalmazó szövetségbe állottak ellene, az az tsak

arra az esetre , ha valamellyik közzülök Fridriktől

meg támadtatik. A' hét esztendős háború ki üté

sére mindazáltal nem Europában , hanem Északi
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Amérikában adta elö magát az alkalmatosság. A*

Spanyol örökség felett folyt háborúnak véget vető

Utrechti vagy Ultrajectumi Békesség kötésben u-

gyan is 1713. a' Frantziák Északi Amérikában A-

cadiát vagy uj Skocziát az Anglusoknak engedték

által , de a' Sziget határai sem ebben , sem az

Aquisgranumi békességben pontosan meg nem

határoztattak , a' honnan mentol szélesebben ipar

kodott mindenik fél birtokait ki terjeszteni. Elébb

szép móddal akarták a' dolgot el intézni : de ez a'

két örökös ellenség semmiképpen se tudott egy

mással öszve egyezni , ebből ellenségeskedések szár

maztak , mellyekre a' Frantziák adtak elsőben is

okot, mivel 1754. az északi Amerikában lévő An-

glus uj üléseken ( Colonia ) küíömbféle eroszakos

kodásokat követtek el ; az Anglusok 1755. ezt a'

Frantzia kereskedő hajók el fogmosásával bosszul

ták meg, melly nyilvános háborút huzott maga

után és pedig Europában ; nem lévén t. i. a' Fran-

tziáknak hajós seregek , mellyel a' hatalmas Anglu-

sokkal a' tengeren meg mérkőzhettek vólna , az

Anglus Király Német Országi birtokának , Hano-

verának el foglalásával akartak hajóik el fogattatá

sáértbosszút állani. Hasonló esetjelévén II. György

nek az Angliai Királynak a' szárazon, inelly a' Fran-

tziáknak vólt a' tengeren , 's látván , hogy a' szára

zon lévő Frantzia erőnek meg nem felelhet ,16.

Jan. 1756. a' vitéz II. Fridrik Prussziai Királlyal

lépett szövetségre Hanoverának oltalmazására. Meg

tudván ezt a' Frantzia Király XV. Lajos, ámbár

a' Német Császárság olly mély sebet ejtett a' Fran

tzia Királyokon , mellyet harmad fél század se tu

dott meg orvosolni , az Austriai házzal szövetsé

get kötött 1. Maj 1756. Versaillesben és igy a*

Frantzia , Austriai, Orosz és Lengyel Udvar egye

sültek Fridrik 's az Anglusok ellen , sőt XV. La—

^>
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jos még a' Svékusokat is, mint a' Vesztfáliai bé

kesség oltalmazóit, fel ültette Fridrik ellen. Ez

Tolt azon dühös , és temérdek ember vérbe kerülő

.'7. esztendős háborúnak a' kezdete, melly a' fél

Europával küszködő II. Fridrik Országára , min

den ritka vezéri és katonai tulajdonságai mellett

is vég pusztulást hozott vólna , ha leg meg en

gesztelhetetlenebb ellensége Ersébet, az Orosz Csá

szárné meg nem hólt és hellyébe III. Péter nem

ült vólna a' Császári Székbe, a' ki II. Fridrik

eránt határtalan tisztelettel viseltetvén , minden

el foglalt tartományokat neki vissza adott, sőt az

ez elött Fridrik ellen hadakozó Orosz sereget is

éppen segitségére rendelte. Az Oroszokat a' Fridrik

ellen kötött szövetségtol való el állásban , ezektol

való féltekben, a' Svékusok is követték, melly tör

ténet a' felette nagy szorultságban lévő Fridrlk

állapotjának egészen más és kedvező formát adott,

mivel ezentul a' had sullya leg inkább magán M.

Therézián feküdt, 's ismét Fridrik lett a' győze

delmes fél. Meg elégedvén végre a' többi Udva

rok is a vér ontássaí 's a' számtalan hadi költsé

gek telyesitését nem birván, békeségrol kezdettek

gondolkodni ; leg elsőben is az Anglusok és Fran-

tziák ' mentek ezen nemes példával elől, kikkel a'

10. Febr. 1763. kötött Párisi békeség mind a' ten

geren, mind a' szárazon le tétette a' fegyvert. Ezt

követte Febr. 15-kén ugyan azon 1763. esztendő

ben a' Hubertsburgi békeség, melly" nevét a' Sa-

xoniai választó fejedelemnek a' Lipsiai Kastéllyá-

tól, a' hol köttetett, vette 's melly M. Theréziát és II.

Fridriket ugyan azon tartományok birtokába hely

heztette , mellyekkel a' Berlini és Drezdai békeség

kötések elött birtak. *.)

*) Lásd a' 7. esztendos háború bovebb le írásul Prusázia Leírású

ban a' 125 — 140. lapókon.
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Meg menekedvén M. Tberézia a* háború ter

hétől , ez a' nagy fejedelem asszony hiv Magyar-

Jainak, kik soha se mutatták annyira ki Királlyok-

ioz való buzgó szereteteket , mint most , — ámbár

ez a' Magyarnak mindég fő kharakter vonása vólt,

hogy a' fejedelméért nem tsak vagyonját , sőt

életét is kész vólt fel áldozni, — bóldogitásokra , 's

meg jutalmaztatásokra forditotta figyelmetességét.

Meg bizonyitják ezt a' többek közt következendő

bölts rendelései-: 1) a' Nemes ifjak formálására

fel állitotta a' rólla Theréziánumnak neveztetett

nevelo házat 1746. 2) Német Ujhelyben katonai

oskolát fundált 1752. mellyben a' Magyar ifjak is

tanulhatnak ; 3 ) Selmetz Bányán ( Hont Várme

gyél' jn) egy Királyi Bányász Akadémiát állitott fel

1760. mellynek még a' világ más részeiből, ne

vezetesen Amérikából is vóltak már kitqgatói ; 4)

a' Béga tsatornáját a' Bánátban tökélleteségre vitte

1763. 5) a' Magyar koronához tartozó tenger mel-

lyéket a' Fiuméi kiköto hellyel együtt Magyar

Országhoz kaptsolta 1766. 6) Erdélyt Nagy Feje

delemséggé tette 1766. 7) a' főldes Urak és a' job

bágyok közt való költsönös köteleztetésnek sinór

mértékéül béhozta az Urbariumot 1766. melly áh-

tal a' parasztok sorsán rendkivül sokat könnyeb

bitett : 8) a' Nagy Szombati , még Pázmán Péter

Primás és Kárdinális által 1635. fundáltatott fo

Oskolát Universitássá tette 1772. és azután 1777.

Budára tette által, a' honnan 1784.11. Jósef Pest

re vitte; 9) ki váltotta a'* Lengyelektől, a' még

'Sigmond által el zálogositott 16. Szepesi Váro

sokat 1772. 10) vissza szerezte 1773. Galicziát és

Lodomériát a' Magyar korona alá ; a' Magyar

Király fénnyére 11) alkotta a' Sz. István Apostoli

Király vitézi rendjét, és 12) a' Királyi nemes test

örző Sereget. Meg hólt. ez a' nagy fejedelem

*
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azs9zony , az emberiség valódi barátnéja , u. m. a'

É.i senkit magától vigasztalás nélkül el nem botsá-

tott, 's a' Magyarok édes annya 1780.

51. $. II. Jósef (1780 — 1790) a' b. e. Nagy

M. Therézia és I. Ferentz Római Császár fiok, szá

zadjának disze és egy határt 's akadályokat nem

esmérő munkás fejedelem , követte az Uralkodás

ban édes annyát, fel lévén mind azon tulajdon

ságokkal készülve, mellyek a' Királyi székben az

Uralkodónak több fényt szereznek, mint Ameriká

nak minden Arannya és nap keletnek minden drága

gyöngyei ; illyenek vóltak a' többek közt a' fel

emelkedett és mivelt lélekkel, 's a' nagy ésszel páro

sodott nyájas le ereszkedés. Bé utazván Europá

nak nevezetesebb Státusait, az ezekben szerzett szé

les esméreteit alattvalóinak bóldogitásokra kiván

ta forditani ; tsalhatatlan tanubizonyságai ezen ne

mes tzéljának : 1) a' Tolerantia , vagy a' vallá

sok szabad gyakorlásáról szolló parantsolatja ; 2)

az örökös jobbágyság el törlésére tett lépései ; 5)

a' Normalis Oskolák fel állitása; 4) az Ország

nak közönséges fel méretése; 5) a' felesleg való

szerzetek el törlése, mellyeknek jószágaikat rész

szerént a' vallás fundusához ragasztotta, résszerént

pedig oskolai Stipendiumokat formált belölíök ; 6)

az Austriai Ház reá "szállott Adóságai mennél ha

marébb való le fizethetésére a' szokásban lévő Ud

vari pompának meg kissebbitése. - Vóltak mind

azáltal Jósefnek ollyan tselekedetei és rendelései

is , mellyek által a' Magyarokban kedvetlen érzést

ébresztett fel maga eránt; illyenek vóltak neveze

tesen hogy soha Ország gyűlést nem tartott, -ma

gát meg nem koronáztatta , — a' koronát Poson-

ból 1784. Bétsbe vitette, — a' Német nyelvet

akarta közönségessé tenni, — a' Fő Ispányságok hel

lyett az egész Országot 10. kerületekre osztván fel,
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ugyan annyi Biztosokra (Commissarius) bizta a' Fő-

Ispányi kötelességet , — végre , hogy mindent tsak

udvari parantsolatok által akart véghez vitetni.

Nevezetessé teszi a' II. Jósef, mint Magyar Ki

rály és Erdélyi Nagy Fejedelein Uralkodását az

Erdélyben, Hunyad ésZaránd Vármegyében 1784.

kiütött Oláh támadás is, mellynek fejei Hora és

Kloska vóltak, kik a' fel zendült Oláhsággal a'

Magyar Nemességen isszonyú' kegyetlenséget követ

tek el 's vagyonjait fel dulták, mig végre a' Csá

szári katonaság egy hónapi öldökléseik 's pusztitá

saik után a' dühös Oláhok gyülevész tsoporjait szél-

lyel nem verte, midon ezek nagy részént le vag-

da Itatván, a' lázzasztó Hóra és Kloska kerékkel

való meg törettetéssel végezték rabló életeket. Ezt

a' belso zenebonát a' Törökökkel való háború követte

1787. mellybe -II. Jósef Császár az Orosz Udvarral

való barátsága miatt keveredett. Az ellenségeske

dés fő oka Krim vólt , mellyhez a' Török Császár

tartván felsőségi jussát , el akarta azt az Orosz Csá

szárnétól II. Katalintól venni, 's az Orosz Udvar

nak hadat izent. A' kezdet nem vólt szerentsétlen,

mert a' miéink kevés hónapok alatt el foglalták

Szabátsot, Dubitzát, Chotzimot és Novit ; de utóbb

a' Lascy rendelései miatt a' háború szentsétlenül

kezdett folytattatni , a' honnan Jósef Császár be

teges állapotja miatt ott hagyván a' Tábort, melly-

nél maga is jelen vólt, a' fő vezérséget elébb Gróf

Hadikra , azután Báró Laudonra bizta , a' ki a'

dolognak egészen más formát adott , mivel ez a'

nagy férjfiú a' Törököket több izben meg vervén ,

magát Belgrádot is meg vette 8. Oct. 1789. A'

Jósef Császár fegyvereinek ezen szerentsés elő me

netelét a' Prusziai Király II. Viihelm nem szenved

hetvén, szövetséget kötött a' Törökökkel; azonibau

a' Katholicus Belgák is szabadságaik 's eddig való
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jussaik meg szorittatásáért panaszolkodván , mind

inkább inkább zenebonáskodtak ; melly nyughatat

lan környülállások -közt , látván II. Jósef beteg

ségének orvosolhatatlan vóltát , hogy a' Birodal

mat tsendességben hagyhassa az óttsére Leopoldra,

minden ujjitásait vissza huzta és si keretlenekké tette,

tsak 3. u. m. a' vallások szabad gyakorlásáról, a'

szerzetek el törlésérol 's a' jobbágyok szabad ki

költözésérol szolló rendeléseit tartotta fen a' jövő

Ország gyűlésre. A' koronát is a' hozzá tartozó

Klenodiumokkal együtt Bétsből'a' Magyaroknak

vissza küldötte, melly tettei után tsak hamar meg

holt Febr. 20-kán 1790.

52. §. II. Leopold (1790.—1792.) a' II. Jósef

testvér öttse , a' ki a' Toskánai Nagy Herczegség

igen virágzó állapotba való helyheztetéséért egész

Európában Bölls Fejedelemnek neveztetett, lépett

báttya halála után , a' kinek semmi örököse nem

vólt , az Uralkodásra. Ennek a' szelid és ember sze

rető ritka Fejedelemnek rövid Uralkodását az egyet

értés és költsönös Bizodalom ama leg kimozdit-

hatatlanabb fundamentomának , a' Vallások szabad

gyakorlásának, a' Posoni Diétán történt törvényes

megállapittatása teszi nevezetessé. De más figyel-

metességet érdemlő rendelései is vannak II. Leo-

poldnak , ugymint azt rendelte , hogy a' Ma

gyar nyelv minden Királyi Akadémiákban 's Gym-

násiumokban tanittassék , a' jobbágyoknak s/.abad

költözést engedett, 's a' kinzás által való vallatást

eltörölte. Ezen jóltévo következésü Budai Ország

Gyűlésnek vége lévén , az örökség szerént reá ma

radt Török háborúra forditotta figyelmetességét ,

mellynek szerentsétlen kimenetele lett reá nézve ,

mivel a' Prussziai- Király II. Wilhelm , félvén kü-

lömben is hatalmas szomszédjainak , az Austriai ház

nak és az Orosz Udvarnak elhatalmasodásától, a'
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Törökökkel még II. Jósef Császár életében kötött szö

vetség szerent 200. ezer emberrel hirtelen az Austriai

Szilézia és Morva határaiban termett és a' Lengyele

ket is felültette Leopold ellen. Ezen kivül belol is

rettegtették Leopoldot imitt amott a' Birodalom

ban az elébbeni Országlás alatt megkedvetlenitett

alatt valók, főképpen pedig az Austriai háztól már

is elszakadt Belgák nyughatatlanságai. De ezeknél

egy sokkal veszedelmesebb, u. m. a' Frantzia há

ború fenyegette a' békesség szerető Leopoldot ; ez a'

nyughatatlan nemzet ugyan is a' Századok ólta bétsu-

szott , 's megrögzött rosszakat egy tsapással akarta

kiirtani , 's ezeknek szerentsétlen következéseit az

ártatlan XVI. Lajosban , a' kinek felesége a' Leo-

Sold testvére, Mária Antonia vólt, megboszullani.

.ésszerént tehát a' Sógora Királyi Székének fe/for-

gattatásától , résszerént pedig attól félvén, hogy

a' zabolátlan szabadság dögleletes ragadó nyavalyája

a' többi Europai nemzetekre is elfog ragadni , a'

Frantziák megzabolázását 's XVI. Lajosnak bátor

ságba való helyheztetését tette fő tzéljául , 's ennek

elérésére 27. Jul. 1790. II. Vilhelmel Alsó Szilé-

ziának Reichenbach nevű Várossában,' 4. Áug. 1791.

pedig a' Törökökkel is, kiknek minden elfoglalt Tar

tományokat vissza botsátott, Szisztovban (egy Bul

gáriai Városban) békességre lépett. Megszabadúl

ván II. Leopold a' terhes és költséges Török hábo

rútól , Pilnitzben II. Vilhelmel a' Frantzia zenebo

na letsilapitására 's a' XVI. Lajos kiszabaditására

szövetséget kötött, mellyet a' vérontás elkerülésé

re szép móddal akart elérni és a' Frantzia Nem

zeti Gyűlést a' Királyi Méltóság illendő tekintetben

való tartására 's a' Német Fejedelmektől elfoglalt

Tartományok vissza adására intette , mellyet ha

tellyesitnének , barátságát ajánlotta. De a' békesség

szavára a* neki dühödt Frantzia Nép nem halgatott,
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söt úgy nézvén azt, mint a' maga dolgaiba való

avatkozást , 's szabadsága ellen való dolgozást , II.

Leopoldnak 1792. hadat izent, mellynek sullyát az

uralkodással együtt , ez a' bölts és jó fejedelem az

Ország ki mondhatatlan kárára 1. Mart. 1792. a'

jobb életre el költözvén, a' fiára Ferentzre hagyta.

53. §. I. Ferentz (1792. — ) ditsoségesen ural

kodó Királyunkra a' koronával együtt a' Frantziák-

kal való had viselés terhe is reá szállott és tsak

hamar ki is ütött az

I. Frantzia háború. Nem tsak meg ujitotta

ugyan is a' Frantzia nemzet Felséges Urunkra néz

ve a' II. Leopoldhoz intézett had izenését , hanem

éppen el kerülhetetlenné is tette a' háborút azon

borzasztó tselekedete által, mellynél fogva törvé

nyes Királlyát XVI. Lajost 's a' Királynéját Mária

Antoniát a' b. e. M. Therézia leánnyát ki végez

tette. Ferentz Császár vévén a' Had izenetet , Bel

giumban , mint a' Frantziákhoz leg közelebb eső

birtokában , számos katonaságot rendelt a' meg

történhető ellenséges bé ütés el távoztatására.- Ezt

a' Belgium oltalmazására tzélozó tettét Ferentznek

a' Franlziák meg támadás jelének tartották, leg

alább igazságtalan fegyverre keléseket ezen szines

okkal akarták igazságossá tenni, 's bé ütöttek az

Austriai Belgiumba és az ellenségeskedést el kez

dették. Ferentz Császár is tehát a' büszke ellenség

meg alázására a' Prusszusokkal , Anglusokkal és

Hollandusokkal egyesülvén, bé ütött Frantzia Or

szágba, és Catalaunumig nyomult , 's már a' Szár

diniai, Nápolyi, és Spanyol seregek is közelget

tek a' békételen Frantzia Ország felé. E' szerént a'

kezdet szerentsés vólt, de az éhség hadi népünket

a' vissza vonúlásra kénszeritette, melly alkalma

tosságot használván a' Frantziák , egyik részek Né

met Országba tsapott bé, 's egész Frankfurtig elő

26
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ment, egy másik 6ereg Szabaudiát foglalta el, *s a*

harmadik Luxenburgon kivül, egész Austriai Bel

giumot Frantzia Uraság alá hajtotta. A' Belgiumi

városokat ugyan nem sokkára Hertzeg Koburg az

Austriai fő -vezér vissza vette, de midőn a' szeren-

tse meg kezdett változni, a' szövetséges fejedelmek

önnön haszon keresésektől ösztönöztelvén , lassan

ként le tették a' fegyvert. Legelso vólt V Prussziai

Király, a' kinek példáját több Német Fejedelmek

is köve'tték ; ugyan ezt tselekedték a' Hollandusok,

kik az Austriai ház ellen a' Frantziákkal szövetsé

get is kötöttek; valamint a' Spanyol, Szárdiniai

és Nápolyi Udvarok is. E' szerént a' terhes Fran

tzia háború sullya Felséges Urunkon magán ma

radt , a' ki , minekutánna az ellenség már az Aus

triai tartományokba is bé ütött vólna, 1797. sok'

véiontás után a' Frantziákkal meg békélt Campo

Formioban, melly békesség által Belgiumot, Mai-

landot és Mántuát el vesztette, 's ezek hellyébe

Velentzét kapta az Adriaticum Tenger és az Ets

vize közt fekvő tartományokkal együtt, nem kü-

lömben Istriát és Dalmátziát, mellyek a' keres

kedésre felette hasznosok vóltak ; a' Német Biroda

lom határává pedig a' Rhénus vize tétetett.

Azonközben mig a' külső háború illy változó

szerentsével folyt, Hazánk kebelében is talált a*

Frantzia viszketeges ész követöket, kik a' Martino-

vits Ignátz Apátur ösztönözésére öszve esküvést for

málván, az egész uralkodás formáját meg akarták

változtatni , de ez a' bóldogtalan szándék korán

nap fényre jövén, az öszve szövetkeztek 1795. el

fogattak és érdemlett büntetéseket el vették. ;—

A' Campo Formiói békesség igen rövid ideig tar

tott és már a* békesség kötés esztendejében, az

az 1797. ki ütött a'
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II. Frantzia háború. Minthogy t. i. azon tzik-^

kely, melly szerént Német és Frantzia Ország ha

tárává a' Rhénus tétetett, a' Német Birodalom fe

jedelmeit érdeklette , következésképpen ezekkel is

kellett a' köz társaságnak alkudozni, melly alku

dozás határ napjává 9. Dec. 1797. határoztatott. A'

Gyűlés hellyévé Rastadt tétetett, de vége se vólt

az értekezésnek , midőn a' Frantziák a1 Rhénus bal

partján lévő Tartományokba már béütöttek és

ezeknek Departamentumokra való felosztásával meg

nem elégedvén , Hollandiát Batáviai , — Vaadtlan-

dot Helvétziában Lemaniai , — a' Pápa birtokait

Római , — és a' Nápolyi Királyságot Parthenopei

köz társasággá változtatták ; Genevát a' magok tu

lajdonokká tették, sőt némelly a' Rhénuson innen

lévo Tartományokat is magoknak engedtetni ki

vánván 's Manheimot és az Ehrenbreitsteini hatal

mas erősséget is elfoglalván , a' békességet megron

tották , melly igazságtalan tettek és a' Buonaparte

Vezérlése alatt történi Egyiptomba való béütések ál

tal az Okosz és Török Birodalmokat , Austriát a'

NémetBirodalombeli Fejedelmekkel együtt, Nápolyt,

Portugalliát és Északi Afrikát fegyver fogásra kén-

szeritették. Az 1799. ki táborozás ezekre nézve sze-

rentsés vólt, mert Egyiptomnál a' Frantzia hajós

Sereg az Anglusoktól a' Nelson vezérlése alatt tö-

kélletesen megverettetett j a' Törökök és Oroszok

több főldközi Tengeren lévő Szigeteket elfoglal

tak ; Olasz Országban Kray Austriai Vezér Veroná

nál , Szuvarov Orosz Generális a' Trasymenusnál ,

és Novinál felette megverték a' Frantziákat, Mán-

tua , Alexándria , 's Tortona visszg vétettek , 's az

Ellenség egész Nápolyból és Hetruriából kivette

tett. De az Oroszok Massenától Helvétziában meg-

győzettetvén , tsak hamar hazájokba vissza tértek ,

és Buonaparte az Egyiptomot ostromló ellenség elől

26*
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elillantván 's véletlenül Frantzia Országban terem

vén, a' hol magát első Konzullá tétette, a.' hadi

szerentse a' Frantzia Zászlók alá szegődött. Két

erős hadi Sereggel ugyan is, mellyek közzül egyi

ket Moreau vezérlette, indulván ki Auslria és a'

Német Birodalom ellen , Moreau 4. véres ütköze

tek után Krayt Ulmáig vissza nyomta j a' másikat

maga a' semmi veszélyt se esmerő Buonaparte

nagy munkával a' Havasokon (Alpes), a' miről még

tsak álmodni se tudtak a' miéink, Olasz Országba

által vezetvén , 14. Jun. 1800. Marengonál az

Austriaiakat, kiknek vezérek Melás vólt j kemény és

sokkáig kétséges ütközet után meggyozle. Látván

ezen szerentséjeket a' Frantzia fegyvereknek, 's

hogy Moreau Lintzet is megvévén , már Bétset ma

gát fenyegette ostrommal, 9. Febr. 1801. Ferentz

Császár a' Lühevillei békességet elfogadta , melly

őtet Austriai Belgiumtól, »' Falkensteini Grófság

tól és minden a' Rhénuson tul lévő, 's Olasz Or

szágban az Ets vizén tul fekvő Tartományaitól meg

fosztotta.

Letsepdesedvén a' had dühössége, jó Királyunk

tüstént a' Haza bóldogitására forditotta figyelmetes-

ségét és ekkor ment tökélleteségre a' többek közt

a' Ferentz Csatornája , melly a' Dunát a' Tiszí' val

köti öszve; ekkor állittatott fel továbbá a' Siket

Némák intézete Vátzon és tétettek lépések egy ka

tonai Akadémiának Vátzon lejendő alkotására,

melly hasznos intézetnek , valamint az ugyan ezen

ido tájban felállittatott Keszthelyi Gazdaságbeli

Oskolának is fő eszköze a' halhatatlan emlékezetű

Tolnai Gróf Festetits György vólt ; végre ekkor

u. m. 1805. állott fel Pesten is a' Katholikus Pap

ság Fő Nevelő intézete. Ezen 's több nagy felté

teleinek tökélletes végre hajtásában mindazáltal

meggátolta Felséges Urunkat a'
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III. Frantzia háború 1805. mellyet Ferentz

Császár már nem a' Frantzia szabad köz társasággal,

hanem Buonaparte Napoleonnal, a' ki 1804. Csá

szári titulust vett fel , folytatott Okot erre a' Napo

leon nagyra vágyása adott, a' ki magát Mailand-

ban Olasz Ország Királlyává koronáztatván , a' Gé-

nuai köz társaságot szabadságától megfosztotta,

Pármát , Piacenzát , 's Gvastallát elfoglalta , sőt a'

Lombárdiai Királyságból is némelly Tartományo

kat vissza kivánt. Ezen 's több ehez hasonló tettei

Napoleonnak a' Lünevillei békeség pontjaival ellen

kezvén 's oda mutatván , hogy a' Frantziák a' nem

zetek meghóditására törekednek, minekutánna le

velei által Ferentz Császár semmire se ment vólna ,

az Oroszokkal 's Anglusokkal szövetséget kötvén,

a' Frantziáknak hadat izent. Napoleon a' háborúra

kész lévén , az Anglusok ellen rendelt Seregeit Bou->

logneból vissza hivta 's a' Rhénus felé inditotta és

magának tartván fel a' Fő Vezéri hatalmat, a' ha

di népet 7. osztályokra osztotta 's ugyan annyi ve

zérekre bizta, hogy ellenségeit hirtelen több oldal

ról támadhassa meg. Ferentz Császár Német Or

szágban Makkot , Olasz Országban pedig Károly

Fő Hertzeget tette a' Sereg Fő Vezéreivé. De a*

Makk tábora Ulmánál, a' véletlenül reá üto Fran-

tziáktól körül kerittetvén, minekutánna Ferdinánd

F5 Herczeg a' Magyar Huszárokkal az ellenség kö

zepén fegyverrel nyitván utat, a' veszedelembol ma

gát kivágta vólna, magát feladta. Napoleon tehát

Bavariát 's Austriát békoborolván , Bétset is min

den ellentállás nélkül megvette 's maga Schönbrun-

ba szállván meg , katonáinak a' pusztitást egész Po-

sonig és Győrig megengedte. Károly Fő Herczeg

megtudván az ellenség előmenetelét, Olasz' Ország

ból Seregét vissza huzta, hogy Hazánk felprédái

tatását megakadályoztassa. Azonközben az Orosz
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Sereg is Julius Hónapban utra indult, *s Galiczián

és Szilézián keresztül Morvába jött, a' hol Brünnél

tábort ütött. Meghallván ezt Napoleon; hadi népét

öszve huzta , 's ö is Morvába termett és Auszter-

litznél alkalmatos helyen ő is táborba szállott. Dec.

1. Napján megvisgálván a' maga 's kikémlelvén az

Orosz Császár Seregét , Sándor Császárnak fegyver

szünést ajánlott, a' mit ez félelemre és magához

való nem, bizásra magyarázván , meg se várta Ká

roly Fö Hertzeget, hanem megvetvén a' fegyver

szünést, más nap az Oroszokkal 's kevés Austriaiak-

kal megtámadta az ellenséget. A' Frantziák esmer

vén a' hellyel, az Oroszok elött mind addig hátrál

tak, mig őket ollyan motsáros hellyekbe nem tsal-

ták , a' hol a' szabadúlásra tellyeséggel semmi re

ménységek se lehetett. Ekkor hirtelen vissza for

dúltak a' Frantziák, 's kernéVy viaskodás és sok vér,

ontás után az Orosz Seregen tökélletes győzedelmet

nyertek, melly alkalmatossággal az Oroszok közzül

résszerént a* vizbe fulás , résszerént fegyver által

sok ezerek vesztek el. Felséges Urunk , szövetségese

megverettetvén, letette a' fegyvert, 's elfogadta a'

Posoni békességet, melly által a' Velentzei Stá

tust, Tyrolist, a' Brixeni és Trienti vidékekkel s

Vorarlbergel együtt , nem külömben a' Hohenem-

si, Tettnángi, Langenargeni, Lindaui 's más Své-

v iai Birtokait elvesztette. Az ezen szerentsétlen bé

kesség kötést követő 1806. eszt. Felséges Urunk

látván , hogy a' Német Birodalom hajdani formája

meg nem tartathatik , mivel Nápoleon a' Német

Fejedelmeket a' Bhénusi szövetségbe való állásra

kénszeritette, a' ,, Választott Római Császár és Né

met Ország Királlya" titulusról lemondott 's „Aus-

triai örökös Császár" titulust vett fel. — De a' bé-.

kesség hasznával ez uttal se sokká élhetett Fere^tz,

mivel 'a' fellyebb emlitett Tartományok elvesztése

's Napoleonnak uj mozdúlásai

.
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IV. izben is szikrát adtak a' Háborúnak 1809.

Értésére esvén ugyan is Ferentz Császárnak, Na

poleonnak a' Spanyol Országi békételenekkel való

nem igen szerentsés tsatázásai, kiknek törvényes

Királlyokat meg fosztván a' Királyi méltóságtól,

ezzel a' báttyát Jósefet ékesitette fel, Hadat izent

a' Frantziáknak, Seregeit 3. részekre osztván, mel-

lyeknek egy részét Német Országban Károly, —•

a' másikat Olasz Országban János,— 's a' harma

dikat GnlicziábanFerdinándFő-Hertzegek vezérel

ték, kik eleintén szerentsésen is táborozlak, mivel

a' Károly Serege Regenspurgig , a' Jánosé kevés

idő alatt Veronáig elö nyomult , 's Ferdinánd

is a' pártütő Lengyelekkel jó elő menetellel har-

tzolt. Meg érkezett azomban Napoleon 's azonnal

meg változott a' Szerentse is, mivel Eckmühlnél

és Regenspurgnál a' miéinket meg győzvén, a' ve

le egyesült JBavarusokkal bé ütött Austriába 's Bé-

tset meg vette, hanem 22. Maj. Aspernnél Károly

Fő - Herczegtől meg győzettetett. Azonközben a'

veszedelem el háritására János Fo-Herczeg az Olasz

Országi Sereget Magyar Ország védelmezésére visz-

sza huzta és jóllehet az Olasz Országi Vice-Király

Eugenius nyo- ' -n követte, 's hátulról mindég al-

kalmatlankodoi .,, 13. Jun. Győrbe meg érkezett

's a' Magyar Nemes fel kelő Sereggel egyesült. Más

nap ott termett Eugenius is, a' ki a' mieinket tüs

tént meg támadta 's kemény viadal után, mivel a'

Lovasság sem eléggé gyakorlott, sem az ütközetre

készen nem vólt, Komáromig nyomta. Győrt mind

azáltal, mellyet Pécliy Mihály Ezeredes Kapitány

vitézül oltalmazott, 24. Jun. elött meg nem ve

hette. Ferdinánd Fo-Herczeg is el hagyta Gali-

tziát , mivel az alatt mig ö a' lázzadókat üldözte,

az Oroszok, mint ekkor a' Frantziák szövetségesei,

minden a' miéinktől el hagyott hellyekel el fog-



408

laltak. Napóleon azonközben az Asperni vesze

delem meg boszulására mind a' Frantzia, mind a*

szövetséges seregeket Béts alá parantsolta öszve,

a' hova minekutánna népének valamelly részét

Győrben és Posonnál , mellyet sokkáig haszonta

lanul ostromlott, hagyta vólna 4. Jul. Eugenlus is

meg érkezvén, Lobau Szigetébe meg állapodott, a*

honnan zápor módjára lövöldöztetvén a' mi népünk

re golyóbisait! egész táborával a.' Dunán által köl

tözött és Entzendorfot éjjel fel gyujtván , ezen

szerentsétlen helység Világánál a' közel lévő ber

kekbe alkalmatos fekvést keresett magának. A' Ká

roly Fö-Herczeg serege a' Stammersdorfi halmok-

tói kezdve, Vagramon keresztül Neusiedelig terjedt

el , két hadi rendet formálván. Julius 5. kén dél

tájban azokat, a' kik Vagramnál és Neusiedelnél

állottak , az ellenség meg támadta , de vissza ve

rettetett , melly alkalmatosággal mind a' két hely

ség fel gyujtatott 's mind a' két sereg az éjtzakát fel

fegyverkezve töltötte el. Károly Fő - ríertzeg az

ütközetet más napra határozván meg, János Fő-

Herczegnek meg izente, hogy a' Posonnál vigyázó

katonaságot is vigye oda, a' hadi rend bal szárnyá

nak meg erősitésére. De János Herczeg idejében

meg nem jelenhetett; az ellenség ugyan is már

hajnal hasadtával rea tsapott a' miéinkre 's a' hadi

rend bal szárnyát körül fogta , melly zavarba jö

vén, Znaym felé hátra kezdette magát vonni. Nyom

ba követte a' Frantzia vezér Massena és 11. Jul.

ütközetre kelt a' dolog. Véres hartz után fegy

vernyugvás lett, mellyet a' Bétsi békeség követett

14. Oct. melly által Ferent-c Császár el vesztette

Austriának a* Duna, Inn és Salzach vizek közt

fekvő részét, Salzburgot, Bertholdsgadent, a'Haus-

rucki kerületnek felét, Karinthiából a' Villachi ke

rületet, Kárnioliát, Friault, Görzöt, Jstriát, Triestet,
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Tforvát Országtól 40. □ m. földeket, 's nyugoti Ga-

licziát, Keleti Galicziából* 240. D m. földeket,

mellyek az Orosz Birodalomhoz kaptsoltattak, végre

a* Vielitzkai Só aknák Felséges Urunk és a' Szász Ki

rály közt közösök lettek. — Ez a' temérdek vesztesé

get maga után huzó békeség se vólt a' Napoleon

telhetetlensége miatt állandó , melly az

V. Frantzia Háborút is fel lobbantotta. Fe-

rentz Császár ugyan is 1812. 14. Mart. a' békes

ségnek mind a' szárazon, mind a' tengeren mentől

hamarébb való helyre állítására Napoleon Frantzia

Császárral, a' ki 1810, ólta , midőn Felséges Urunk

a' leánnyát Mária Ludovicát feleségül hozzá adta,

.veje vólt, szövetséget kötött és neki , midőn az

Orosz birodalom ellen hadat inditott, 24. ezer gya

logságot és 6. ezer lovasságot adott segitségül ,

melly a' Hertzeg Schwarzenberg vezérlése alatt a'

vele egyesült Lengyelekkel és Szászokkal , több iz

ben adván vitézségének jeles próbáit, a' Bugon is

által nyomúlt. De midőn Napoleon mérész felté

teleinek a' rettentő hideg által való semmivé tétet-

tetése után is, jóllehet már a' Frantzia barátságot

meg unt Prusszusoktól is el hagyattatott , magát

úgy viselte vólna , mint a' ki a' többi törvényes

fejedelmek meg buktatására akarná a' maga nagy

ságát épiteni , Felséges Urunk is a' köz és igazsá

gos ügy védelmezésében , mellynek leg meg hajt

hatatlanabbsürgetői, 's a' Frantziák ellen valóöszve

szövetkezésnek is alkotói az Anglusok vóltak, részt

vett és minekutánna a 'Prágai fejedelmi Gyűlésen,

mellyben ö Felsége a' köz békesség hellyre állitá

sára nézve. közben járónak rendeltetett,' minden a'

népek tsendességére tzélozó lépései 's iparkodásai

sikeretlenek vóltak vólna , minden erejét a* telhe

tetlen Nápoleon ellen forditotta, egy részét Seregének,

a' Hertzeg Schwarzenberg vezérsége alatt Német

Országba, a' másikat pedig Báró Hitler alatt, a' ki
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helyébe azután Gróf Bellegarde lett fő vezér, Olasz

Országba küldvén. Ekkor ütött ki az a' rettenetes

Háború, melly Augustus hónaptól fogva 1813. Mart

végéig 1814. tartott, 's melly alatt a' véres ütkö

zetek egymást követték mind addig , mig végre

az Austriai , Orosz és Prussziai egyesült seregek ,

mellyekhez járúltak azután elébb a' Svékusok, nem

sokkára a' Bavarusok, Vürtembergiek , Hollandu

sok, Dánusok és több Német fejedelmek , Olasz

Országban pedig a' Nápolyiak is , tsak ugyan győ

zedelmet vettek Európa ezen közönséges ellenségén

's a' Kulmi , Lipsiai ( Leipzig ) és Hanaui ütközetek

annyira meg törték a' Nápoleon hatalmát, hogy

többé magát soaa rendbe nem szedhette , a' Fran-

tziák pedig a' hosszas és terhes háborúk miatt el

erőtlenedvén , uj segitséget neki nem adhattak ,

mellynél fogva a' szövetséges seregek egész Párisig

.bé nyomúltak Frantzia Országba, a' hol a' Mart.

30-kán 1814. törtónt utólsó ütközet tökélletesen

el határozta a' Nápoleon sorsál, a' ki az uralko

dásról le - mondott 's esztendei fizetéssel Elba Szi

getébe küldetett számkivetésbe, a' Császári titulus

meg tartása mellett.

Mig azonközben a' Bétsbe vissza tért szöve

tséges fejedelmek az Európa köz tsendességének

hellyre állitásán , 's az Országok határainak el in

tézésén dolgoztak, Napoleon Febr. 1815. ki szö

kött Elbából 's Párisnak minden vér ontás nélkül

• Urává lett. De a' millyen könnyen fel lepett a'

Császári Székbe Napoleon, éppen olly könnyen le

is bukott arról, mivel a' szövetséges fejedelmek

től leg ottan meg támadtatott 's Vaterloonál az An-

glusoktól és Prusszusoktól meggyozettetvén a' gyo

zedelmes Anglusok kezére került , kiktől mint

tsendesség háboritó , a' szövetségesek meg egyezé

sével Sz. Ilona Szigetébe küldetett, a' meg káró-
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sodott fejedelmek pedig el foglalt tartománnyaikat

vissza kapták és Európa azon bilintsektől, mellye-

ket a' Frantziák készitettek, szerentsésen meg me

nekedett. Illy szerentsés ki menetellel koronázta

meg az Isteni gondviselés a' szövetséges Monárchák-

nak és Felséges Urunknak, a' köz békességre, 's

tsendességre tzélozó igyekezetét, mellynek el éré

sére annakelötte ő Felségének Ieg nagyobb áldo-

zatjai sem vóltak elégségesek, mivel azon reá néz

ve felette káros Békesség kötések is, mellyek által a'

háború folyamatja kevés idore félbe szakasztatott ,

úgy láttzik tsak arra valók vóltak, hogy ismét na

gyobb mértékben üssön az ki.

Le tévén Európa a' számtalan ezerek vérével

Lé fertéztetett fegyvereket, én is le teszem szeretett

Hazám történeteinek rövid rajzolatja után tolla

mat, 's egyesitvén minden igaz Magyarral buzgó

kivánságomat, esedezem, a' Mindenható elött, hogy

békesség szerető jó Királyunknak hosszú és szeren

tsés uralkodást adjon ! ! !

.

8. d* Lombardiai'- Vélentzei Királysá

got formáló Státusok históriája.

a) jf Velentzéé.

 

A,lz ezen várost körül vevő tájékot a' Rómaiak

Venetiának nevezték, az Olaszok pedig Venezia ne

vet adtak annak. Motsáros környékén eleinte tsak

jiémelly szegény halászok tanyáztak; hanem a' Vizi-

gothusok vezérétől Alaricustól, főképpen pedig az

V. Százaidban Olasz Országban táborozó és Aqui-

léját kegyetlenül fel duló Attilától való félelem mi

att több familiák, nem tartván a' szárazon való la

kást bátorságosnak , bízták magokat a' tenger oltal-
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mára és az Adriaticum tenger Szigetjein , ' 's leg

először is egy fiiálto nevün , melly a' kereskedés

végett a' Páduaiaktól annyira a' mennyire már meg

is vólt mivelve, telepedtek meg, kiknek példáját

az 568. hasonlóképpen Olasz Országba be ütoLon-

gobárdusoktól meg rémülvén, ismét igen sokan kö

vették, a' kik épitették idővel Velentze várossát a'

Riáltó Szigetén, mellyhez utóbb 60. kissebbeket

kaptsoltak, épületeket tévén ezekre is.

Ezen uszó város lakosai itt egy kitsiny tökél-

letes Democrátiai (az az a' hol az egész nép ural

kodik) közönséget formáltak, melly Tribunusok

által igazgattatott. 697 már Hertzeget (Dux, Doge)

is választottak magoknak a' naponként népesedő

Szigetek. Leg első Doge vólt Paolucci Anafesto.

A' Dogenél vólt a' végre hajtó , a' népnél a' tör

vényhozó, és a' Tribunusoknál vagy a' nemesség

nél a' birói hatalom. A' Kormányszék hellyévé

elébb Malamacco, és 737. Riáltó tétetett, a' hol

rövid idő mulva , egy igen népes város , az az a'

mai Velentze emelkedett fel a' tenger kebeléből ,

melly későbben a' kereskedés és hajókázás által ha

talmassá lévén , az egész Adriai tengeren való fő

Uraságot magához ragadta. Csak hamar nem vólt

a' város a* motsáros Szigeteknek és a' közel lévő

tenger part mellyékének birásával meg elégedve ,

hanem hasznára forditván a' Nagy Károly familiá

jában támadt egyenetlenségekel., Olasz Országban,

Istriában, és Dalmátziában több birtokokat foglalt

el II. Pietro Urseolo Dogeje alatt 997. mivel a'

mellett , hogy a' Velentzeiek lakó helyek természeti

fekvésénél fogva abban az időben le" első keres

kedők vóltak , iezen felyül a' X. Században hatal

mokat Európába és Olasz Országba is ki terjeszteni

akaró Arabsokkal való sok háborúskodásaik 's a' ten

geri rablók meg zabolázása által igen jó, és vitéz
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katonákká is formáltattak, a' lionnan a' Dalmátziai

városok magokat az ő oltalmok alá adták. A' Ke

resztes hadak alkalmatosságával a' keresztes seregek

tábori készületjeik tengeren való szállitásában fi

zetésért részt vévén , ez által utat nyitottak a' Ve-

lentzeiek magoknak a' keleti Indiai portékákra ,

mellvek addig szárazon szállitattak Konstántziná-

polyba , Kis Asiába , Svriába és Egyiptomba. A'

Borsal, Indiai matériákkal, Arábiai, Egyiptomi,

és Szeretseny Országi portékákkal való kereskedés 's

a' magok tulajdon selyem , posztó és tükör manufa-

cturáik 's Fábrikáik, rendkivül megnevelték Velen-

tze gazdagságát és igen virágzó állapotba helyhez-

tették ezt a' várost, u. m. a' mellybe folytak öszve

napkeletnek minden kintsei.

A' hatalommal bé tsuszott az egymás ellen va

ló fondorkodás is; az Aristocraták a.' néppel küsz

ködtek és egymás ellen fenekedtek, a' Doge a. ma

ga hatalmát igyekezett nevelni, a' mi a' nép gyako

ri fel lázzadását huzta maga után , melly tsak a'

XXXVIII. Dogenak Vitali Michielinek 1172. tör

tént meg ölettetése után tsillapodott le, midon a'

polgári alkotmány a' Dogek önkényes hatalmok

közzé való szoritására , a' leg fobb hatalmot egy

számos Nemesekből (Nobili) álló Gyűlésnek adta

által, de. ezen gyűlést ismét szoros törvények tar

tották határok közt. Ezen mérséklett Aristocrátiá-

ban ment osztán lökélletességre a' törvényhozás és

az igazgatás, 's kezdettek az erköltsök meg jobbúlni

és a' mesterségek virágozni.

A' köz társaság belső virágzását hatalmának ki

vül való nevekedése is követte , mellyre a' Német

Császár I. vagy veres szakálú ( Barbarossa ) Fridrik

ellen viaskodó, 's magokat a' Német Császárok ha

talmok alól ki huzni akaró Lombárdiai városokszö

vetségébe való állása által jutott 1177. mellyért &
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most emlilett városok pártján lévő Pápa III. Sán

dor Velcntzét az Adriaticum Tengeren való uraság

gal ajánkékozta, meg és éppen ennek emlékezetére

tartatott minden esztendoben a' Tenger Nagy tzere-

móniák közt való el jegjzésének Innepe, midőn a'

Doge nagy pompával a' köz társaság tengeren való

uraságának meg bizonyitására egy arany gyürüt szo

kott abba belé vetni és azt mint feleségét tulajdo

nának el jegyezni.

A' köz társaság kereskedői hatalma legnagyobb

ki terjedését, 's leg felsőbb pontját egy Enrico Dan-

dolo nevű Dogéja alatt érte el. Ez a' hires Státus

kormánnyára termett férjfiú és tanult hadi Vezér

ugyan is a' Velentzei hajós sereget személlyesen ve

zérelvén, a' IV. Keresztes had alkalmatosságával,

. mellybe a' Velentzeiek is , jóllehet éppen nem ke

gyességből , hanem tsak kereskedői ki nézésből ,

részt vettek 1202. midőn' a' napkeleti Birodalmot,

a' napnyugoti Keresztes hadra meno nemzetek el

foglalták 's fel osztották, a' Velentzéseket Kándiá

nak és több Jóniai 's az Archipelaguson lévő szige

teknek birásába helyheztette. Deminekutánna a' Gö

rög Császárságot Palaeologus Mihály 1261. ÍI.Bal-

duinust, az utólsó napkeleti Császári székben ülő

Frantzia Grófot Konstántzinápolyból ki üzvén, is

mét hellyre áilitotta 's ez által a' keleti Indiákra va

ló kereskedő út Konstántziuápolvból Alexandriába

tétetett vólna által, a' Génuaiak, a' kik a'napnyu-

gotiak napkeleten lévő Császárságának el törlését

kiváltképpen segitették, ki küszöböltéka' Velentzei-

ket a' napkeleti Birodalomban való kereskedés bi

rásából.

1297. a' köz társaság ismét uj alkotmányt ka

pott, mellyet lehet Velentze meg bukása egyik fő

okának tartani. Gradenigo nevű Doge ugyan is bó

vitte Velentzébc az örökös Aristocratismust 'sa'Do
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gekkal együtt igazgató Nagyolnak régi és eddig

minden esztendőben ujonnan választatni szokott

nagy Gyűlését (Collegium) örökös Aristocraták ,

az az, az aranyos könyvbe bé irt nemesi familiák

Gyűlésévé változtatta által; másik fő oka pedig a'

Velentze hatalma alá szállásának a' Tiepolo támadá

sa ellen 1310. fel állitott és azután állandóvá té

tetett Tizek rettenetes tanátsa vólt, melly kegyet

len körmányozása által az el keseredett Velentze fe

nekestül fogva való fel forgattatását óriási lépések

kel siettette.

Azonközben Velentze Génuával , melly ama

hatalmának naponként való nevekedését irigy sze

mekkel nézte, hadba keveredett, mellyen Velentze

annyival inkább kapott, mivel a' Görög Birodalom

ban való kereskedésből a' Génuaiak által történt

ki szorittatása igen is eleven emlékezetben vólt elöt

te. 130 esztendeig folyt á' két szomszéd köz társaság

közt az elsőség felett való vetélkedés és utóbb is a' Gé-

nua meg alaztatásával , tökélletes meggyőzettetésével

és egész hajós seregének a' Velentzeiek által 1381.

történt el fogattatásával végződött bé. Ez a' szeren—

tse Velenlzét még nagyobb 's merészebb próba té

telekre és birtokainak az Adriaticum tengeren ,

mind innen , mind tul való ki terjesztésére serken

tette fel. Vicenza, Verona, Bassano, Feltre, Bel-

luno 's Pádua minden hozzájok tartozó tájékaikkal

1402. — Friaul (Forojulium) 1421. — Brescia, Ber-

gamo ésCremal428. — Zante 's Cefalónia szigetek

1483. ólta Velentzei felsőséget esmertek; hason

lóképpen tulajdonaikká tették a' Velentzeiek egy ré

szét Istriának , mellyet az Aquilejai Pátriárcha birt,

Dalmátziát és a' harmad fél száz esztendokig füg-

gellen Királlyai által igazgattatott Cyprus szigetét,

melly szép tartományt az utolsó Király Jákob fe

lesége , & Velentzei Cornáro Katalin engedett 1486.
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hazájának, a' köz társaságnak által és ezen XV.

században vólt a' köz társaság a' hatalom leg fel

sőbb póltzán ; ekkor ugyan is 300. hajói , mellyek

közt 145. Gályák számláltattak, és 90000-néi szá

mosabb szárazon lévő katonái vóltak , kereskedő ha

jóinak száma 3000-re, és hajós legénnyeié 17000-re

ment. Ezen kivül a' hadi tulajdonságokkal a' nem

zeti szorgalmatosságot ( industriát ) is öszve kötvén,

a' szebb mesterség mivek hazája is tsupán Velentze

- vólt, üveggel '* tükrökkel ok tartották Europát,

selyem matériáik, 's posztóik leg többre betsültet-

tek, a' honnan felette gazdag lett a' köz társaság.

A' Velentzeiek ezen nagy hatalmokon a' leg

első tsapást a' Keleti Indiákra vivő útnak a' jó

reménység foka felé való fel találása ejtette 1498.

melly által Velentze az Alexándrián keresztül foly

tatott Keleti Indiai kereskedését és igy gazdagsá

gainak 's kineseinek fő kútfejét egészen el vesztet

te. Azután a' Konstántzinápolynak 1453. Uraivá

lett hatalmas Torökök, kiknek hatalmok mindent

földre tiport, a' mit tsak utjában talált, fosztották

meglassan lassan a' Velentzeieket minden tartomán-

nyaiktól , mellyeket az Archipeláguson és Morea

Szigetén birtak, sőt Albániát és Negropontet vagy

a' hajdani Euboeát is el vették tollök. Ellenben

okos alkudozásai által meg mentette magát azon

veszéllyektöl a' köz társaság, mellyekkel ötet a'

Cambraiban (Cameracum) 1508. hatalmának meg

alázására egyesült Szövetség fenyegette. II. Julius

Pápa ugyan is Velentzétől Faventzia ( Faven-

za), 's Arminium (Rimini) városait kivánta, mellyeket

ez nem akarván oda engedni, a' Pápa Szövetséget kö

tött a' köz társaság ellen a' leg hatalmasabb Euro

pai fejedelmekkel, nevezetesen 1) I. Maximilián

Császárral, a' kit a' Velentzeiek a' hadi népével ya-

ló szabad állal menetel meg tagadásával bán tottak
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meg ; 2) Catholicus Ferdinánd Spanyol Királlyal ,

a' ki a' Nápolyi Királysághoz tartozó ki kötő he

lyeket akarta Velentzétől vissza venni ; 3) Xll. La

jos Frantzia Királlyal, a' kinek minden igyekezete

a* Mailand kezére keritése vólt, a' kikhez kaptsol-

ták magokat még több kissebb Olasz Országi né

pek is. Elvesztvén az elso ütközetet a' Velentze-

jek 's meg győzettetvén XII. Lajostól, kiki a' Szö

vetségesek közzül a' köz társaság birtokából el fog-'

lalta a' mihez just formált 1509, Látván a' Ve^

lentzeiek, hogy ennyi és illy hatalmas ellenségek

nek meg nem felelhetnek, fortélyhoz nyultak; leg

először is a' Pápát elégitették ki , oda engedvén

énnek Romándiolát; azután a' Spanyolokat tsende-

sitették le, a' kivánt ki köto helyeknek által adása

által, kiket e' szerént a' magok pártjokra húztak,

sőt a' Pápa és Ferdinánd 1510. még a' Frantziák-

tól el pártolt Helvétziaikat is magokhoz kaptsolták ;

Maximilián is annyi ellenséggel nem birván , el

hagyta a' Frantziákat , kik ellen már most a' Pápa,

a' Spanyolok, Velentzeiek, Helvétziaiak és Anglu-

sok nyilvános szövetségbeállottak. A' Spanyol Ki

rály Ferdinánd vólt leg első, a' ki a' tsata pályát'

fel nyitotta, bé ütvén Navarrába, ezt követte VIII.

Henrik Anglus Király, a' ki Aquitaniát támadta

meg; a' Helvétziaiak el foglalták Mailandot, melly-

be Sforza Maximilián tétetett Herczeggé , 's ennek

familiája meg is maradt Mailánd birásában. Lát

ván ezeket Lajos békeséget kötött legelőször is a'

Spanyolokkal, kiknek oda engedte Navarrát, azu

tán a' Velentzeiekkel 's a' többi szövetségesekkel

1514. E' szerént Velentze az ellene készült dühös

háború veszél lyétől igen kevés veszteséggel meg me

nekedett ugyan, a' hadakozás mindazáltal hatal

mát igen meg gyengitette, melly többé hajdani

nagyságára el sem is jutott. A' Keresztény fejedel-

27
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mek által ellene készittetett Veszedelemtől meg sza

badulván, a' Törökökkel keveredett Velentze hadba,

kik 1571. Cyprust és egy 24. esztendeig tartó vé

res háború után 1699. Krétát vagy Kandiát is el

foglalták; hanem a' leg utólsó várakat ebben a

Szigetben tsak 1715. tehették magokéivá. A'Kár-

loviczi békeségben 1699- az I. Leopold Császárral

való szövetségben létel által ismét birtokába jött

Morea Szigetétől a' Paszaroviczi Békesség, melly

szerént az a' Törököké lett, ujra meg fosztotta Ve~

lentzét 1718. Corfut és Dalmátziát mindazáltal sze-

rentsésen védelmezte. Ezen idö ólta a' Velentzei

köz társaság a' Státusok dolgaiba semmi részt nem

vett , és meg elégedett a' maga tulajdon állapot-

jának meg őrzésével 's birtokának , melly még

szinte 3. milliom alattvalókat foglalt magába, meg

tartásával és tsak az Országló szék szoros fegy

veres rész nem vétele (Neutralitas) tartotta fen a'

köz társaság tekintetét a' XVIII. Században né-

münémüképpen.

Végre a' Frantzia .revolutiót követő öszve za-

varodásakor Europának Velentze is áldozatja lett

a' Frantzia hatalomnak, 's erőszakoskodásnak. A'

Kormányszék ugyan is eleinte fegyveres rész nem,

vetel által akarta a' fenyegeto veszedelmet ki ke

rülni ; de midőn Buonaparte 1797. Austriába bé

nyomult, Velentze is hadi készületeket tett 's a',

szárazon lévő tartománnyait a' Frantziák ellen fel

fegyverkeztette , kiket hátúiról meg is támadott ;

hanem Austriának a' Franlziákkal való Leobeni bé-

keségbeli alkudozásaik a' köz társaság hadi fel té

teleit, sot magát a' magára hagyatott köz társaságot

is semmivé tették , mivel az Austriai tartományok

ból vissza térő Frantziák- Veronát, Páduát, 's Vi-

cenzát el foglalták, 's Buonaparte 12. Maj. az Ari-

stocrutiai Uralkodás formáját el törölvén, nép Ural-
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kodását (Democratiát) hozott bé ; de ez a' Consti-

tutio se sokkáig tartott és a' Campo Formioi kötés

állal 18. Oct. 1797. az Etsen innen lévo Velentzei

tartományok Dalmátziával és Cattaroval , a' Fran- ,

tzia Országnak engedett Belgium hellyébe, Austriá-

nak adattak ; az Ets vizén tul fekvo része -pedig az

Alpeseken innen lévő Köztársasághoz (Respublica

Cisalpina) mellyből lett azután az Olasz Országi

Királyság, kaptsoltatott, hozzá adattatván 1805. az

Austria birtokában lévő Velentzei tartományok és

Dalmátzia is, kivévén a' napkeleti Szigeteket. 1814

ólta a' Napoleon meg bukása után ismét Austriai

provincia Velentze, 's egy alkotó része a' Lom

bárdiai - Velentzei Királyságnak , mellyről alább

lessz szó ; Istria pedig , némelly a' Quarnaroi

tenger öbölnél lévő Szigetekkel együtt, Triesti ten

ger mellyéki kormány székké és Dalmátzia a' hoz

zá tartozó Szigetekkel együtt Királysággá tétettek.

B. Mailand Ili s 1 6 ri áj a.

Mailánd ( Mediolanum ) (egy hajdani Hertzes'-

ség Felső Olasz Országban \ egy a' leg szebb és leg

termékenyebb Tartomán nyai közzül Europának. A'

Római Birodalmat fel forgató nemzetek vándorlá

sakor az a' kies Tartomány az alá 's fel koborlóBar-

barusok közzül, majd ez, majd amaz által prédál-

tatott fai , mig nem" a' Longobárdusok 568. Narses

Görög vezér által Olasz Országba hivattatván 's Al-

boiríus vezérjek alatt ott meg is telepedvén Mai-

lándot tették Longobárdiának , vagy rövidebben

Lombárdiának fejévé. Minekutánna pedig 774.

Nagy Károly Desideriust , a' Longobárdusok Királ-

lyát, —. mivel a' Károly attya által a' Pápáknak

ajándékoztatott Exarchatust el akarta venni, 's a'

Károly testvérének Carolomannusnak ( a' ki a' De-

siderius veje vólt) fiait akarta az Olasz Országi Ki-

27* - -*.
Vv
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rályi székre emelni, — meg győzte, *s Országát

el foglalta vólna , Mailand Frantzia Ország hatalma

alá jött, 's ez alatt is vólt egészen a' Nagy Károly

unokáinak a* birodalmon való meg osztozásokig

843. midőn ennek Olasz Országi része, mellyMai-

landot is magába foglalta, a' Császári méltósággal

együtt Lothariusnak jutott. A' Károly familiája alatt

OlaszOrszággal együtt Mailand 888-igvólt, midon a*

Vastag Károly Királyságból való letétele után Olasz

Országban több Uralkodók támadván, északi Olasz Or

szágot a' FriauH Márkgróf Berengarius, a' délit pedig

a' Spoleloi Guido igazgatta. Az ezek után követke

ző uralkodók közzül egy Lothárius nevű , Hugó

Pro vencei Grófnak a' fia, Berengarius Ivreai Máik

gróftól ( a' mint gyanittatik ) méreg által meg ölet

tetvén 's ennek szép feleségét Adelhaidot I. Otto Né-

met Császár vévén feleségül 951. ezen a' jusson a*

Német Császárok birtokába jöttek az Olasz Országi

Státusok. De ezeket a' Németek tsak addig birták ,

mig a' Császárok fegyveres népeikkel az. Olaszok

nyakán ültek, mihelyt ki huzták pedig a? lábokat

Olasz Országból, azonnal pártot ütöttek a' függet

lenségre vágyó, és a' Püspükök ki nevezése 's hi

vatalba való bé iktatása ( Investitura ) felett, a' Né

met Császárokkal ellenségeskedésben élő Római Pá

pákkal egyet értésben lévő Olasz Országi fővebb vá

rosok , a' többek közt a' manufacturái és virágzó

kereskedése által gazdaggá 's hatalmassá lett Mai-"

land, melíy az 1150. táján Uralkodó I. Fridrik Csá

szár ellen szabadsága mellett gyakran fegyvert is ra

gadott és több izbeli kegyetlen fel prédáltatása se

tarthatta vissza a' Császár ellen való pártütéstől.

A' Hohenstaufer. ' "' ' szári familia , mellyből va

ló vólt a* most emlitett Fridrik is, ki halván, az

1273. Császárrá választatott Habsburgi Rudolf fel

hagyott az Olasz Országi hasztalan táborozásokkal >
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melly jó alkalmatosságot az Olasz Státusok hasznok

ra forditván, mindenik függetlenségbe helyheztette

magát, a' mit Mailand se mellozött el. A' már sza

badságban lévő Mailand falai közt tsak hamar a' gaz

dagabb familiák közt egyenetlenség támadt a' fő Ura

ság felett , mellyet végre a' VII. Henrik Császár se

gitsége által a' XIV. Század elején a' Viscontiak nyer

tek el , kiknek familiájok nevezetes politikai tekintete

és a' tudományok körül tett érdemei által, mind a' -

közép , mind az ujjabb időbeli századokban magát

hiressé tette , 's uralkodása alatt Mailand ollyan

gazdag vólt, hogy 1200000. arany esztendei jöve

delmet hozott bé. Leg első Hertzege vóít Mailándnak .

Gian Galeazzo Visconti , a' ki a' Hertzegi

titulust Ventzel Császártól vette meg 1395. Ez a'

Hertzegség igen sok leg szebb, és leg virágzóbb ',

Lombárdiai városokból (illyenek vóltak &.' többek

közt Pisa, Siena, Perugia, Pádua és Bologna) ál

lott, mellyekben a' Viscontiak résszerént fegyverrel,

résszerént a" polgárok 's a' Császár kedvezése által

érték el a' fő hatalmat. A' többek közt egy Matteo

Visconti nevű (1322.) derék tagja ennek a' fami

liának annyira meg tudta magát VII. Henrik Csá

szár elött kedveltetni , hogy ettől Császári Helytar

tó titulust kapott, mellyet ő kevéssel azután „Mai

land ura" titulussal tserélt fel. — Leg nagyobb

férjfiú vólt minden Viscontiak közt a' fellyebb em-

litettGaleazzo Visconti , a' ki alatt a' familia a* nagy

ság és fény leg magosabb pontjára hágott fel , sőt

olly hatalmassá lett, hogy ha 1402. munkás életét

méreg által el nem veszti , az Olasz Országi Kirá

lyi titulusra is szert teszen. A' tudományoknak és

szép mesterségeknek olí.vVnjigy barátjok vólt, hogy

Udvara a tudósok 's mi v eszek hazájának tartatott j

6 állitotta ujra fel a' Piacenzai Universitást és egy

gazdag könyvtárt fundált melléje j ő épitette, hogy
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a' több nevezetes épitéseit el halgassam, a' Tessi-

nen lévő hires hidat Páviánál , és a' Mailandi pom

pás káptalanbeli templomot (1386. — 1397.). —

Gián Galeazzo 3. fiakat hagyott maga után u. m.

Giammáriát, Filippo Máriát és egy törvénytelent,

Gábort , kik a' messze ki terjedő tartományt magok

közt fel osztották. Az egyenetlenség, gondatlanság

's más ifjúi hibáik a' hatalmas Galeazzo fiainak, a*

virágzó Státus el pusztulását és igen keskeny ha

tárok közzé való szorittatását huzták magok után.

A' Lombárdiai városokban a' fő hatalmat egyes

fcl tehetősebb polgárok jálzolták kezekre és a' szom

széd Státusok használták a'.jó alkalmatosságot, bir

tokaiknak a' Viscontiak kárával való nagyobbbilá-

sára. így vették el a' Flor-ehtziaiak Pisát és a' Ve-

leulzeiek lassanként Páduát, Vicenzát , Veronát,

Bresciát es más városokat. Giammária magát ke

gyetlenségei által meg utáltatta és egy öszve eskü

vés áldozatja lett 1412. Filippo Mária tehát egyedül

uralkodott, de 35. esztendők le folyása alatt, mel-

lyeket a' Tlironuson el töltött , nem egyéb volt

élete a' változó szerentse játékánál, melly ötet majd

a' hatalom leg magosabb pontjára vitte fel , majd

a' nyomorúság örvénnyébe tsapta le; a' mint vis

sza foglalta az elvesztett városokat, éppen ugy

mindjárt el is vesztette azokat ; leg inkább meg ke

seritették pedig uralkodását a' Velentzeiek , a' kik

gyakran már Mailand falai alatt vóltak , 's körös

körül mindent fel prédáltak. Ez 1447. mag nélkül

halván meg , jóllehet a' Mailandiak régi szabadsá

gokat szerették vólna vissza kapni, mindazáltal,

hogy a' paraditsomi Tartomány birására vágyódó

hatalmas Fejedelmeknek ellene állhassanak egy

Francesco Sforza nevű hatalmas hadi Vezéri,

a' fellyebb le irt Filippo Mária törvénytelen ágyból

született Blanca nevű leányának a' férjét választot
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ták Herczegjeknek 1450 minekutánna ez az Ipa halá

la után vele háborkodó Mailandi Nagyok ellene va

ló fenekedéseit, a' Várost fegyveres népével körül

vévén, elnyomta vólna. Ez a' vitéz férjfiú a' Sfor-

za familiából lévő Mailandi Hertzegek törsok At-

tyok , de a' kik annak szakadatlan birtokában tsak

a' XV. Század végéig maradhattak meg, mivel azu

tán majd a' Frantziák, majd ismét a' Sforzák bir-

ták ezt a' szép Tartományt. Sforza Ferentz (Fran-

cesco) 1466. meghalván a' fia Galeazzo Mária egy

vad természetű és buja férjfiú 1476. némelly ösz-

ve esküdtektől meggyilkoltatott, és ennek nevelet

len fia Galeazzo János, az Attya Testvére Moro La

jos által Attyáról reá maradt Méltóságából kiszo-

rittatott. Lajos egyesitette magát VIII. Károly Fran-

tzia Királlyal és utat nyitott neki Olasz Országon

keresztül Nápolyba 1494. tsak hogy Alfonsus Ná

polyi Király Galeazzo Jánosnak , mint Vejének se

gitségére ne lehessen. Hanem igazságtalanúl elfog

lalt birtokában Moro Lajos nem sokkáig maradha

tott, mert XII. Lajos Frantzia Király a' Nagy An-

nya Visconti Valentine után Mailandhoz just for

malván , egy hadi Sereget küldött oda , melly 1 2

napok alatt az egész Herczegséget elfoglalta, 's Mo

ro Lajos , mint Mailand törvénytelen Ura méltó

ságából XII. Lajos által letétetett. Kiűzte ő ugyan

onnan a' Frantziákat még ugyan azon esztendőben

a' Helvétziaiak segitségével ; de Lajos Király ismét

megtámadta a' Mailand törvénytelen birtokossát,

's annyira megnyerte ennek Helvétussait , hogy ezek

a' Frantziák 'sóldjában lévő hazájok fiai ellen har-

tzolni tellyeséggel nem akartak, sőt egy ezek köz-

zül a' Hertzeget magát is, a' ki 1500. Frantzia Or

szágba vitetett, a' hol Lochesben fogságban hólt

meg 1510. elárúlta. A' fia Sforza Maximilián ismét

kikergette a' Frantziákat Mailandból 1512. a' Hel-

•

.

^
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vétusok segitségével, de a' rajta Marignanonál győ

zedelmeskedő I. Ferentz Frantzia Királynak kénte-

lenittetett Tartománnyáról bizonyos esztendei fize

tésért lemondani 1515. Hanem minekutánná I. Fe

rentz V. Károly Császártól Olasz Országból egészen

kiszorittatott, még is ujra birtokába jött Mailand-

nak a' Sforza Familia, Feudumul kapván azt Sforza

Ferentz, a' Maximilián testvére a' Császártól 1529;

Ebben a' Sforza Ferentzben a' familia férj fiúi ága

1536. kihalván, V. Károly Mailandot a" fiának

II. Filep Spanyol Királynak adta 1540. melly

idő ólta egészen a' Spanyol örökség felett támadt

háborúig 1706. a' Spanyol Koronához tartozott az;

a' most emlitett háborút letsendesito Ultrajectumi

(Utrecht) békesség által pedig egészen az Austriai

ház Birtokába jött 1713. a' Bélsi békességben mind

azáltal 1 735. 's a' Wormsi Traetatus szerént valami

része a' Szárdiniai Királynak engedtetett.

1797. Mailand ismét Frantzia kézre került 's

Buonaparte az általa felállittatott és tole függo

Alpeseken innen lévő köz társaságnak fő hellyévé

tette azt 's jóllehet azután az Austriaiak és Oroszok

lévén a' Tartomány Uraivá a' Buonaparte rendelé

seit megsemmisitették, is , mindazáltal a* Marengoi

ütközet által 14. Jnn. 1800. tsak ugyan Buonaparte

lett Olasz Országnak ujra birtokossa.Ennek ő 1801-

ben Olasz" Országi köz társaság és 1805-ben Olasz

Országi Királyság nevet adott, mellynek Mailand

is egy alkotó részét tette, mig áz 1814-ki gyoze-

delmeik a' Frantzia határtalan Uralkodás ellen

egyesült Europai Fejedelmeknek , az Olasz Országi

Királyságot szét oszlatván, Mailand ismét Austria

tulajdonává tétetett, melly azt Mántuával együtt

a' Lombárdiai - Velentzei Királysághoz kaptsolta 's

maig is birja.

 



425

C.) Mántua Históriája.

Eredetiképpen ez is Lombárdiának tette egy ré

szét 's a' Német Birodalomhoz tartozó Feudum vólt,

mellynek tulajdon Hertzegei voltak a' Gonzaga fa-

mi liából, kik a' Hertzegi titulust V. Károly Csá

szártól kapták. Egy ezek közzül II. Gonzaga Fer

dinánd Mántuához házasság által a' Montferrati

Hertzegséget is hozzá -kaptsolta 1530. Leg utólsó

uralkodó Herczege vólt Mántuának a' Gonzaga nem

zetségből IV. Károly, a' ki a' Spanyol örökség fe

lett támadt háború alkalmatosságával a' Frantziák-

kal tartván, 1703. I. Jósef Császártól számkivetés

be küldetett, 's azután Páduában hólt meg min

den öi okos nélkül. Ezen ido ólta Mántua szaka

datlanul az Austriai ház hatalma alatt vólt, melly

azt 1785. Mailandal egyesitette és azólta ezzel ha

sonló viszontagságokon ment keresztül. 1797 Bu-

onaparte a' Cisalpina Respublicához kaptsolta, azu

tán pedig az Olasz Országi Királyságban a' Min-

cioi Departumentumnak tette egy részét, 's most,

1814. a'Frantziák a' többi igazságtalanúl el foglalt

tartományok között Olasz Országból is ki küszö-

böltetvén, az Austriai ház birtokában lévő Lom

bárdiai — Velentzei Királyságnak egy alkotó része.

— Most már lássuk végezetve az ezekbol formált

Lombardiai - Velentzei Királyságot.

A' Lodi városánál történt ütközet és az itt

való győzedelme Napoleonnak Maj. 10. kén 1796.

ötet egész Lombárdiának és Mailandnak Urává tet

te. Wurmser Austriai vezér, a' ki Juliusban Mán-

tuát , melly ekkor még az Austriai Seregek hatal

mában vólt, az ostrom alól fel szabaditotta, Au-

28

 

/
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gustusban tsak ugyan kéntelenittetett magát Tyro-

lis felé vissza huzni. Másodszor is bé ütött ugyan

Sept. Wurmser Olasz Országba , 's Mántuáig nyo

mult , de ez uttal is a' Frantziákat Olasz Országból

ki nem vethette, hanem kéntelenittetett magának a'

várban menedék hellyet keresni, végre pedig, mi-

nekutánna a' mieink hijában iparkodtak vólna a*

várbeli katonaságnak élelmet bé szállitani, az éh

ség miatt Febr. 1797. magát a' várat is fel adni.

Ekkor vette lételét az Alpesen innen lévő (Respub-

lica Cisalpina) köztársaság, mellyet Buonaparte a'

mostani Austriai Lombárdiából, Mántuából, Ve-

lentzének Bergamo , Brescia , Crema , Verona és

Rovigo nevű provinciáiból, a' Modenai Hertzeg-

ségből, a' Massai és Carrarai Fejedelemségből 's

a' Bolognai, Ferrarai és Romagnai 3. Pápai í)ele-

gátziókból formált 28. Jun. 1797 ; ezekhez adattak

22. Oct. a' Graubündtennel való egyesség által Velt-

lin , Worms és Cleve is ugy, hogy az uj 's 10.

Departamentumokra osztatott köztársaság 771 Q

mf. és 3- miliom lakosokat foglalt magába. Hellye

az országló széknek, melly 1) a' törvény hozó gyű

lésből , mellyet a' 80. vének tanátsa, 's a' 160. ta

gokból álló nagyobb Tanáts tett, és 2) a' Kormány

székből (Directorium) állott, Mailand vólt.

De a' köz társaság virágzása rövid ideig tar

tott ; ismét ki ütvén ugyan is Austria és Frantzia

Ország közt a' háború 1799. a' Frantzia Fő vezér

Scherer az Austriai vezértől Kraytól az Addán tul

vissza nyomattatott ; melly veszteséget a' hires Mo-

reau se tudott hellyre hozni, a* ki a'Suvarov Orosz

Generális győzedelmes fegyverének minden vezéri

tálentomai mellett se tudván ellent állani, Mailand

28. April. a.' Szövetségesek Tezére került és az uj

köz társaság a' Státusok sorából el líint. Újra 'te

remtette azt mindazáltal már 1800. a' 14. Jun. Ma

 



427

rengonál történt tökélletes győzedelme Buonapar-

ténak, a' kit ez a' szerentsés ütközet minden Olasz

országban lévő elébbeni Frantzia birtokoknak egy

szerre Urokká tett, mellyek már most nem Alpe-

6en innen lévő', hanem Olasz köz társaság nevet,

's uj alkotmányt kaptak a' Lyoni végzés szerént

1802. melly szerént a' Státus Kormánnya 50. 's a'

végre hajtás 9. tagokból állott; Előlülője pedig

a' Frantzia köz társaság Elso Konzulja Buonaparte

volt. Ez az uj köztársaság az elébbeni alkotó ré

szein kivül magába foglalta még a' 9. Sept. hozzá

kaptsoltatdtt Novareset és Tortoneset is, és Ausriá-

tól a' Lünevillei (9. Febr. 1801.) békességben köz

társaságnak ismét meg esmertetett. De ezt a' ne

vet sem sokkáig viselte a' köz társaság, mivel az

anya, az az, a' Frantzia köztársaság Monárchiai Ural

kodás formáját öltözvén magára, az Olasz köztársa

ság is Királyságra való emeltetése végett 17. Mart.

1805. Buonaparte Napoleon Frantzia Császárhoz

egy Deputátziót küldött, melly az Olasz Országi

Királyi méltóságot neki által adná. Napoleon ezt

el fogadván már 51. Mart. az Olasz köz társaság

ezen nevét Olasz Országi Királysággal tserélte fel,

és a' Frantzia Császár 's Olasz Országi Király ne

vében Eugeniustól , a' Napoleon mostoha fiától ,

mint Vice- Királytól igazgattatott. A' Posoni (26.

Dec. 1805) békesség által az uj Királyság a' Ve-

lentzei Hertzegséggel, 1808. pedig a' Pápai Birto

kokkal is meg nagyobbittatottt. 1815 mindazáltal

az Olasz Országi Királyság el enyészett, midőn az

Austriaiak az Eugenius szemes és tzélerányos el

lent állása mellett is olly szerentsésen ütöttek bé

Felső Olasz Országba, hogy már a' Párisi 1814.

kötött békeség az Austriai Császárt minden Olasz

Országi provintziáinak birtokába vissza helyheztette,

mellyekct a' szövetségesektől a' Nápolyi Királyi



428

Székben meg hagyatott háládatlan Murai*)' \éB 15,

ki próbatételei se szakaszthattak el többé Austriá-

tól , són alavaló szándéka által éppen önnön ve

szedelmét siettette, mivel mint köz békeség ellen

sége 8. Oct. 1815 Pirzonál el fogattatván, hadi tör

vényszék eleibe állittatott és 13. Oct. agyon lövette

tett. E' szerént az Olasz Országi Provinciák Fel

séges Urunk kezébe vissza kerülvén, Lombárdiai-

Velentzei Királyság név alatt mind e' mai napig

Austriai Felsőség alatt vannak.

Ez a' Murat egy Cahorsi ( Frantzia Orsz. ) . vendég fogadósnak

a' fia volt. Katonai életre adván magát, *1796 az Olasz Or

szágban táborozó Napoleonnal Segédje lett ^'.a' ki vitézi tulaj

donságait és szép lelki tehetségeit látván , 1800. a' testvérét

Mária Annonciade Carolinát hozzá adta feleségül 's 1808. Ná

polyi Királlyá tette. Hanem minekutánna a' Napoleon meg-

gyözettetése és Elbába való számki?ettetésc után is titkos egyet

értésben volt Napoleonnal , sot éppen akkor , mikor a' Bétsi

Gyűlésben a' Fejedelmek a' Királyi méltóságban való megha-

gyattatását el végezték volna , fegyvert fogott Austria ellen ,

mjnt Európa tsendességénck megháboritója 13. Oct. 1815. agyon

lövetett.
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Itlár nyoltzadik darabja lévén ez hazafiúi

igyekezetemnek, lígy tartom elégséges ta-

núbizony™ m adtam pontosságomna*k. En

nél fogva tenat jelentem az olvasó közön

ségnek, hogy Novemberi Pesti Vásárra

Svécziának és Norvégiának föld abro

szokkal való kiadását tévén fel magam

eleibe tzélúl, mindazok, a* kik a* Tudo

mányok ezen ágában, a* Statistikában örö

möket találják , az előfizetési pénzt , melly

2. For. Vál. Czéd. * Pesti Aug. Vásárra

okvetetlenül küldjék bé aJ Trattner Úr

Könyvnyomtató intézetébe Tek. Károlyi

István Úrhoz , és Eggenberger Könyv

áros Úrhoz ; ' mivel elegendő pénz nélkül

többé semmit se akarok nyomtattatni és

az irói pállyáról tökélletesen elfogok tűnni.

Ez a' Jelenté» utói tétessét a' Könyvkötoitől. %jf
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